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Prefácio

Tão importante quanto ter o alimento à mesa é a qualidade 

da alimentação. A subnutrição não compreende somente a falta 

do alimento, mas a falta de alimento que contenha as substâncias 

necessárias para garantir o bom desenvolvimento do organismo, 

incluindo bioativos que previnem doenças.

O desconhecimento desses conceitos, independente do nível social, 

tem sido uma das causas no aumento do número de jovens e adultos 

com problemas de saúde. Não raro, adentram, nos consultórios, 

indivíduos obesos desnutridos, com níveis de colesterol altos, 

com diabetes tipo II, entre outros. Esses problemas poderiam ser 

minimizados com uma alimentação equilibrada.

A presente obra tem por finalidade contribuir na divulgação dos 

conceitos que envolvem uma alimentação saudável, por meio do 

esclarecimento dos conceitos de alimentos funcionais e bioativos 

presentes nos alimentos. Trata-se de um trabalho de revisão que 

apresenta de forma simples e objetiva as principais categorias de 

compostos considerados benéficos para a saúde segundo a legislação 

brasileira..

José Roberto Rodrigues Peres

Chefe-Geral da Embrapa Cerrados
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Alimentos Funcionais 
e Nutracêuticos

Daiva Domenech Tupinambá

Alimentos funcionais são aqueles que apresentam, além 

do valor nutricional clássico, alguma propriedade 

especial em virtude da presença de um ou mais 

grupos de substâncias que trazem benefícios adicionais à saúde 

a quem os consome. Esse benefício pode ser atribuído à presença 

de antioxidantes, vitaminas e outras substâncias que fazem desses 

alimentos verdadeiros protetores da saúde. É comum ouvir-se também 

a expressão “alimento nutracêutico” quando alguém se refere a algum 

alimento com propriedades funcionais. Contudo, apesar de essa 

expressão não existir oficialmente segundo a definição da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no meio técnico-científico 

ela é utilizada para se referir aos componentes bioativos, independente 

da matriz alimentar. Um nutracêutico pode, portanto, ser encontrado 

na forma de comprimidos, cápsulas ou ampolas, como suplemento 

alimentar, não sendo considerado droga ou alimento (JONES, 2002). 

Portanto, entende-se como nutracêutico a substância de ocorrência 

natural com evidente benefício à saúde – tais como a prevenção 

ou controle de doenças – que faça parte de alimentos específicos, 

alimentos funcionais ou suplementos alimentares (Tabela 1). São 

relacionadas a seguir algumas dessas substâncias.
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Tabela 1. Definições e exemplos de alimentos funcionais e nutracêuticos. 

Nutracêutico Alimento funcional

Produto isolado ou 
purificado de alimentos, 
vendido usualmente sob 
forma farmacêutica

É similar, em aparência, aos alimentos convencionais; é 
consumido como parte da dieta usual, sendo comprovadamente 
benéfico para a fisiologia e (ou) ainda para a redução do risco 
de doenças crônicas; possui funções nutricionais básicas

Possui comprovadamente 
um efeito fisiológico 
benéfico ou provê proteção 
contra doenças crônicas

É um alimento ou bebida que provê benefícios que aumentam a 
saúde em geral; ajuda a prevenir ou tratar doenças ou aumenta 
o desempenho físico ou mental via um ingrediente funcional 
adicionado, modificações no processamento ou biotecnologia

Alimento ou parte de um 
alimento que proporciona 
benefícios médicos e de 
saúde, incluindo prevenção 
e (ou) tratamento de doença

Deve ser um alimento convencional para consumo na dieta 
normal/usual; deve ser composto por componentes naturais, 
algumas vezes, em elevada concentração, ou presentes 
em alimentos que normalmente não os supririam; deve 
ter efeitos positivos e valor nutritivo básico; a alegação de 
funcionalidade deve ter embasamento científico; pode ser 
um alimento natural ou um alimento do qual um componente 
tenha sido retirado; pode ser um alimento cuja natureza 
de um ou mais componentes tenha sido modificada

A prevenção e tratamento 
de doenças são alvo 
dos nutracêuticos

Redução do risco de doenças é o alvo dos alimentos funcionais

Inclui suplementos dietéticos 
e outros tipos de alimentos

Devem estar na forma de um alimento comum

Exemplos: cápsulas 
contendo bioflavonoides 
ou ácido gama-linoleico

Exemplos: tomates ricos em licopeno e ovos 
ricos em ácidos graxos ômega-3

Fonte: Jones, 2002; Moraes; Colla, 2006.

Os ácidos graxos poliinsaturados, especialmente ômega 3 e 

6, encontrados em peixes de água fria, óleos vegetais, sementes 

oleaginosas e alguns outros vegetais, são conhecidos por 

serem protetores do sistema nervoso, especialmente durante o 

desenvolvimento, já que fazem parte da composição de membranas 

fosfolipídicas cerebrais. Eles são também redutores dos níveis de 

colesterol sérico (MORAES; COLLA, 2006).
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Os carotenoides, por sua vez, são conhecidos por seu papel 

antioxidante dentro dos sistemas celulares. Eles são encontrados em 

vários vegetais coloridos, como cenoura e tomate.

Já as fibras alimentares são classificadas usualmente como solúveis 

e insolúveis e têm como papéis conhecidos a redução do risco de 

doenças cardiovasculares, a diminuição da absorção intestinal de 

gorduras e colesterol, o aumento do bolo fecal e trânsito intestinal e a 

diminuição do risco de câncer do cólon (MORAES; COLLA, 2006). 

Os probióticos são alimentos que contêm bactérias, como leite 

e derivados, que alteram a flora intestinal pela competição entre 

culturas, o que aumenta a capacidade de o intestino prevenir a invasão 

por patógenos. Esses tipos de alimentos colonizam temporariamente 

o intestino e devem ser consumidos regularmente (TAHVONEN, 

2006). Já os prebióticos, também conhecidos como fibras alimentares, 

são compostos que não são absorvidos pelo nosso sistema digestório, 

servindo apenas de substrato para os probióticos. Os principais 

prebióticos são a inulina, oligofrutose, amido resistente e fibras 

insolúveis. 

Os alimentos funcionais fazem parte de uma nova concepção 

alimentar criada no Japão na década de 1980, quando o governo 

desse país criou um programa para o desenvolvimento de alimentos 

saudáveis para a população, que envelhecia com grande expectativa de 

vida. No ano de 1991, os alimentos funcionais foram regulamentados 

sob a denominação de Foods for Specified Health Use (Foshu). 

Existem hoje mais de 100 alimentos licenciados no Japão. Contudo, 

esse reconhecimento dos alimentos funcionais não ocorre em 

âmbito mundial. No Brasil, por exemplo, somente a partir de 1999, 

a regulamentação foi proposta e aprovada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). 
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Os alimentos funcionais são semelhantes em aparência aos 

alimentos convencionais; são consumidos como parte da dieta normal; 

comprovadamente, apresentam benefícios fisiológicos e (ou) reduzem 

os riscos de doenças crônicas; e possuem também funções nutricionais 

básicas (JONES, 2002). 

No ano de 2005, a Embrapa organizou a Rede Nacional de 

Pesquisa em Alimentos Funcionais e criou uma comunidade virtual: 

Valoração e Saúde, na Catir (http://www.catir.sede.embrapa.br/

dotlrn/clubs/alimentosfuncionais/one-community?page_num=0), 

com a finalidade de estabelecer uma plataforma de pesquisa sobre o 

tema, sendo disponibilizado o documento “Protocolo de pesquisa e 

desenvolvimento de alimentos funcionais”, em que constam os pontos 

críticos para a caracterização e desenvolvimento de alimentos com 

propriedades funcionais comprovadas.

Nos Estados Unidos, o Instituto de Tecnologistas de Alimentos 

(IFT, 2008) identificou um processo de sete passos que engloba os 

aspectos críticos na criação, desenvolvimento e comercialização de 

alimentos funcionais (Tabela 2). 

Tabela 2. Processo de criação, desenvolvimento e comercialização de alimentos funcionais, 
de acordo com o IFT (2008).

Passo 1 • Identificar o componente do alimento e o benefício à saúde

Passo 2 • Demonstrar a eficácia e determinar o consumo 
necessário para atingir o efeito desejado:
 ∙ Identificar os compostos bioativos
 ∙ Determinar a estabilidade e biodisponibilidade do(s) componente(s)
 ∙ Demonstrar a bioeficácia com biomarcadores
 ∙ Estimar o consumo por subgrupos da população

Passo 3 • Demonstrar a segurança em níveis eficazes
• Considerar uso prévio de aditivos alimentares
• Determinar a segurança se o componente for novo para uso alimentar
• Verificar potencial alergenicidade, se necessário

Continua…
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Passo 4 • Desenvolver veículo alimentar adequado para o componente bioativo

Passo 5 • Demonstrar evidências científicas suficientes da eficiência
• Submeter evidências ao FDA para pedir aprovação, se necessário

Passo 6 • Comunicar os benefícios aos consumidores

Passo 7 • Conduzir confirmação no mercado da eficácia e segurança
• Monitorar eficiência
• Monitorar consumo
• Monitorar segurança

De acordo com a Associação Brasileira de Alimentos Funcionais 

(SBAF), os alimentos funcionais, ao contrário dos remédios, não 

curam doenças. Eles apresentam componentes ativos capazes de 

reduzir o risco de certas doenças. Os alimentos funcionais, além 

dos aspectos nutricionais básicos, podem ainda ser definidos como 

produtos que contêm substâncias com atividade biológica que podem 

estar envolvidas na prevenção de doenças e na promoção da saúde. 

Segundo a Anvisa, alimentos funcionais são aqueles que 

produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos por meio da atuação 

de um nutriente ou não nutriente no crescimento, desenvolvimento, 

manutenção e em outras funções normais do organismo humano. Essa 

definição engloba a alegação de propriedade funcional, como também 

a alegação de propriedade de saúde, pois apresenta uma relação entre 

o alimento ou ingrediente deste com doença ou condição relacionada 

à saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde regulamentou os alimentos 

funcionais por meio das seguintes resoluções:

• Anvisa/MS 16/1999 – trata dos procedimentos para registro 

de alimentos e (ou) novos ingredientes, cuja característica é  

não necessitar de um Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) 

para registrar um alimento, e ainda permitir o registro de 

Tabela 2. Continuação.
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novos produtos sem histórico de consumo no País e também 

novas formas de comercialização para produtos já consumidos 

(BRASIL, 1999a).

• Anvisa/MS 17/1999 – aprova o regulamento técnico que 

estabelece as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e 

Segurança de Alimentos, o qual prova, baseado em estudos e 

evidências científicas, se o produto é seguro sob o ponto de vista 

da saúde ou não (BRASIL, 1999b).

• Anvisa/MS 18/1999 – aprova o Regulamento Técnico que 

estabelece as Diretrizes Básicas para a Análise e Comprovação 

de Propriedades Funcionais e (ou) de Saúde, alegadas em 

rotulagem de alimentos (BRASIL, 1999c).

• Anvisa/MS 19/1999 – aprova o Regulamento Técnico de 

Procedimentos para o Registro de Alimentos com Alegação 

de Propriedades Funcionais e de Saúde em sua rotulagem 

(BRASIL, 1999d).

Quando falamos de ingestão alimentar de nutrientes, temos uma 

série de termos que devem ser levados em consideração (Tabela 3).

Tabela 3. Definições usuais para ingestão alimentar de nutrientes.

Recommended Dietary Allowence 
(RDA) – Recomendações de 
Doses ou Cotas Diárias (IDR – 
Ingestão Diária Recomendada)

Nível de consumo alimentar de cada nutriente, 
suficiente para satisfazer as necessidades de 
quase todo indivíduo saudável, compreendido num 
grupo, por gênero, faixa etária e estágio de vida

Adequate Intake (AI) – 
Ingestão Adequada

Valor de consumo recomendado, baseado em 
levantamentos, determinações ou aproximações 
de dados experimentais, ou ainda de estimativas 
de ingestão de nutrientes para grupo(s) de pessoas 
sadias e que se considera adequado. É usada 
quando a RDA não pode ser determinada

Continua…
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Tolerable Upper Intake Level (UL) – 
Limite de Ingestão Máxima Tolerável

O mais alto nível de ingestão de um 
nutriente que não causará efeitos adversos 
à saúde da maioria das pessoas

Estimated Average Requirement 
(EAR) – Estimativa do 
Requerimento Médio

Valor (mediana) suficiente para garantir o 
requerimento de 50% dos indivíduos sadios 
compreendidos num determinado estágio da vida

Dietary Reference Intake (DRI) – 
Ingestão Alimentar de Referência

São valores numéricos estimados de consumo de 
nutrientes para uso no planejamento e avaliação 
de dietas para pessoas aparentemente saudáveis

Fonte: Amaya-Farfan et al.(2001).

Este livro aborda de maneira geral os principais compostos 

nutracêuticos presentes nos alimentos funcionais, dando uma 

visão de suas principais características químicas, fontes, ações 

biológicas, classificações, detecção e isolamento, além de formas de 

processamento de alimentos específicas para a potencialização dos 

efeitos benéficos dos alimentos processados.

Tabela 3. Continuação.



Alimentos FuncionAis e nutrAcêuticos20

Referências
AMAYA-FARFAN, J.; DOMENE, S. M. A.; PADOVANI, R. M. DRI: Síntese 
comentada das novas propostas sobre recomendações nutricionais para antioxidantes. 
Revista de Nutrição, v. 14, n. 1, p. 71-78, jan./abr., 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
nº 16, de 30 de abril de 1999. Aprova o regulamento técnico de procedimentos para 
o registro de alimentos e ou novos ingredientes. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 dez. 1999a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 
17, de 30 de abril de 1999. Aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes 
básicas para avaliação de risco e segurança dos alimentos. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 dez. 1999b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 
18, de 30 de abril de 1999. Aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes 
básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e ou de saúde alegadas 
em rotulagem de alimentos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 03 dez. 1999c.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
nº 19, de 30 de abril de 1999. Aprova o regulamento técnico de procedimentos para 
registro de alimento com alegação de propriedades funcionais e ou de saúde em sua 
rotulagem. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 10 dez. 1999d.

CATIR. Disponível em: <http://www.catir.sede.embrapa.br/dotlrn/clubs/
alimentosfuncionais/one-community?page_num=0>. Acesso em: 15 jun. 2008.

IFT.Institute of Food Technologists. Functional foods: opportunities and challenges. 
Expert Report, v. 30, 2008. Disponível em: <http://www.ift.org/cms/>. Acesso em: 
15 jun. 2008.

JONES, P. J. Clinical nutrition: 7: functional foods: more than Just nutrition. 
Canadian Medical Association Journal, v. 166, n. 12, p. 1555-1563, jun. 2002.

MORAES, F. P.; COLLA, L. M. Alimentos Funcionais e nutracêuticos: definições, 
legislação e benefícios à saúde. Revista Eletrônica de Farmácia, v. 3, n. 2, p. 99-112, 
2006.

TAHVONEN, R.; SALMINEN, S. The role of functional foods in promoting gut 
health. Functional Foods & Nutraceuticals Magazine, apr. 2006.





Fo
to

: F
el

ip
e 

Sa
nt

os
 d

a 
R

os
a

 Capítulo 2



23

Físico-química, Nutrientes 
e Funcionalidade

Ana Maria Costa

Angélica Vieira de Sousa Campos

Karina Nascimento da Silva

Daiva Domenech Tupinambá

Introdução

O estudo físico-químico dos alimentos abrange os 

nutrientes contidos na dieta necessários para 

garantir as funções biológicas, fisiológicas e a saúde 

do organismo. Os nutrientes são divididos em macronutrientes 

(carboidratos, proteínas e gorduras) e micronutrientes (vitaminas, 

minerais, água e fibras).

Apesar de todos os nutrientes serem fundamentais para a 

manutenção da vida, pela definição de alimentos funcionais, somente 

receberão essa denominação aqueles que apresentarem um “benefício 

a mais para a saúde”, conforme discutido no capítulo anterior (ver 

Capítulo 1, nesta obra). 

Os macronutrientes considerados funcionais são basicamente os 

ácidos graxos ricos em ômegas 3 e 6. Aventa-se a possibilidade de 

algumas proteínas apresentarem papel funcional como reguladores da 

pressão arterial, pelo seu potencial de liberarem, no trato digestivo, 

peptídeos vasoativos que poderiam hipoteticamente ser absorvidos e 

beneficiar a resposta circulatória.
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É na categoria dos micronutrientes que se encontra a grande 

maioria dos compostos funcionais como as vitaminas, minerais e 

fibras.

O estudo físico-químico realiza uma avaliação das propriedades 

físicas e da composição de macro e micronutrientes, exceto os teores 

vitamínicos, e gera indicativos importantes para a avaliação funcional.

Propriedades físicas e físico-químicas 
dos alimentos

Os alimentos podem ser caracterizados quanto aos parâmetros: 

tamanho, espessura, peso, aspecto, sabor, aroma, composição química 

dos açúcares totais, redutores e não redutores, acidez, sólidos solúveis 

totais, ratio e nutrientes contidos no alimento.

A combinação desses fatores é fundamental para nortear a 

qualidade do produto que visa atender as exigências nutricionais e do 

mercado consumidor.

Alterações significativas nas propriedades físico-químicas dos 

alimentos armazenados indicam perda de qualidade biológica, 

nutricional e funcional e servem de critério para avaliar a segurança 

de consumo do produto.

Processos como a esterilização, a pasteurização, o congelamento 

e a refrigeração, que garantem maior longevidade ao alimento, 

também podem influenciar suas características e, consequentemente, a 

aceitação do produto pelo consumidor (CIABOTTI et al., 2000).

Além desses fatores, outros podem interferir nas propriedades 

físico-químicas e nutricionais do produto, são eles: a procedência 

genética do material cultivado, as condições ambientais da produção e, 

no caso do leite e carne, o tipo de dieta administrada aos animais.
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Parâmetros físicos

Definem-se como parâmetros físicos aqueles que caracterizam 

o alimento pelo seu aspecto, dimensões, massa, densidade, teor de 

matéria seca e cor. Para obtenção dessas informações, geralmente 

se utilizam instrumentos de medição como paquímetros, balanças, 

colorímetros ou equipamentos mais sofisticados, dependendo do grau 

de detalhamento do estudo.

Os resultados das análises permitem avaliar se o produto está 

adequado para atender as condições de transporte, armazenamento e 

padrão de qualidade exigido pelo mercado a que se destina.

Alguns parâmetros como a cor, a textura e o aroma sugerem 

atividade funcional do alimento. Por exemplo, quando a porção 

comestível apresenta coloração alaranjada ou avermelhada, 

existe a possibilidade da presença de carotenoides e pigmentos 

antocianínicos. Determinados aromas são característicos da presença 

de compostos fenólicos e indicam igualmente a presença de compostos 

antioxidantes. Conforme discutido nos demais capítulos, esses 

compostos são importantes para prevenir os danos causados pelos 

radicais livres, reduzindo o risco de doenças como o câncer. Alimentos 

com alta concentração de matéria seca sugerem a presença de fibras 

alimentares, que são importantes na regulação do funcionamento 

intestinal e no controle da absorção de açúcares pelo organismo. Já o 

aspecto gorduroso sugere a presença de óleos vegetais que podem ser 

de interesse para a indústria de alimentos e cosmética. 

Parâmetros Físico-químicos 
As avaliações físico-químicas compreendem a determinação da 

acidez via pH, acidez total titulável (ATT), teor de sólidos solúveis 

totais (Brix) e composição centesimal, que inclui a determinação dos 
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teores de carboidratos, proteínas, fibras, umidade e cinzas, além da 

composição mineral e valor calórico.

a. Acidez

A acidez ou basicidade de uma solução depende da presença de íons 

H+ ou OH-. Ácido, segundo a definição proposta por Arrhenius em 

1887, é toda substância que, em solução aquosa, libera como cátions 

unicamente íons H+ ou íons hidroxônio (H3O
+). Em 1923, Brönsted e 

Lowry propuseram a definição protônica, em que o meio reacional não 

influi na capacidade ácida ou básica de uma substância.

Na água pura, que é neutra, as concentrações desses íons 

são iguais: H2O ⇔ H+ + OH- ; já nas soluções ácidas, existe um 

predomínio de prótons (H+) em solução, enquanto, nas soluções 

básicas, o excesso é de hidroxilas (OH-).

Potencial de hidrogênio ou pH de uma solução é a medida da acidez 

ou basicidade da mesma e é função da concentração dos íons H+ 

presentes no meio: pH = - log10 [ H
+ ] = log10 [ H+ ]

1
 ou  [ H+ ] = 10-pH. 

O pH = 7 indica uma substância neutra, valores abaixo de sete são 

indicativos de uma solução ácida e valores acima de sete indicam 

soluções básicas.

No caso dos alimentos, a acidez é dada pela presença de ácidos 

orgânicos diversos como o ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C) e 

compostos fenólicos. Portanto, quando um produto apresenta valores 

de acidez total titulável e pH baixos, pode-se inferir que ele contém 

maiores teores de compostos fenólicos ou ácido cítrico. 

A vitamina C ou ácido ascórbico (C6H8O6 , ascorbato, quando 

na forma ionizada) é uma molécula usada na hidroxilação de várias 

outras em reações bioquímicas nas células. A sua principal função é 
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a hidroxilação do colágeno, a proteína fibrilar que dá resistência aos 

ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, 

é um poderoso antioxidante, que é usado para converter os radicais 

livres de oxigênio em formas inertes. O ácido ascórbico também faz 

parte da síntese de alguns hormônios e neurotransmissores.

A acidez de uma solução pode ser mensurada de duas formas, 

por meio do método colorimétrico e do método eletrométrico. 

Também existem fitas apropriadas para a medição do pH, como o 

papel de tornassol, mas a leitura é muito imprecisa. A determinação 

colorimétrica apresenta como vantagens a velocidade de análise e 

o baixo custo, já a determinação eletrométrica dá resultados mais 

acurados.

A determinação colorimétrica do pH é uma titulação da solução 

ácida desconhecida com uma base de concentração conhecida, 

normalmente hidróxido de sódio, usando um indicador (substância 

fracamente ácida ou básica que muda de cor com a variação de pH) 

para a visualização do ponto de viragem, ou seja, quando todo o 

ácido da solução é neutralizado pela base. Diversos indicadores 

estão disponíveis no mercado, cada qual com seu ponto de viragem 

específico; a escolha deve ser criteriosa, dependendo da titulação a ser 

executada. 

Na determinação da acidez total titulável (ATT), as amostras 

são tituladas com uma solução de hidróxido de sódio 0,1N, usando 

fenolftaleína como indicador, e os resultados são expressos em 

percentagem de ácido cítrico para a maioria das polpas de fruta, 

conforme Normas do Instituto Adolfo Lutz (1985).

Na determinação eletrométrica do pH, o instrumento empregado 
é o  potenciômetro, o qual é equipado com um eletrodo, normalmente 
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de vidro, com um eletrodo de referência e um termômetro para 
compensação da temperatura. Nesse método, o pH de uma solução 
desconhecida é obtido por comparação com uma solução padrão na 
mesma temperatura. Pelo menos dois padrões devem ser utilizados 
para a calibração do equipamento, sendo que o pH a ser medido deve 
estar dentro da faixa delimitada pelos dois padrões. A calibração deve 
ser diária e repetida sempre que forem realizadas muitas medições.   

b. Carboidratos e sólidos solúveis totais (Brix)

Os carboidratos são moléculas orgânicas constituídas por carbono, 
hidrogênio e oxigênio, com fórmula geral Cn(H2O)n, por isso também 
chamados de hidratos de carbono. São comumente chamados 
de açúcares por apresentarem, na sua maioria, sabor adocicado, 
característica das moléculas menores, solúveis em água, como os 
mono e dissacarídeos. Os polissacarídeos podem não apresentar essa 
característica. 

Os carboidratos mais simples são os monossacarídeos; apresentam 
de três a oito átomos de carbono, sendo as pentoses e hexoses os mais 

importantes monossacarídeos presentes na dieta (Tabela 1). 

Tabela 1. Principais monossacarídeos.

Monossacarídeo Classificação (no de carbonos)

Glicose Hexose

Galactose Hexose

Frutose Hexose

Manose Hexose

Arabinose Pentose

Ribose Pentose

Desoxirribose Pentose

Fonte: Adaptado de Lenhinger et al. (2005).
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Os oligossacarídeos são moléculas maiores, constituídas pela 

reunião de dois ou mais monossacarídeos por meio de uma ligação 

glicosídica, numa reação de condensação, com perda de uma molécula 

de água (Figura 1). 
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Figura 1. Formação da Ligação Glicosídica.

Fonte: adaptado de Lenhinger e Cols, 2005.

A sacarose é o dissacarídeo mais conhecido; é o açúcar de 

transporte energético dos vegetais (Tabela 2). 

Tabela 2. Principais dissacarídeos.

Dissacarídeo Subunidades Ligação glicosídica Fontes

Sacarose Glicose/frutose α, β (1→2)
Cana-de-açúcar, 
beterraba

Maltose Glicose/glicose α (1→4) Malte

Lactose Glicose/galactose β (1→4) Leite

Fonte: adaptado de Lehninger et al. (2005).

Os polissacarídeos são constituídos pela união de vários 

monossacarídeos e são classificados conforme o tipo de ligação 

e monossacarídeo que os constituem, podendo ser homo ou 

heteropolissacarídeos, quando são formados por apenas um tipo de 

subunidade monossacarídica ou por mais de uma, respectivamente. Os 

mais conhecidos são a celulose, o amido e o glicogênio, a molécula de 

reserva de glicose presente no fígado dos mamíferos (Tabela 3).
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Tabela 3. Principais polissacarídeos com suas características.

Polissacarídeo Subunidades Ligação glicosídica Fontes

Celulose β-D-glicose β (1 → 4) Paredes vegetais

Amido α-D-glicose α (1 → 4) e α (1 → 6)
Reserva energética 
em células vegetais

Glicogênio α-D-glicose α (1 → 4) e α (1 → 6)
Reserva energética 
em células animais

Quitina
N-acetil-β-D-
glicosamina

β (1 → 4)
Carapaça de 
crustáceos

Fonte: adaptado de Lehninger et al. (2005).

Os carboidratos são as principais moléculas produzidas nas plantas 

durante o processo de fotossíntese e, em geral, fornecem a energia 

necessária para o funcionamento do organismo da maioria dos seres 

vivos e estruturas. Por isso, os alimentos ricos em carboidratos são 

chamados alimentos energéticos. Apesar de não serem considerados 

funcionais, são importantes sob o aspecto nutricional, além de serem 

usados como critério para determinação da qualidade do alimento.

A quitina é um homopolissacarídeo encontrado na carapaça de 

crustáceos e, após um tratamento especial, é comercializada como 

um inibidor da absorção de gorduras pelo intestino, por meio da 

complexação com lipídeos.

Os sólidos solúveis totais são a medida das substâncias solúveis 

presentes no alimento, constituídos basicamente por açúcares 

(sacarose, glicose e frutose, principalmente). Essa definição é mais 

completa que a original e é a mais aceita atualmente, em virtude de 

incluir outros açúcares que não a sacarose. 

Grau Brix (°Brix) é a unidade de leitura dos sólidos solúveis 

totais. Essa unidade expressa a porcentagem em massa de açúcares 

presentes na amostra. Cada grau Brix, portanto, representa um ponto 
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percentual. Se uma polpa de fruto possui, por exemplo, 10 °Brix isso 

indica a presença de 10 g de açúcares em cada 100 g de polpa.

O Brix pode ser obtido, indiretamente, por meio da medida de 

densidade da solução ou pelo seu índice de refração, obtidos em 

temperatura aproximada de 20 °C. Em ambos os casos, faz-se a 

consulta de tabelas de conversão para obtenção do valor de Brix, 

exceto quando o equipamento dispõe de dispositivo de conversão 

automática, como acontece nos refratômetros eletrônicos. 

O valor de Brix é muito utilizado para referenciar se o alimento 

atende os padrões de exigência do mercado consumidor. Para 

determinação dos teores de mono e dissacarídeos presentes numa 

amostra, usa-se a determinação dos açúcares redutores e não 

redutores. Os monossacarídeos glicose e frutose, por apresentarem 

uma função aldeídica e cetônica livres, respectivamente, 

possuem a capacidade de reduzirem cátions como cobre e prata, 

transformando-se, simultaneamente, em produtos mais oxidados. 

O cobre e a prata reduzidos mudam a sua coloração e podem ser 

quantificados colorimetricamente ou espectrofotometricamente. Em 

virtude dessa propriedade, esses açúcares são chamados de redutores. 

Já os dissacarídeos possuem baixa ou nenhuma capacidade de reduzir 

esses cátions por apresentarem os resíduos reativos imobilizados na 

ligação glicosídica. Num meio acidificado ou na presença de enzimas 

apropriadas, a ligação entre os monômeros do dissacarídeo se rompe, 

permitindo assim que se tornem reativos.

A determinação dos açúcares redutores e não redutores também 

pode ser feita por cromatografia líquida de alta eficiência (Clae), 

utilizando-se padrões cromatográficos em concentrações conhecidas, 

comparando-se tempos de retenção e áreas dos picos obtidos para 

confirmação de identidade dos açúcares e suas concentrações.



Alimentos FuncionAis e nutrAcêuticos32

Proteínas

As proteínas são moléculas essenciais; elas representam cerca de 

50% a 80% do peso seco da célula e são, portanto, o composto orgânico 

mais abundante da matéria-viva. 

Existem 20 aminoácidos encontrados nas proteínas, todos 

formados por um grupamento amino ligado a um carbono central (a), 

assim como um grupo carboxila, diferindo entre si pela composição 

da cadeia lateral “R”, que modifica suas estruturas, tamanho e carga 

elétrica:

COO-

H3N
+    C    H

R

Existem, ainda, outros aminoácidos que são modificados no 

interior de proteínas após sua síntese, assim como aqueles que não 

fazem parte da estrutura de proteínas, mas são encontrados nos 

organismos vivos, desempenhando outras funções.

Uma vez que são fundamentais sob todos os aspectos da estrutura 

e função celulares, existem muitas espécies diferentes de proteínas 

especializadas em funções biológicas diversas. Além disso, a maior 

parte da informação genética é expressa pelas proteínas (Tabela 4). 

Elas pertencem à classe dos peptídeos, pois são formadas por 

aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Uma ligação 

peptídica é a união do grupo amino (-NH2) de um aminoácido com 

o grupo carboxila (-COOH) de outro aminoácido, por meio de uma 

reação de condensação com perda de uma molécula de água, e a 

formação de uma amida (Figura 2).
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Tabela 4. Alimentos ricos em proteínas. 

Clara de ovos
Rica em albumina, uma proteína de alto valor 
biológico, também encontrada no leite

Alcatra
Carne vermelha magra que possui proteínas de 
qualidade um pouco superior às do frango

Salmão
Apresenta, além da proteína necessária, a quantidade 
adequada de gorduras insaturadas

Peito de frango
É rico em triptofano, um aminoácido ligado à sensação de bem estar 
por ser um precursor da serotonina, importante neurotransmissor

Carne suína
Condenada durante muito tempo por ser considerada muito 
“gorda”, apresenta boa qualidade em termos proteicos, 
além de cortes mais magros que a carne bovina

Fonte: adaptado da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (2008).
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Figura 2. Formação da ligação peptídica entre dois aminoácidos.
Fonte: adaptado de Lenhinger et al. (2005).

Lipídios

Os lipídeos são compostos orgânicos formados basicamente 

por carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo moléculas altamente 

hidrofóbicas em razão de suas longas cadeias hidrocarbônicas. 

Constituem-se na fonte mais concentrada de energia dos alimentos; 

um grama de lipídio, por exemplo, fornece cerca de 9 cal, enquanto 

proteínas e carboidratos fornecem menos de 5 cal/g.

Os lipídios de origem animal se apresentam normalmente na forma 

sólida, sendo também chamados de gorduras, o que pode ser explicado 
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pelas cadeias hidrocarbônicas saturadas, o que as torna rígidas. Já os 

lipídios vegetais apresentam-se líquidos em temperatura ambiente em 

sua grande maioria, sendo mono ou poliinsaturados; são chamados 

de óleos, sendo a gordura de coco a exceção, já que é rica em ácidos 

graxos saturados e apresenta-se sólida em temperatura ambiente. 

Essa propriedade é determinante da fluidez das membranas celulares, 

onde os fosfolipídios saturados e rígidos se organizam em um 

modelo de mosaico em dupla-camada, perfazendo toda a membrana, 

intercalados por moléculas de colesterol de alto peso, estas mais 

hidrofílicas e insaturadas, “quebrando” assim a rigidez da membrana. 

Os lipídios são essenciais para o funcionamento adequado do corpo. 

Eles fazem parte da membrana plasmática das células; envolvem e 

isolam os neurônios, permitindo a propagação do impulso nervoso; 

auxiliam no controle da pressão sanguínea, na inibição da produção 

de coágulos, no controle do processo inflamatório; entre outras 

funções orgânicas (MARTIN et al., 2006). Os ácidos linoleicos e 

alfa-linolênico são imprescindíveis para a manutenção dessas funções.

Existem dois tipos de ácidos graxos, os essenciais e os não 

essenciais. A dieta fornece os ácidos graxos essenciais, que não são 

elaborados pelo corpo e precisam ser obtidos por meio dos alimentos 

(Tabela 5).

Tabela 5. Principais fontes de ácidos graxos essenciais. 

Ácido linolênico (ômega 3)
Óleo de peixe de águas geladas (salmão e truta), 
ovos enriquecidos, leite, atum, anchova e sardinha.

Ácido linoleico (ômega 6)
Sementes oleaginosas (castanha do Pará, nozes, 
amêndoas), óleo de soja, de girassol e de milho.

Fonte: adaptado da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (2008).
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Os ácidos graxos com duas ou mais insaturações (duplas ligações) 

em suas estruturas são chamados de poliinsaturados. Diversos autores 

denominam ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa aqueles 

que apresentam 16 ou mais átomos de carbono, e os ácidos graxos 

poliinsaturados com mais de 20 átomos de carbono são chamados 

de ácido graxos poliinsaturados de cadeia muito longa (MARTIN 

et al., 2006). Os ácidos graxos poliinsaturados englobam as famílias 

de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, estando relacionados com 

o controle da resposta inflamatória exacerbada (GARÓFOLO; 

PETRILLI, 2006). 

Os lipídios são encontrados na natureza, normalmente, na forma 

cis, que se refere à isomeria estrutural em torno das duplas ligações. 

Nosso organismo possui as enzimas necessárias para a quebra dessas 

ligações, o mesmo não acontecendo com as ligações trans, daí esse 

tipo de gordura ser um verdadeiro problema metabólico. Os ácidos 

graxos trans, que são encontrados em gorduras vegetais hidrogenadas, 

margarinas sólidas, cremes vegetais, biscoitos, sorvetes, pães, batatas 

fritas e demais alimentos processados, estão fortemente relacionados 

com aumento da incidência de problemas cardiovasculares (CHIARA 

et al., 2002). 

Minerais 

Os minerais, nos vegetais, são divididos em macro e 

micronutrientes, de acordo com as suas concentrações. Esses 

nutrientes são de extrema importância para o desenvolvimento 

vegetal.

Nos humanos, os minerais possuem papéis essenciais, apesar de não 

fornecerem energia. Eles atuam como constituintes estruturais dos 

tecidos corpóreos, por exemplo, o cálcio e o fósforo que formam ossos 
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e dentes; como reguladores orgânicos que controlam os impulsos 

nervosos, atividade muscular e o balanço ácido-básico do organismo; 

e como componentes ou ativadores/reguladores de muitas enzimas 

(Tabela 6).

Tabela 6. Funções biológicas de macro e micronutrientes. 

Elemento Exemplo de função biológica

Cálcio – Ca Estrutura de ossos e dentes

Cobalto – Co Componente da vitamina B12

Cobre – Cu Componente da oxidase mitocrondrial

Flúor – F Estrutura de ossos e dentes

Ferro – Fe Transportador de elétrons em reações de óxido-redução

Iodo – I Componente do hormônio tireoidiano

Magnésio – Mg Cofator na fotossíntese

Manganês – Mn Cofator da enzima arginase e outras

Molibdênio – Mo Componente da enzima fixadora de nitrogênio

Nitrogênio – N Estrutura de proteínas

Níquel – Ni Cofator da enzima urease

Oxigênio – O Respiração celular

Fósforo – P Estrutura de ossos e dentes

Enxofre – S Estrutura de aminoácidos, pele e cabelos

Selênio – Se Componente da enzima glutationa peroxidase

Silício – Si Tecido conjuntivo

Vanádio – V Cofator da enzima nitrato redutase

Zinco – Zn Cofator das desidrogenases

Fonte: adaptado de Lehninger et. al. (2005).

Assim como as vitaminas, os minerais não podem ser sintetizados 

pelo organismo e devem ser obtidos por meio da alimentação 

(Tabela 7), mas somente alguns devem ser levados em consideração 

quando se elabora uma dieta, por serem necessários em maiores 

quantidades, como o cálcio, fósforo, magnésio, ferro, iodo e flúor. 
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Os minerais são divididos em macro e micronutrientes ou 

oligonutrientes ou ainda elementos; os macronutrientes principais 

são: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, sódio, 

potássio, cálcio e magnésio; e os micronutrientes são o ferro, zinco, 

cobre, cobalto, flúor, cromo, manganês, molibdênio, selênio e vanádio. 

A quantidade em que esses nutrientes estão presentes em nosso 

organismo não é indicativa de sua importância, já que elementos como 

o cobre, zinco e iodo desempenham papéis fundamentais, apesar de 

suas concentrações mínimas. 

Tabela 7. Minerais nos alimentos e consequência da sua deficiência no organismo humano. 

Mineral Deficiência IDR*
Fontes e Quantidade/ 
100g de alimento

Ca
Raquitismo, osteoporose, 
dentes fracos, câimbras

800 mg – 
1.000 mg

Casca do ovo 4.150 mg                             

Leite desnatado 1.500 mg

Alfafa 525 mg

Folhas de brócolis 513 mg

Melado de cana 591 mg

Cu
Anemia, edema, 
irritabilidade, infertilidade

2 mg –  
3 mg

Cacau em pó 4,40 mg

Farinha de soja 2,88 mg

Açúcar mascavo 2,41 mg

Cr
Doenças cardíacas, aumento 
de colesterol e glicemia

50 mg – 
200 µg

Carne bovina 57 mg

Pão integral 42 mg

Batata inglesa 24 mg

Maçã 14 mg

Espinafre 10 mg

Fe Anemia, cansaço, insônia
10 mg – 
18 mg

Melado de cana 22,32 mg

Folhas de brócolis 15 mg

K
Vômitos, debilidade, 
fadiga, pressão baixa

Não esta-
belecido

Caldo de carne 3.233 mg

Amendoim torrado 2.886 mg

Castanha de caju 2.418 mg

Banana prata 1.443 mg

Continua…



Alimentos FuncionAis e nutrAcêuticos38

Mineral Deficiência IDR*
Fontes e Quantidade/ 
100g de alimento

Mn
Intolerância à 
glicose, diabetes

2 mg –  
5 mg

Soja 94,10 mg

Damasco 21 mg

Mg
Fraqueza, cansaço, 
convulsões, hipoglicemia

50 mg – 
350 mg

Grão de bico 560 mg

Sardinha (lata) 550 mg

Germe de trigo 346 mg

Farinha de soja 220 mg

P
Fraqueza, dor nos ossos, 
debilidade, anemia

200 mg – 
600 mg

Farinha de peixe 3.100 mg

Levedo de cerveja 2.943 mg

Farinha de soja 914 mg

Sardinha (lata) 520 mg

Se
Vômitos, debilidade, 
pressão baixa

55 mg – 
200 mg

Germe de trigo 111 mg

Nozes 103 mg

Caranguejo 63 mg

Zn
Anorexia, letargia, paladar, 
olfato e visão anormais

15 mg

Ostra 148,7 mg

Aveia 5 mg

Nozes 4,2 mg

Carne de porco 3,5 mg

* Ingestão diária recomendada.

Fonte: adaptado de Olszewer et al. (1997).

Os minerais podem ser classificados de acordo com sua 

importância em nossos organismos como:

1) Essenciais: são aqueles que apresentam funções biológicas 

conhecidas; encontram-se em concentração constante em 

tecidos saudáveis; em sua ausência, ocorre o desenvolvimento 

de anormalidades estruturais ou fisiológicas, assim como 

a sua introdução na dieta deve causar a remissão dessas 

anormalidades.

Tabela 7. Continuação.
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2) Possivelmente essenciais: ainda não apresentam dados 
suficientes para serem considerados essenciais.

3) Contaminantes ou não essenciais: são detectados no organismo 
em concentrações variáveis, sem função biológica definida.

4) Tóxicos: são aqueles que, se ingeridos agudamente, em grandes 
quantidades, ou em doses menores, de maneira crônica, vão 
se acumulando em nossos organismos e geram sintomas de 
intoxicação. Os principais são o mercúrio, chumbo, arsênico, 
cádmio, níquel e alumínio. Alguns minerais essenciais podem 
vir a ser tóxicos, se ingeridos em grandes quantidades, como o 
ferro. 

Os elementos minerais podem ser classificados ainda conforme 
suas necessidades:

5) Macronutrientes, macroelementos ou macrominerais 
essenciais: quando são necessários 100 mg/dia ou mais: cálcio, 
fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio e enxofre.

6) Micronutrientes ou oligoelementos ou microminerais 
essenciais: quando são necessários em quantidades não 
maiores que 1mg/dia: ferro, cobre, flúor, cobalto, zinco, cromo, 
manganês, iodo, molibdênio e selênio.

7) Micronutrientes possivelmente essenciais: estanho, silício e 
vanádio.

8) Elementos contaminantes ou antinutricionais: chumbo, cádmio, 
mercúrio, arsênio, bário, estrôncio, alumínio, lítio, berílio e 
rubídio.

Fibras

As fibras são carboidratos do tipo polissacarídeos. São compostos 

complexos resultantes da combinação de muitas unidades de açúcares 

simples, os monossacarídeos. Eles podem ser solúveis ou insolúveis 
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em água e são classificadas como não digeríveis. Encontradas 

em muitos alimentos, as fibras ajudam a diminuir os níveis de 

colesterol e a estabilizar os níveis de glicose no sangue, beneficiando 

principalmente os portadores de colesterol elevado e diabéticos. 

Ajudam ainda na prevenção do câncer do intestino grosso, prisão de 

ventre, hemorroidas, obesidade e muitos outros problemas. Alimentos 

com altos teores de fibras passam pelo aparelho intestinal por causa 

da ação peristáltica do canal alimentar, formando um bolo fibroso que 

“arrasta” muitas substâncias tóxicas, que, do contrário, ficariam ali 

alojadas. Dessa forma, as fibras servem como uma verdadeira esponja 

que limpa o intestino de seus resíduos. 

Físico-química dos frutos

Os frutos em geral são ricos em compostos antioxidantes, minerais 

e fibras. O estudo funcional concentra-se nas espécies exóticas, 

existindo pouca informação quanto às propriedades das espécies 

nativas brasileiras. 

Cada fruto tem seus atributos de qualidade físico-química próprios, 

definidos pelo hábito de consumo. Em geral, para consumo in natura, 

a preferência é por frutos de tamanhos maiores, com grande volume de 

polpa, doces e com menor acidez. Na indústria de suco, a preferência já 

é por frutos de alto rendimento de polpa e com maior teor de sólidos 

solúveis totais. A acidez, nesse caso, é um critério desejável, visto que 

isso diminuiria a adição de acidificantes no suco (NASCIMENTO, 

1996).

No caso do maracujá azedo, por exemplo, a preferência do 

consumidor e da indústria é por frutos grandes, amarelos, casca pouco 

espessa e sem manchas, polpa de coloração mais intensa e aroma forte, 

com teor de Brix entre 13% e 15%.
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O grau Brix da laranja brasileira pode variar entre os valores 

extremos de 7% e 27%. Em condições normais, ou seja, com o pomar 

recebendo uma quantidade boa de chuvas, clima bom, etc., a laranja 

brasileira apresenta entre 11 ⁰Brix e 17 ⁰Brix, o que é considerado o 

ideal. No caso do suco concentrado e congelado (Frozen Concentrate 

Orange Juice – FCOJ), como se podem fazer misturas (blends), o 

Brix pode ser padronizado, como no caso do FCOJ brasileiro, em 

11,5 ⁰Brix. Esse valor permite um suco com paladar ideal para o 

consumidor em termos de porcentagem de açúcar (ABECitrus).

Chaves et al. (2004) apresentaram resultados médios da 

caracterização físico-química do suco da acerola, cujo valor para teor 

de sólidos solúveis foi de 6,57 ⁰Brix, 1,44 % de ácido cítrico e pH 

3,25. Para maracujá-amarelo (P. edulis f. flavicarpa), Junqueira (2006) 

relatou valores diferentes, verificando variações nas características 

físico-químicas entre as espécies.

Conhecer a composição dos alimentos e compreender como 

as categorias químicas funcionam no organismo, permitem ao 

profissional de saúde intervir de forma mais consciente nos processos 

que envolvem a prevenção de doenças pela alimentação, permitindo 

a construção de dietas mais equilibradas apropriadas às necessidades 

individuais, melhorando a eficácia de tratamentos clínicos, quando o 

caso.

Dessa forma, pode-se dizer que o estudo das propriedades 

físico-químicas serve de indicativo para a pesquisa quanto ao 

potencial funcional do alimento. Frutos com polpa mais amarela ou 

avermelhada, por exemplo, indicam teores maiores de carotenoides; 

frutos mais azedos, a presença de ácidos orgânicos e antioxidantes; 

e os com altos teores de fibras indicam possível papel no equilíbrio 

intestinal e regulação da glicemia.
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Introdução

Existem diversas definições para antioxidantes. Dentro 

do escopo de alimentos funcionais, os antioxidantes 

dietéticos são definidos, segundo Huang et al. (2005), 

como “substâncias em alimentos que diminuem significativamente 

o efeito adverso de espécies reativas, como as espécies reativas 

oxigenadas e nitrogenadas, nas funções fisiológicas normais em 

humanos”.

O metabolismo celular utiliza a oxidação de moléculas biológicas 

para a produção da energia a ser usada nos processos celulares. Os 

oxidantes são naturalmente produzidos nesse processo e, quando não 

controlados, podem causar danos às estruturas celulares, estando 

associados a diversas doenças crônicas e degenerativas como doença 

de Alzheimer e outras degenerações neuronais, câncer, doenças 

cardíacas, peroxidação lipídica e envelhecimento celular (AVIRAM, 

2000). Na área alimentícia, os processos oxidativos são responsáveis 

pela diminuição do tempo de prateleira dos produtos industrializados 

e matérias-primas em geral (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).
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Essas espécies são chamadas de espécies reativas oxigenadas 

(ERO) e nitrogenadas (ERN) e nada mais são do que diversas formas 

do oxigênio ativado, em que se incluem os radicais livres. Suas fontes 

podem ser endógenas ou exógenas, como radiações ionizantes, fumaça 

do tabaco, pesticidas e solventes (YILDRIM et al., 2001).

Os antioxidantes alimentares são responsáveis, pelo menos em 

parte, pelos efeitos benéficos de uma dieta rica em frutas e vegetais 

(SIES et al., 2005). Esses antioxidantes são compostos capazes de 

bloquear os efeitos maléficos das ERO e ERN; são eles: carotenoides, 

vitaminas A, E e C, compostos fenólicos e outros micronutrientes. 

Radicais livres

Os radicais livres ocorrem naturalmente no organismo humano 

como resultado do metabolismo celular. Em situações de estresse 

oxidativo, a produção dessas espécies é aumentada, o que pode levar 

a danos celulares, já que essas moléculas altamente reativas oxidam 

lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, afetando inclusive as membranas 

celulares. 

Quando nosso organismo apresenta o estresse oxidativo, dois 

tipos de produtos oxigenados podem ser formados: (1) os radicais 

(hidroxila, superóxido, peroxila e alcoxila) e (2) os não radicais 

(oxigênio, peróxido de hidrogênio e ácido hipocloroso) (BARREIROS 

et al., 2006).

Os radicais livres se formam quando, na camada de valência, 

ocorre o ganho ou a perda de elétrons, o que torna o elemento químico 

instável e altamente reativo.

O átomo de oxigênio faz parte das chamadas espécies reativas de 

oxigênio (ERO), que podem ser radicais (superóxido e hidroxila) e não 

radicais (peróxido de hidrogênio).
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A molécula de O2 é um birradical que apresenta um elétron não 

emparelhado na última camada de cada átomo de oxigênio; embora 

seja estável, já que esses elétrons transitam na mesma direção, 

a entrada de energia ou de mais um elétron nessa camada leva à 

formação de espécies altamente oxidantes, como o oxigênio singleto e 

radical superóxido (CARDOSO et al., 2006).

1. Radical superóxido (O2
-∙ ou O2

-)

Radical formado na primeira redução do O2; é considerado pouco 

reativo em solução aquosa.

2. Peróxido de hidrogênio (H2O2)

Não é um radical livre, mas é um metabólito oxigenado 

extremamente deletério, já que participa da formação do radical 

hidroxila (OH∙).

3. Oxigênio singleto (1O2)

É uma forma excitada do oxigênio molecular que não possui 

elétrons desemparelhados. Segundo Barreiros et al. (2006), essa é 

a forma de oxigênio mais danosa ao organismo, por ser a causa ou 

intermediário da toxicidade fotoinduzida do oxigênio no organismo.

4. Radical hidroxila (OH∙)

Segundo Ferreira (1997), é a ERO mais reativa em sistemas 

biológicos por combinar-se rapidamente com metais ou outros 

radicais no próprio local onde foi produzido; está envolvida em 

modificações de bases nitrogenadas do DNA, inativação de proteínas e 

lipoperoxidação.
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5. Radical hidroperoxila (HO2
∙)

É a forma mais protonada do radical superóxido e está envolvida 

na destruição de membranas celulares.

As espécies nitrogenadas reativas, tais como o óxido nítrico (NO.) 

e peróxido nitrito (ONOO.), também são radicais livres com número 

não usual de elétrons (ISSA et al., 2006). 

Formação metabólica dos radicais livres

Existem diversos mecanismos de formação de radicais como 

subprodutos do metabolismo aeróbio. As mitocôndrias são as 

chamadas “fornalhas da célula”, local de oxidação das moléculas 

energéticas, como a glicose, no chamado metabolismo aeróbio. Nesse 

processo, uma molécula de oxigênio é envolvida, como receptora de 

elétrons, gerando uma série de radicais intermediários, até a produção 

final de água:

O2 + é → O2
- (superóxido)

O2
- + é → H2O2 (peróxido de hidrogênio)

H2O2 + é → OH- (hidroxila)

OH- + é → H2O

A reação do peróxido de hidrogênio com metais de transição e 

a hidrólise da água por radiações ionizantes são as duas principais 

formas de produção de radicais hidroxila no nosso organismo. É o 

radical mais danoso ao organismo. O controle dos danos pode se 

dar de duas maneiras: evitando a produção do radical ou reparando 

seus danos ao DNA, RNA, proteínas, lipídios, membranas celulares 

nucleares e mitocondriais.
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As ERO e ERN podem estar envolvidas em mecanismos de ação de 

doenças, mas nem sempre são deletérias, já que atuam na destruição 

de microorganismos (neutrófilos) ou na defesa contra infecções 

(FERREIRA, 1997). Em níveis baixos, as ERO são mediadoras das 

funções celulares via sinalização intracelular, ativadas por estímulos 

que influenciam o estado redox da célula (SIES et al., 2005). Na Tabela 

1, relacionam-se doenças causadas pelo desequilíbrio entre a produção 

das ERO e falhas na defesa antioxidante do organismo.

Tabela 1. Eventos relacionados a ERO.

Envelhecimento
Mutações
Câncer
Aterosclerose
Lesão por toxicidade de O2 em pulmão e retina
Lesão pós-isquemia e reperfusão do cérebro, coração, pele, 
intestino, pâncreas, fígado, músculo, rins e pulmões
Lesão pós-concussão cerebral e pós-hipertensão intracraniana
Síndrome demencial
Disfunção renal pós-transplante
Artrite reumatoide
Hemocromatose transfusional
Doenças autoimunes
Toxicidade decorrente da exposição a xenobióticos

Fonte: Ferreira (1997).

Atividade antioxidante

Dentro desse panorama, nosso organismo usa uma série de 

mecanismos de proteção antioxidante, vitaminas (E e C), pigmentos, 

enzimas como a superóxido dismutase, a catalase, glutationa 

peroxidase/redutase (ISSA et al., 2006), coenzimas (coenzima Q e 

ubiquinona) e outros nutrientes (carotenoides, fenóis, entre outros). 

Essas moléculas podem agir ligando-se diretamente aos radicais livres, 
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quelando complexos com metais de transição, agindo como agentes 

redutores, estimulando a produção de enzimas antioxidativas, e (ou) 

inibindo e produção de enzimas oxidativas pelos sistemas biológicos 

(SU et al., 2005). Os componentes alimentares antioxidantes podem 

influenciar a angiogênese, envolvida com os processos de regeneração 

do epitélio uterino durante o ciclo menstrual, desenvolvimento do 

óvulo, formação do corpo lúteo e crescimento de cabelo (DULAK, 2005).

Existem situações em que a produção dos radicais livres é 

aumentada, ou, ainda, que os mecanismos naturais antioxidantes 

do organismo estão debilitados, seja por má-nutrição, exposição a 

radiações UV ou a fumaça de cigarros, em que o estresse oxidativo é 

tão intenso que as doenças crônicas se desenvolvem (Tabela 2). Nessas 

condições, cânceres, envelhecimento celular, doenças cardíacas, entre 

outras enfermidades, podem ser desencadeadas.

Tabela 2. Fontes endógenas e exógenas de geração de radicais livres.

Endógenas Exógenas

Respiração aeróbica Ozônio

Inflamações Radiações gama e ultravioleta

Peroxissomos Medicamentos

Enzimas do citocromo P450 Dieta

Cigarro

Fonte: Bianchi e Antunes (1999).

Um exemplo mais detalhado de atuação antioxidante é o da 

vitamina E (alfa-tocoferol). Essa molécula constitui o maior 

antioxidante lipossolúvel presente em todas as membranas celulares 

e atua na proteção contra a lipoperoxidação (KAY et al., 1986). Ela 

pode reagir diretamente com uma variedade de oxirradicais, como o 

superóxido, a hidroxila e outros, além do próprio oxigênio singleto 

(MACHLIN; BENDICH, 1987).
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Primeiramente, o alfa-tocoferol na forma inativa reage com o 

oxigênio singleto e poderia, portanto, proteger a membrana contra 

essa espécie (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1989). Durante a 

sua ação antioxidante como chain-breaking (destruindo a cadeia de 

lipoperoxidação) nas membranas, o alfa-tocoferol é consumido e 

convertido em forma de radical (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

1989).

Localizada perto do citocromo P-450 no fosfolipídio da membrana, 

a vitamina E varre os radicais livres formados nesse citocromo. A 

seguir, a vitamina C (ácido ascórbico) reduz o radical tocoferil e, 

assim, participa da regeneração da forma reduzida e antioxidante da 

vitamina E (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1985).

Além dessa atuação em conjunto com a vitamina E, a vitamina 

C também age contra os radicais livres e o oxigênio singleto. O 

ácido ascórbico é necessário in vivo como cofator de várias enzimas, 

sendo as mais conhecidas a prolina-hidroxilase e a lisina-hidroxilase, 

envolvidas na biossíntese do colágeno. A deficiência do ascorbato na 

dieta humana causa o escorbuto. A mais impressionante propriedade 

química do ascorbato é a sua habilidade para agir como agente redutor 

(doador de elétrons) (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1989).

Antioxidantes

Os antioxidantes podem ser classificados em dois tipos básicos: (1) 

primários, que reduzem o grau de produção de novos radicais livres 

que levariam a iniciação de novas cadeias de oxidação e que atuam 

na redução de hidroperóxidos (catalase) ou no sequestro de íons 

metálicos de transição catalíticos (transferrina); e (2) os secundários 

(vitamina E), os quais aprisionam diretamente os radicais livres 

(WAYNER et al., 1985).
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São usados dois tipos de antioxidantes na indústria alimentícia e 

farmacêutica: os naturais e os sintéticos como o butil-hidroxi-tolueno 

(BHT) e o butil-hidroxi-anisol (BHA), os quais têm tido sua segurança 

questionada, já que estudos recentes mostram que os mesmos podem 

favorecer o aparecimento de mutações e câncer (WÜRTZEN, 1990).

Os antioxidantes naturais estão presentes nos vegetais, ricos em 

compostos fitoquímicos com ação antioxidante, entre outras. Os 

que tipicamente apresentam atividade antioxidante são os fenóis, 

ácidos fenólicos e seus derivados, flavonoides, tocóis, fosfolipídios, 

aminoácidos e peptídios, ácido fítico, ácido ascórbico, pigmentos e 

esteróis (ROESLER et al., 2006).

Antioxidantes e DNA

Um dos mecanismos antioxidantes relevantes para a prevenção 

de mutações e carcinogênese é a proteção do DNA (MULLINS et al., 

2005). 

O DNA é a biomolécula responsável por armazenar e transmitir 

a informação que define todas as funções celulares contendo genes 

que codificam proteínas, as quais são a base das estruturas e funções 

celulares (ALBERTS et al., 2004).

Para transmitir a informação genética, o DNA deve ser replicado, 

e isso acontece graças a sua estrutura dupla fita, em que uma fita é 

complementar a outra. O processo de replicação, no entanto, é passível 

de erros, em virtude da enorme quantidade de bases que devem ser 

copiadas (1010 pares de bases); dessa forma, pareamentos errados nos 

pares A-T ou C-G podem gerar mutações. As mutações no DNA, por 

sua vez, podem codificar proteínas alteradas ou até deletérias para a 

célula, o que é a base do câncer e do envelhecimento (ALBERTS et al., 

2004).
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Normalmente a célula minimiza esses erros de pareamento de 

bases, considerado ao acaso, com enzimas de reparo. Quando, porém, 

agentes externos como moléculas oxidativas roubam elétrons 

das bases nitrogenadas gerando alterações na estrutura da base e 

pareamento incorreto durante a replicação, há um aumento na taxa 

de danos ao DNA e isso permite maior escape ao sistema de reparo 

(ALBERTS et al., 2004). 

O papel dos antioxidantes para a proteção do DNA, nesse caso, é 

impedir a cadeia de oxidação, diminuindo os danos ao DNA e, por fim, 

o aparecimento de mutações (NEPOMUCENO, 2005). 

Determinação da atividade antioxidante

A quantificação de substâncias com capacidade antioxidante 

como vitamina C, E, carotenoides e compostos fenólicos, em 

matrizes vegetais, não é uma boa maneira de quantificação da 

capacidade antioxidante dessas substâncias nos sistemas biológicos. 

A extrapolação dos resultados para os sistemas biológicos não é 

representativa da realidade. A determinação da atividade antioxidante 

de determinados compostos isolados de uma matriz, como um fruto, 

não levam em consideração a sinergia que pode ocorrer entre os 

diversos compostos presentes e com outras substâncias e condições 

encontradas dentro dos sistemas biológicos que não são reproduzidas 

nos ensaios in vitro. 

Um cuidado especial deve ser tomado quando se interpretam 

resultados assim obtidos, bem como na maneira de expressá-los. 

Huang et al. (2005) empregam o termo “capacidade” em vez de 

“atividade antioxidante total”, já que nenhum dos ensaios atualmente 

empregados é capaz de determinar a atividade antioxidante total de 
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uma amostra, tendo em vista que todos diferem entre si em termos de 

substrato, sondas, condições de reação e métodos de quantificação.

Outro grande limitante dentro da quantificação de capacidade 

antioxidante é a presença, em sistemas biológicos, de diversos radicais 

livres de vida curta, que não são suficientemente estáveis para que 

possam ser devidamente quantificados em um ensaio.

Becker et al. (2004) citam alguns fatores que podem ser 

responsáveis pelos resultados conflitantes nas medições de capacidade 

antioxidante nos diferentes ensaios existentes, entre eles: a estrutura 

física do sistema teste; a natureza do substrato para oxidação; a 

presença de outros componentes interagindo; o modo de início da 

oxidação; e o método analítico usado para a quantificação da oxidação. 

Um sistema analítico, compostos por vários métodos analíticos 

usados concomitantemente, foi sugerido por Becker et al. (2004) para 

que seja possível a avaliação não apenas da atividade antioxidante 

em alimentos, mas também para a avaliação dos benefícios à saúde 

humana (Figura 1).

No primeiro passo, a quantificação dos compostos fenólicos totais 

não é suficiente para a determinação da atividade antioxidante total da 

amostra, já que os compostos em questão devem ser satisfatoriamente 

extraídos e identificados. No segundo passo, estão inclusos ensaios 

clássicos de medição de atividade antioxidante (ABTS e FRAP), 

ensaios para a medição da atividade oxidante de radicais estáveis 

(DPPH), ensaios para a detecção da capacidade de oxidação de 

radicais de vida curta, além da determinação de potenciais de redução 

dos antioxidantes, o que dá uma visão da capacidade que esses 

antioxidantes têm de inativar os radicais livres, assim como o efeito 

do solvente sobre a eficácia dos antioxidantes em estudo. O terceiro 
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passo que mostra a avaliação da capacidade de inibição ou bloqueio da 

oxidação lipídica em sistemas-modelo envolve a medição de mudanças 

nas concentrações dos compostos que estão sendo oxidados, da 

depleção do oxigênio ou ainda da formação de produtos da oxidação 

usando marcadores, que podem ser moléculas formadas com a 

oxidação ou depletadas por ela. O quarto passo se divide para o estudo 

da estabilidade e efeito de antioxidantes usados em alimentos e para a 

determinação dos efeitos dos antioxidantes estudados em humanos.

Quantificação da atividade 
de combate de radicais 

(radical scavenging activity);
potencial de redução;

efeito do solvente

Avaliação da habilidade 
de inibição e bloqueio
da oxidação lipídica

em sitemas biológicos

Estudos de armazenamento
usando antioxidantes atuais
incorporados em alimentos

Estudos de intervenção
humana usando marcadores

relevantes do estatus e
estresse oxidativo

Quantificação e
possível identificação

de compostos
fenólicos

Figura 1. Procedimento de três passos proposto para a aplicação de 
antioxidantes em alimentos e avaliação dos benefícios à saúde.

Fonte: Becker et al. (2004).
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Ensaios para determinação da atividade antioxidante

Os presentes métodos de identificação de capacidade antioxidante 

são muitos, mas, segundo Huang et al. (2005), podem ser classificados 

em dois grandes grupos, tendo como base as reações químicas 

envolvidas: (1) ensaios baseados na reação de transferência do átomo 

de hidrogênio e (2) ensaios baseados na reação de transferência de um 

único elétron. Ambos são projetados para a medição da capacidade 

de ação do radical livre, e não a capacidade antioxidante preventiva 

da amostra em estudo. O primeiro tipo de ensaio é baseado no 

monitoramento da cinética da reação, e a quantificação é feita pela 

análise de curvas de cinética; o segundo tipo envolve uma reação redox 

com um oxidante ou sonda como indicador do final da reação.

O método ABTS foi desenvolvido por van den Berg e 

colaboradores, e se baseia na captura do radical 2,2´- azinobis 

(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS), que pode ser gerado 

por uma reação química, eletroquímica ou enzimática (RUFINO, 

2007a). Esse radical livre pode ser obtido diretamente por dissolução 

em meio orgânico, de acordo com a Figura 2.

-O3S

C2H5

H5C2

K2SO5

+ Antioxidante

Cor verde clara Cor verde escura

(SO3 )-
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N

S

N
N

N -O3S

C2H5

H5C2

(SO3 )-

S

N

S

N
N

N

-

Figura 2. Reação para determinação de atividade antioxidante de acordo com o método ABTS. 

Fonte: Rufino (2007a).

O método DPPH foi desenvolvido por Brand-Williams et al. (1995) 

e baseia-se na captura do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) 
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por antioxidantes, produzindo assim um decréscimo na absorbância 

medida a 515 nm. Sánchez-Moreno e Larrauri (1998) modificaram 

esse método para a medição de parâmetros cinéticos (RUFINO et al., 

2007b) (Figura 3).

NO2  +  R

NO2

NO2

Violeta claro Violeta escuro

R

N+N NO2

NO2

NO2

NN

Figura 3. Estabilização do radical livre DPPH.

Fonte: Rufino et al. (2007b)

O método Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter 

(TRAP) foi desenvolvido por Wayner et al. (1985) para determinação 

da atividade antioxidante do plasma humano. Os radicais peroxila 

são gerados de maneira controlada pela decomposição térmica do 

“azo-iniciador” solúvel em água, tal como o ABAP (2,2’-azobis-(2-

amidinopropano); após a adição do mesmo ao plasma, a oxidação dos 

materiais oxidáveis é medida pelo consumo do oxigênio durante a 

reação (SÁNCHEZ-MORENO, 2002; GHISELLI et al. 1995). TRAP 

é definido como o número de moles de radical peroxila aprisionados 

por litro de amostra (WAYNER et al., 1985).

O ensaio Oxygen-Radical Absorbance Capacity (ORAC) foi 

desenvolvido por Guohua Cao (CAO et al., 1993); ele mede o grau 

no qual a amostra inibe a ação de um agente oxidante e o tempo de 

inibição. Baseia-se na oxidação da fluoresceína por radicais peroxila, 

hidroxila ou íons metálicos. Os radicais livres são formados por um 

composto como o 2,2’-azobis-2-metil-propanimidamina (AAPH). 

Os radicais formados diminuem a fluorescência da fluoresceína no 



Alimentos FuncionAis e nutrAcêuticos58

decorrer do tempo. O antioxidante na amostra bloqueia a oxidação 

da fluoresceína pelo radical até que toda a atividade antioxidante 

da amostra seja exaurida, então os radicais reagem e reduzem a 

fluorescência da fluoresceína. A área abaixo da curva de decaimento 

da fluorescência é usada para quantificar a atividade antioxidante total 

da amostra sobre o radical e é comparada a uma curva-padrão obtida 

por meio de várias concentrações do análogo solúvel da vitamina E, 

o trolox. Diferentemente de outros métodos de medição da atividade 

antioxidante, o Orac provê uma medição direta da capacidade 

antioxidante contra radicais livres, medindo do início da fluorescência 

até o zero (MCBRIDE, 1996).
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Carotenoides
Norma Santos Paes 

Daiva Domenech Tupinambá

Introdução

Os carotenoides compreendem um dos maiores grupos de 

pigmentos encontrados na natureza. Sua distribuição 

está relacionada com seu importante papel na proteção 

contra os efeitos danosos dos raios solares UV, existindo em 

praticamente todos os organismos expostos a essas radiações. 

São substâncias que fazem parte da família dos terpenoides, ou seja, 

são poliisoprenoides. Os terpenos são resultantes da união de unidades 

de isopreno (2-metil-1,3-butadieno). São formados geralmente por 

quarenta átomos de carbono, apresentando isomeria e uma ou duas 

estruturas cíclicas em suas extremidades e podem ter ligações duplas 

conjugadas com o resto da cadeia. São essas ligações conjugadas que 

conferem à molécula a capacidade de absorver luz nos comprimentos 

de onda entre 380 nm e 500 nm, proporcionando às folhas, flores e 

frutos colorações entre amarelo e vermelho.

Os carotenoides são encontrados não apenas em vegetais, mas 

também em algas, fungos, bactérias fotossintéticas e alguns animais 
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marinhos, aves e insetos, sendo responsáveis por suas colorações 

únicas. Esses pigmentos são essenciais à vida e não são produzidos 

pelos animais, sendo adquiridos por estes a partir da dieta. 

Apenas um pequeno número de carotenoides é encontrado nos 

alimentos, no entanto a composição presente em alguns deles pode 

ser bastante complexa. O carotenoide mais abundante na dieta é 

o -caroteno, tendo como fontes principais os vegetais e as frutas 

de coloração amarela escura ou alaranjada (cenoura, batata-doce, 

abóbora, mamão papaia, manga, carambola e pêssego) e as folhas 

verde-escuras (espinafre, brócolis, couve, chicória e escarola). A 

biodisponibilidade do -caroteno a partir das frutas e vegetais depende 

do modo de preparo, portanto, as indicações relativas ao conteúdo 

de -caroteno nos alimentos são aproximadas, já que o processo de 

preparo dos alimentos pode levar a uma diminuição dos teores de 

carotenoides, seja por contato com a luz, oxidantes ou calor.

O termo carotenoide foi utilizado pela primeira vez em 1910 por 

TSWETT, enquanto estudava a separação de substâncias por meio de 

métodos cromatográficos. Esses compostos fitoquímicos vêm sendo 

estudados há bastante tempo e atualmente cerca de 700 carotenoides 

já foram isolados e caracterizados (FELTL et al., 2005).

Por serem moléculas cromóforas, podem ser detectadas por 

espectrofotometria e colorimetria. Quanto maior o número de duplas 

ligações, mais largos serão os comprimentos de onda captados, o 

que intensifica a coloração dos vegetais para tons de vermelho. Na 

Tabela 1, relaciona-se a coloração de carotenoides com o número de 

ligações conjugadas. Pelo menos sete duplas ligações conjugadas são 

necessárias para um carotenoide apresentar coloração.
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Tabela 1. Relação entre duplas ligações e coloração em carotenoides.

Carotenoide Duplas ligações conjugadas Coloração

Fitoeno 3 Incolor

-caroteno 9 ou 10 (9 lineares e 1 cíclica) Amarelo 

-caroteno 11 (9 lineares e duas cíclicas) Laranja

Licopeno 11 Vermelho

Além das duplas ligações conjugadas, a presença de anéis também 

influi no comprimento de onda absorvido, mudando a coloração final. 

Os carotenoides e seus metabólitos são responsáveis por várias 

atividades biológicas, agindo como pigmentos acessórios na 

fotossíntese, dando cores a flores e frutos, atraindo polinizadores 

e dispersores de sementes. Na nutrição humana, os carotenoides 

apresentam um papel muito importante, sendo não apenas precursores 

da vitamina A (-caroteno, -caroteno e -criptoxantina), mas também 

agindo como potentes antioxidantes naturais, aumentando a resposta 

imunológica, protegendo as estruturas celulares da ação deletéria 

dos radicais livres e outras espécies reativas de oxigênio (ERO), 

retardando o envelhecimento celular, entre outras funções.

Com o crescente interesse pelo consumo de alimentos ricos em 

carotenoides e outros fitoquímicos importantes na prevenção de 

doenças, métodos de identificação e quantificação desses compostos 

vêm sendo cada vez mais aperfeiçoados. O Brasil é um dos países 

de maior diversidade de frutas e hortaliças especialmente ricas nos 

principais carotenoides de importância para o organismo humano:  

e -carotenos, -criptoxantina, luteína e licopeno (RODRIGUEZ-

AMAYA, 2002; CARVALHO et al., 2006).
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Estrutura química

Existem dois grandes grupos de carotenoides, de acordo com suas 

estruturas químicas: os chamados carotenos, que são constituídos 

apenas de átomos de carbono e hidrogênio, sendo, por esse motivo, 

moléculas apolares, e as xantofilas, que são derivados oxigenados 

dos carotenoides, moléculas mais polares por apresentarem em suas 

estruturas químicas grupos funcionais como cetonas, aldeídos, epóxi, 

hidroxilas e carboxilas. Os carotenoides podem ainda ser classificados 

como cíclicos (monocíclicos ou dicíclicos), hidróxi e epoxicarotenoides, 

além dos carotenoides únicos, aqueles com estruturas diferentes dos 

anteriores (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001). Os carotenoides são 

encontrados normalmente na forma de isômeros trans, alguns na 

forma cis, mas vários carotenoides podem formar inúmeros isômeros 

diferentes, o que se deve às suas estruturas conjugadas. O -caroteno, 

por exemplo, apresenta 272 possíveis isômeros, porém apenas cerca de 

12 foram relatados (COSTA et al., 2002).

Os carotenoides acíclicos são moléculas apolares, com apenas 

átomos de carbono e hidrogênio em suas estruturas (bixina e 

norbixina). Os carotenoides cíclicos também são apolares, mas 

apresentam anéis em suas estruturas. Já os hidroxicarotenoides são 

moléculas mais polares, em decorrência da presença de hidroxilas. 

Os epoxicarotenoides são formados a partir da epoxidação de alguns 

carotenoides como o -caroteno, sendo estruturas mais instáveis. Nas 

Figuras 1 a 5, estão apresentadas as estruturas químicas de carotenos 

e xantofilas.
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Fitoeno

Licopeno

Neurosporeno

Zeta-caroteno

Fitoflueno

Figura 1. Estruturas químicas dos carotenoides acíclicos (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).

Beta-caroteno

Alfa-zeacaroteno

Alfa-caroteno

Delta-caroteno

Beta-zeacaroteno

Gama-caroteno

Figura 2. Estruturas químicas dos carotenoides cíclicos (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).
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Licoxantina

Beta-criptoxantina

Alfa-criptoxantina

Rubixantina

Luteína

Zeaxantina

OH

Figura 3. Estruturas químicas dos hidroxicarotenóides (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).
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Figura 4. Estruturas químicas dos epoxicarotenoides (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).
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 Figura 5. Estruturas químicas dos carotenoides únicos (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).

Propriedades químicas

Por causa de suas características físico-químicas, os carotenoides 

apresentam as seguintes propriedades: capacidade de destruir 

oxigênio singleto; bloqueio de reações mediadas por radicais livres; 

capacidade de ligação a superfícies hidrofóbicas (são lipossolúveis); 

absorção de luz visível e são facilmente oxidados e isomerizados. 

Os carotenoides, em especial, não são apenas antioxidantes, mas 

são capazes de extinguir o oxigênio singleto, o qual forma-se a partir 

do oxigênio no seu estado fundamental por foto-oxidação, podendo 

reagir com diversos componentes celulares. Normalmente a ação 

de remoção de radicais livres é benéfica ao organismo, assim como 

a geração desses radicais é geralmente nociva. Sob determinadas 

condições, os carotenoides podem atuar como pró-oxidantes, mas, 

fisiologicamente, os carotenoides mostram-se predominantemente 

antioxidantes. 
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Carotenoides podem interagir com radicais livres de três 

diferentes maneiras: transferência de elétrons (Equação 1), abstração 

de hidrogênio (Equação 2) e adição de espécies radicais (Equação 3) 

(YOUNG; LOWE, 2001).

ROO• + CAR  ROO- + CAR•+   (Equação 1)

ROO• + CAR ® ROOH + CAR+   (Equação 2)

ROO• + CAR ® (ROO – CAR)•   (Equação 3)

Equivalência nutricional

Existe uma grande dificuldade na definição de um fator geral de 

conversão dos carotenoides pró-vitamínicos em vitamina A (retinol). 

Segundo CAMPOS; ROSADO (2005), os valores de vitamina A dos 

alimentos vêm sendo superestimados nas tabelas de composição 

química, considerando que a biodisponibilidade dos carotenoides 

nos alimentos pode variar de acordo com a matriz (tipo de fruta 

ou vegetal). No caso dos vegetais, cujos carotenoides são menos 

biodisponíveis do que nas frutas, recomenda-se consumi-los depois de 

sofrerem algum processamento. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugeriu em 1967 que 

6 µg de todos -carotenos trans ou 12 µg de todos os carotenoides 

pró-vitaminas A trans nos alimentos é equivalente a 1 µg de todo o 

retinol trans ou 1 equivalente de retinol (RE) (FAO; WHO, 1967). Na 

atualidade, a maioria dos comitês nacionais e internacionais adota os 

mesmos valores. 
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Formação de vitamina A 

Vias fisiológicas

Por muitos anos as vias de conversão de -caroteno em vitamina 

A não eram conhecidas. A conversão biológica em mamíferos foi 

mostrada pela primeira vez em 1930, por Moore (1930). Os métodos 

de avaliação apresentavam sensibilidade e poder de resolução baixos, 

já que a conversão enzimática é lenta e o -caroteno é rapidamente 

oxidado em vários subprodutos.

Segundo Glover (1960), a molécula simétrica de -caroteno não 

é simplesmente clivada ao meio para a formação de duas moléculas 

de retinol, existe uma clivagem assimétrica, com formação de dois 

-apocarotenos, sendo o mais longo encurtado por clivagens sucessivas 

até a formação do retinol. 

Carotenoides em alimentos

A composição de carotenoides majoritários em diversos alimentos 

de origem vegetal está representada na Tabela 2.

As regiões tropicais e subtropicais apresentam a maior diversidade 

e abundância de fontes de carotenoides. A biossíntese de carotenoides 

é aumentada com temperaturas mais elevadas, tornando possível a 

produção de alimentos ricos nessas substâncias.

A caracterização de espécies cultivadas no Brasil, como frutas, 

legumes e hortaliças, revelou a ampla distribuição de fontes de 

carotenoides pro-vitamínicos A e outros como licopeno e luteína, 

neoxantina e violaxantina (NIIZU; RODRIGUEZ-AMAYA, 

2003; 2005; CARVALHO et al., 2006). Estudos mostraram que 

o buriti (Mauritia flexuosa L.f. ) é a espécie com mais alto teor de 

-caroteno encontrado no Brasil. O fruto, por ser também rico em 
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lipídeos, apresenta grande biodisponibilidade de pró-vitamina A 

(RODRIGUEZ-AMAYA, 2002). 

Na indústria, os carotenoides apresentam potencial crescente de 

uso como corantes naturais em alimentos e bebidas (sucos).

Tabela 2. Principais carotenoides em vegetais.

Vegetal Partes vegetais Carotenoide

Brócolis
(Brassica oleracea )

Floretes 

-caroteno 
Neoxantina
Violaxantina
Luteína
Luteína-5,6-epóxido
Cis-luteína

Serralha
(Sonchus oleraceus )

Folhas

-caroteno 
Neoxantina
Luteína
Violaxantina
Zeaxantina

Taioba
(Xanthosoma spp.)

Folhas

-caroteno
-criptoxantina
Neoxantina
Luteína
Violaxantina
Zeaxantina

Cajá
(Spondias mombin L.)

Polpa + pele

-caroteno
-criptoxantina
Criptoflavina
Zeinoxantina

Manga
(Mangifera indica L.)

Polpa

-caroteno
Isômeros de luteoxantina
Violaxantina
Neoxantina

Mamão papaia
(Carica papaya )

Polpa
-caroteno
-criptoxantina
-criptoxantina-5,6-epóxido

Tomate cereja
(Lycopersicon esculentum)

Fruto
-caroteno
Luteína
Licopeno

Fonte: adaptado RODRIGUEZ-AMAYA (2001)
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Efeitos biológicos dos carotenoides

Os carotenoides possuem vários papéis na natureza. Eles são 

produzidos pelos vegetais e atuam como pigmentos acessórios na 

fotossíntese, protegendo as estruturas dos cloroplastos de danos 

oxidativos provenientes da radiação solar. Como esses pigmentos se 

acumulam nos cloroplastos de folhas, flores e frutos, essas estruturas 

apresentam cores diversas, que vão desde o amarelo até o vermelho. 

Essas cores, nas flores, agem como um mecanismo de atração 

de insetos, pássaros e outros polinizadores. Os frutos coloridos 

atraem dispersores de sementes como pássaros e morcegos. Os 

pássaros apresentam plumagens coloridas por causa da presença de 

carotenoides.

Nos mamíferos, alguns carotenoides são precursores da vitamina 

A, outros atuam como potentes antioxidantes, agindo como protetores 

de estruturas celulares, antienvelhecimento celular. A ação destas 

moléculas sobre o sistema imunológico é bem descrita em diversos 

trabalhos científicos, atuando no estímulo da resposta imune e 

na produção de anticorpos (BENDICH; OLSON, 1989; CHEW; 

PARK, 2004). Nos processos reprodutivos de animais e humanos, os 

carotenoides têm um papel essencial, tanto pela ação da vitamina A 

na gravidez como em outras fases da reprodução: ovulação, período 

menstrual. 

A vitamina A é essencial para o desenvolvimento normal de 

crianças e sua deficiência é uma das principais causas de problemas 

de cegueira noturna, sendo fator de risco para grávidas nas regiões 

subdesenvolvidas do mundo, além de estar relacionada com a absorção 

de ferro no trato digestivo, e sua carência levando à anemia ferropriva. 

Nesses países a maior fonte de pró-vitamina A provém das frutas e 

vegetais ricos em carotenoides.
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A atividade de pró-vitamina A, embora seja a mais conhecida, 

está presente em apenas 10% dos cerca de 700 carotenoides 

conhecidos atualmente. Além desses, outros carotenoides também são 

encontrados no sangue e tecidos humanos e têm sido relacionados 

com a menor incidência de certos tipos de câncer. A presença de níveis 

mais altos de -caroteno no soro foi associada com a diminuição do 

desenvolvimento de câncer de pulmão. Vários carotenoides promovem 

o aumento da resposta imune, inibição de mutagênese, redução de 

dano nuclear induzido e proteção a vários eventos neoplásicos em 

células, tecidos e todo o organismo. Outros são capazes de sequestrar 

o oxigênio singleto (1O2) sob certas condições e bloquear reações 

mediadas pelos radicais livres (BENDICH,; OLSON, 1989).

Os carotenoides são transportados no sangue em associação com 

lipoproteínas, principalmente com as LDL (Low-density Lipoproteins). 

Os mais comumente encontrados no tecido adiposo e no soro humano 

são: luteína, criptoxantina, licopeno, -caroteno e -caroteno. 

As atividades biológicas dos carotenoides podem ser divididas em 

três categorias: funções, ações e associações. As funções são aquelas 

cujo papel seja considerado essencial ao funcionamento do organismo, 

como é o caso da atividade pró-vitamínica A, em que situações 

extremas de carência podem levar á morte. No entanto, diversas ações 

de respostas fisiológicas e farmacológicas foram observadas nesse 

grupo: antioxidantes, pró-oxidantes, aumento da resposta imune, 

inibição de mutagênese, redução de neoplasma foto-induzido e outros. 

Estudos também demonstram haver associação entre o consumo de 

alimentos ricos em carotenoides e alguns processos fisiológicos, como 

diminuição do risco de câncer pulmonar e outros tipos de câncer, bem 

como doenças cardiovasculares, degeneração macular e catarata.
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Os carotenoides também podem proteger o organismo contra o 

estresse oxidativo, por causa da sua capacidade de eliminar os radicais 

livres responsáveis pelo dano celular. Os lipídeos insaturados das 

membranas celulares são o primeiro alvo desses radicais, podendo 

levar ao início de uma reação em cadeia, primeiro ocorrendo 

peroxidação lipídica causando dano a membranas, enzimas e ácidos 

nucleicos.

O licopeno, caroteno que confere cor vermelha ao tomate, é 

particularmente efetivo como potencial destruidor do oxigênio 

singleto (DI MASCIO et al., 1991). Luteína e zeaxantina são 

xantofilas de cor amarela encontradas principalmente no milho e em 

folhas verdes, sendo-lhes atribuído o papel protetor como antioxidante 

na região macular da retina humana (SNODDERLY, 1995). Além 

desses, outros benefícios dos carotenoides incluem o aumento da 

atividade imunológica (BENDICH; OLSON, 1989), proteção da pele 

dos efeitos dos raios solares e inibição do desenvolvimento de certos 

tipos de câncer (NISHINO, 1998).

Relações entre carotenoides e doenças crônicas 

Hipovitaminose A 

A Vitamina A é essencial ao crescimento e desenvolvimento do ser 

humano. Atua também na manutenção da visão, no funcionamento 

adequado do sistema imunológico (defesa do organismo contra 

doenças, em especial as infecciosas), mantém saudáveis as mucosas 

que também atuam como barreiras de proteção contra infecções. A 

carência de vitamina A pode levar à cegueira noturna, xeroftalmia, 

xerodermia e hiperqueratose folicular. 
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A deficiência de vitamina A ainda é um problema de saúde pública 

em algumas regiões do Brasil. No intuito de reduzir a taxa de 

mortalidade e a incidência de infecções infantis, o Ministério da Saúde 

vem, segundo informações do seu site oficial (http://www.saude.gov.

br/), desde 1983, promovendo campanhas de distribuição de cápsulas 

de vitamina A para crianças de 6 a 11 meses de idade, incentivando 

a amamentação, a fortificação de alimentos e o consumo de frutas e 

vegetais ricos em carotenoides, especialmente nas regiões Nordeste e 

no Vale do Jequitinhonha (MG).

Câncer 

Existem estudos relacionando a diminuição da incidência dos mais 

diversos tipos de câncer com a ingestão aumentada de alimentos ricos 

em carotenoides, como frutas e verduras (ALMEIDA-MURADIAN; 

PENTEADO, 2003).

O consumo diário e a concentração sérica de carotenoides 

apresentam uma relação inversa com o risco de câncer colo retal 

(MAYNE, 1996). O consumo de -caroteno foi associado à melhora 

da sobrevida em pacientes portadores de câncer de mama (MAYNE, 

1996). A dieta com suplementação de licopeno levou à redução do 

risco de câncer de próstata em relação aos demais carotenos. 

Os resultados de diversos estudos sobre a ingestão de 

complementos de -caroteno e incidência de câncer de pulmão são 

controversos, sendo encontrados resultados positivos e outros estudos 

que foram descontinuados em decorrência do aumento da incidência 

de mortes. Entre as explicações para esses fatos encontra-se a 

inibição da absorção intestinal de outros carotenoides antioxidantes 

pela presença de -caroteno, dietas pobres em outras substâncias 

antioxidantes, como vitamina C e ácidos graxos poliinsaturados, 

além de o -caroteno poder agir como um pró-oxidante no meio 
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ricamente oxigenado dos pulmões (BURTON, 1989). Existe diferença 
significativa de resultados quando se ingere suplementos de -caroteno 
ou uma dieta rica em frutas e verduras.  Estudos recentes mostraram 
redução do risco de câncer de pulmão com o aumento do consumo de 
frutas e vegetais (ZIEGLER et al., 1996). Britton (1996) relata que 
não está clara a situação in vivo dos carotenoides em relação à sua 
atividade antioxidante, sendo necessárias concentrações específicas e 
em localizações corretas.

O National Research Conuncil’s Dietary Reference Intake Panel 
on Antioxidants avaliou o papel dos carotenoides na saúde para 
estabelecimento de IDR (Ingestão Diária Recomendada) desses 
compostos, chegando à conclusão que os carotenoides pró-vitamínicos 
servem como fonte de vitamina A, mas que nenhuma outra função 
nutricional pode ser determinada (COOPER, 2004).

Doenças cardiovasculares

A ingestão de carotenoides frequentemente é associada com a 
redução do risco de eventos coronarianos e AVC (VAN HET HOF et 
al., 2000; CANFIELD et al., 1993; MAYNE, 1996).

Degeneração macular relacionada à idade 

A luteína e zeaxantina, dois carotenoides, são componentes 
predominantes da mácula do olho, onde estão associados à tubulina 
(BERNSTEIN et al., 1997). Esses pigmentos podem ter um papel 
protetor na mácula pelos danos causados pela luz azul. 

Catarata

A catarata consiste na opacificação gradual do cristalino com o 
avançar da idade, que é, em parte, resultado do estresse oxidativo. 
A ingesta de carotenoides, bem como vitaminas C e E, tiveram 

associação com redução do risco de catarata (MAYNE, 1996). 
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Resposta imune

Existem evidências do aumento da resposta imune por ação de 

carotenoides não pró-vitamínicos, notadamente luteína, licopeno, 

astaxantina e cantaxantina, o que pode ser por causa da indução da 

proliferação mitótica de linfócitos, regulação da fluidez de membranas, 

comunicação intercelular via junção gap e diminuição das espécies de 

oxigênio reativas (CHEW, 2004).

Ingestão diária recomendada (IDR) 

Primeiramente, devemos entender que a ingestão diária 

recomendada é a quantidade do nutriente em questão que deve ser 

consumida para suprir as necessidades do organismo baseado numa 

dieta de 2.000 cal por uma pessoa de constituição média. Esses valores 

não indicam a dosagem diária máxima recomendável.

Muitas vezes a IDR pode ser expressa em UI (Unidade 

Internacional). A conversão para mg é a seguinte:

• 1 mg de -caroteno = 1,667 UI de -caroteno

• 1 mg de Vitamina A = 2,907 UI de acetato de Vitamina A

• 1 mg de Vitamina A = 1,818 UI de palmitato de Vitamina A

A ingestão oral de -caroteno é expressa como parte da ingestão 

diária recomendada (IDR) para a vitamina A. A unidade de medida 

usada, tanto para o -caroteno quanto para a vitamina A, é o “equiva-

lente de retinol” (ER). Na Tabela 3, apresenta-se a quantidade diária 

recomendada de Vitamina A, segundo o Food and Nutrition Board.

Deve-se observar que ainda não existe um consenso em relação 

à IDR recomendada, já que não se estabeleceu uma relação entre o 

consumo de complementos de carotenos e diminuição de determinadas 
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doenças crônicas como o câncer, e sim uma relação inversa entre o 

aumento do consumo de frutas e verduras e a incidência de câncer.

Tabela 3. Ingestão Diária Recomendada (IDR) de Vitamina A.

Consumidores Ingestão diária recomendada (ER ou µg)

Adultos 1.000

Mulheres 800

Gravidez 800

Lactantes 1.300

Crianças 700

Em que: 1 ER = 1 µg de retinol = 6 µg de -caroteno e 1 UI = 0,3 µg de retinol = 0,6 µg de -caroteno.

Fonte: ANVISA, 2005.

Toxicidade

Segundo Russel (2000), Parker (1996) e Peram et al. (1996), a 

ingestão de altas doses de -caroteno não leva à toxicidade, já que a 

absorção de -caroteno pelo intestino não é muito boa, diminuindo 

ainda mais com o aumento das doses ingeridas, além de existir uma 

regulação enzimática da transformação de -caroteno em vitamina A. 

Um sintoma clássico da hipervitaminose A pode ser observada em 

indivíduos que apresentam uma coloração alaranjada em algumas 

partes do corpo, como nariz e mãos, condição que regride com a 

diminuição da ingestão de carotenoides.  

Não devemos confundir a ingestão de pró-vitamínico A 

(carotenoides) com a ingestão de vitamina A, especialmente sob a 

forma de suplementos vitamínicos. A intoxicação por vitamina A pode 

ser aguda ou crônica, levando a um quadro grave que pode incluir 

náuseas, vômitos, problemas de pele, dores de cabeça, queda de cabelo 

e lesões hepáticas. 
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Detecção e isolamento

Os carotenoides, por apresentarem moléculas cromóforas, são 

usualmente detectados por meio de espectrofotometria ou HPLC, 

com detector UV-Vis ou arranjo de diodos, com uso de colunas de 

fase-reversa, normalmente C18 ou C30, dependendo da resolução 

requerida. Os espectros assim obtidos são a primeira forma de 

identificação dos carotenoides, já que o comprimento de onda de 

maior absorção (máx) e o formato dos picos é específico para cada 

um. Normalmente um espectro apresenta três picos, em razão de os 

carotenoides possuírem absorção máxima em três comprimentos 

de onda distintos. Outro fator a ser observado é a dependência do 

solvente utilizado, variando assim o espectro com o solvente. 

O coeficiente de absorção de um carotenoide A1%
1cm é a absorbância 

de um dado comprimento de onda de uma solução 1% do carotenoide 

numa cubeta de 1cm de caminho óptico e é usado no cálculo da 

concentração total de carotenoides, já que estes obedecem à Lei 

de Beer-Lambert (a absorbância é diretamente proporcional à 

concentração do cromóforo).

CT (μg/g)  =  104 x Abs x Vol
     1% A 1cm x m 

Em que:

Abs   =  leitura da absorbância do maior pico detectado.

Vol   =  volume do balão volumétrico utilizado na diluição do  
 carotenoide (mL).

m    =  massa utilizada da amostra (g).

1% A 1cm = valor tabelado (2.592 para o -caroteno)  
 (BRITTON, 1995; RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004).
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A conjugação das duplas ligações nas moléculas dos carotenoides 

confere a estes colorações características, facilitando sua identificação 

durante o processo de separação em colunas cromatográficas abertas, 

método muito usado para isolamento de padrões cromatográficos. 

Os métodos de análise existentes são utilizados para o isolamento 

e determinação da estrutura e identificação de carotenoides, bem como 

para sua quantificação em materiais biológicos – frutas e verduras 

consumidas in natura ou industrializadas, tecidos animais e humanos, 

e microorganismos. O teor de carotenoides nos vegetais apresenta 

variações em função de seu estágio de amadurecimento no momento 

da colheita, variedade/cultivar, clima, estação do ano, região, prática 

cultural e outros fatores. Além disso, se por um lado, o processamento 

e o armazenamento de alimentos podem ocasionar perdas em seus 

níveis de carotenoides, por outro, o processamento de certos tipos 

alimentos ricos em carotenoides junto com gordura aumenta sua 

disponibilidade para absorção. 

Os carotenoides podem existir na forma livre nos tecidos vegetais, 

algas e bactérias, como cristais ou sólidos amorfos e em solução ou 

dispersão coloidal em meio lipídico. Na fase aquosa podem ocorrer 

combinados com proteínas, porém, em geral, nos vegetais e nas polpa 

das frutas, encontram-se esterificados com ácidos graxos. Quando 

estão na célula da planta, os carotenoides são substâncias estáveis, mas 

susceptíveis a reações de isomerização cis/trans e oxidação durante 

o isolamento da matriz vegetal, provocado pela exposição à luz, 

calor, ácidos e às próprias lipoxigenases presentes no tecido. Por essa 

razão, esses compostos são altamente vulneráveis a sofrerem perdas 

e (ou) alterações químicas durante o isolamento, resultando em dados 

errôneos de identificação e quantificação (RODRIGUEZ-AMAYA, 

2001).
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Considerando as dificuldades para a identificação dos carotenoides 

minoritários, os seguintes parâmetros devem ser considerados: 

espectro de absorção na região do UV-Visível, ordem de eluição na 

coluna cromatográfica, coeluição com amostras autênticas e o espectro 

de massas (MERCADANTE; RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).

Vários trabalhos aperfeiçoaram os métodos de isolamento e 

identificação de carotenoides e compostos clorofilados em frutas 

e vegetais, baseados em cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) (KIMURA; RODRIGUEZ-AMAYA, 2003; RODRIGUEZ-

AMAYA, 2001; RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004; SÁ; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2004). Khachik et al. (1986), analisaram 

extratos de algumas verduras – brócolis, couve, espinafre – em CLAE, 

utilizando coluna C18, e mostraram que as xantofilas eluem primeiro, 

seguido de clorofilas e seus derivados e, por último, os carotenoides 

hidrocarbonetos (carotenos).

Carotenoides são moléculas lipofílicas e, portanto, solúveis apenas 

em solventes orgânicos de baixa polaridade. Informações sobre 

solubilidade e estrutura fina dos carotenoides nos diferentes solventes 

orgânicos auxiliam no desenvolvimento de métodos analíticos. O 

solvente a ser usado para a extração deve ser capaz de extrair o 

máximo possível de carotenoides de uma determinada matriz. É 

importante, também, que a fase móvel escolhida seja capaz de realizar 

uma boa separação desses compostos durante a cromatografia líquida, 

tornando possível a sua correta identificação e quantificação. 

Craft (1992) estudou dois carotenoides de polaridades bastante 

distintas e verificou que a solubilidade, tanto da luteína quanto do 

-caroteno, foi maior em tetrahidrofurano; (THF)-8.000 mg/L e 

10.000 mg/L, respectivamente. A luteína, por seu caráter polar, 

apresentou menor solubilidade em hexano (20 mg/L), enquanto o 
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-caroteno, mais apolar, mostrou-se pouco solúvel em acetonitrila e 

metanol (10 mg/L em ambos).

Em geral, os carotenoides são extraídos com solventes como álcool 

ou acetona e transferidos para o hexano ou éter de petróleo na etapa 

de partição. No entanto, a extração de dihidroxicarotenoides em um 

solvente altamente apolar como o hexano pode acarretar perdas. O 

éter dietílico foi utilizado na extração de misturas de carotenoides 

polares em sistemas aquosos (BRITTON, 1985; RODRIGUEZ-

AMAYA et al., 1988), porém, atualmente, recomenda-se a utilização 

da mistura éter dietílico e éter de petróleo, por ser mais apropriada 

para dissolução de composições mais complexas de carotenoides. 
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Compostos Fenólicos
Kelly de Oliveira Cohen

Daiva Domenech Tupinambá

Introdução

Os compostos fenólicos são uma das maiores classes de 

metabólitos secundários sintetizados pelas plantas 

durante o seu desenvolvimento normal ou em resposta às 

condições de estresse (infecções, injúrias, radiações UV, entre outras). 

Há mais de 8 mil desses compostos no reino vegetal, que variam 

amplamente em complexidade (BEECHER, 2003; VENDRAMINI; 

TRUGO, 2004; CHITARRA; CHITARRA, 2005).

Nos vegetais, os compostos fenólicos estão envolvidos em diversos 

processos, tais como: fotossensibilização, transferência energética, 

ação nos hormônios reguladores do crescimento da planta, controle 

da respiração e fotossíntese, morfogênese e determinação sexual, ação 

repelente contra insetos, na atração de polinizadores e na pigmentação 

das plantas (HARBORNE, 1994; RAUHA, 2000; DEGÁSPARI; 

NINA, 2004).

Os fenólicos se encontram em todas as partes das plantas, 

desde as raízes até as flores e frutos, porém não estão distribuídos 

uniformemente. Os fenólicos insolúveis em água estão nos 
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componentes das paredes celulares, enquanto os fenólicos solúveis 

em água estão, particularmente, ligados dentro de vacúolos celulares 

das plantas. No tecido das plantas, as camadas externas contêm 

níveis de fenólicos mais altos que nas partes internas (RAUHA, 2000; 

DEGÁSPARI; NINA, 2004; NACZK; SHAHIDI, 2004). A distribuição 

dos fenólicos nas partes das plantas depende de diversos fatores, entre 

eles: a família do vegetal, a variação das espécies, as técnicas de cultivo, 

as condições de crescimento, o grau de luminosidade, entre outros 

(DEGÁSPARI; NINA, 2004; NACZK; SHAHIDI, 2004).

Nos alimentos, os compostos fenólicos vêm sendo estudados como 

agentes antioxidantes. Isso porque, nas indústrias de alimentos, 

a oxidação lipídica é inibida por sequestradores de radicais livres, 

sendo utilizados antioxidantes sintéticos, como, por exemplo, o butil-

hidroxi-anisol (BHA) e o butil-hidroxi-tolueno (BHT), que têm 

demonstrado alguns efeitos tóxicos (WÜRTZEN, 1990). Portanto, 

as pesquisas visam substituir esses antioxidantes sintéticos por 

naturais ou fazer associações entre eles, com o intuito de diminuir suas 

quantidades nos alimentos. Sendo assim, as pesquisas estão centradas 

nos compostos fenólicos por agirem como doadores de elétrons ou 

de hidrogênio aos radicais livres, interrompendo a reação em cadeia 

provocada por estes, além de atuarem nos processos oxidativos 

catalisados por metais (SOARES, 2002; NACZK; SHAHIDI, 2004). 

Vale ressaltar que esses compostos contribuem na qualidade sensorial 

das frutas, tais como: cor, aroma, adstringência e amargor (RAUHA, 

2000; SOARES, 2002; DEGÁSPARI; NINA, 2004).

Como os fenólicos não podem ser sintetizados pelo nosso 

organismo, eles devem ser ingeridos pelos alimentos que os 

contenham ou através de suplementos nutritivos (SILVA, 2008). 

Na Tabela 1, constam os teores de compostos fenólicos de alguns 

alimentos.
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Sabe-se que, na dieta humana, os compostos fenólicos 

apresentam efeitos benéficos a saúde, principalmente, em razão 

de eles possuírem propriedades antioxidantes. Essas propriedades 

conferem aos fenólicos um papel importante na prevenção de doenças 

cardiovasculares, modulação da inflamação, inibição da agregação 

plaquetária, prevenção do câncer e de sua progressão (SCALBERT; 

WILLIAMSON, 2000; HOLLMAN, 2001; ESTEVES; MONTEIRO, 

2001; VOLP et al., 2008).

Estrutura química

Os compostos fenólicos são um grupo muito diversificado 

de fitoquímicos. Eles, quimicamente, podem ser definidos como 

substâncias que possuem um anel aromático rodeado por um ou mais 

grupos hidroxila. A maioria é solúvel em água e podem englobar 

desde moléculas simples até outras com alto grau de polimerização, 

estando presentes nos vegetais na forma livre ou ligados a açúcares 

(glicosídeos) e proteínas (BRAVO, 1998; CROFT, 1998; DUBICK; 

OMAYE, 2001; ROBBINS, 2003; NACZK; SHAHIDI, 2004). 

Para a discussão sobre propriedades protetoras da saúde, os 

compostos fenólicos são agrupados em não flavonoides e flavonoides 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005).

Estrutura química dos não flavonoides

Estrutura química dos ácidos fenólicos

Os ácidos fenólicos, em geral, são descritos como fenóis que 

possuem um ácido carboxílico. Esses ácidos contêm duas cadeias 

de carbono distintas: as estruturas hidroxicinâmico (Xa) e a 

hidroxibenzoico (Xb) (Figura 1 e Tabela 2). Embora o esqueleto 

básico permaneça o mesmo, os números e as posições dos grupos 
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hidroxila sobre o anel aromático criam as variedades. Em muitos 

casos, aldeídos análogos (Xc) também são agrupados como tal, sendo 

julgados como ácidos fenólicos como, por exemplo, o ácido vanílico 

(ROBBINS, 2003).

R5

R4 R2

R3

X

H

Xa =

O

OH Xb =

O

OH

Xc =

O

OH

Figura 1. Estrutura química dos ácidos fenólicos.

Fonte: Robbins (2003).

Tabela 2. Substituintes de R2, R3, R4, R5 e X para os ácidos fenólicos.

R2 R3 R4 R5 X Nome Comum

H H H H a Ácido cinâmico

-OH H H H a Ácido o-cumárico

H H -OH H a Ácido p-cumárico

H -OH H H a Ácido m-cumárico

H -OCH3 -OH H a Ácido ferúlico

H -OCH3 -OH -OCH3 a Ácido sinápico

H -OH -OH H a Ácido cafeico

H H H H b Ácido benzeico

-OH H H H b Ácido salicílico

H H -OH H b Ácido p-hidroxibenzoico

H -OCH3 -OH H b Ácido vanílico

H -OCH3 -OH -OCH3 b Ácido siríngico

H -OH -OH H b Ácido protocatequínico

-OH H H -OH b Ácido gentísico

-OH -OH -OH -OH b Ácido gálico

H -OCH3 -OCH3 H b Ácido verátrico

H -OCH3 -OH -OCH3 c Seringaldeído

H -OCH3 -OH H c Vanilina

Fonte: Robbins (2003).



95Compostos fenólicos Capítulo 5

Estrutura química dos flavonoides

Os flavonoides são um dos três mais importantes pigmentos 

naturais presentes em plantas, sendo os outros dois os carotenoides 

e os derivados de tetrapinol (OOGHE et al., 1994; MERKEN; 

BEECHER, 2000). São compostos de baixo peso molecular, 

apresentando, em seu esqueleto básico, 15 átomos de carbono 

(C6-C3-C6), com três anéis aromáticos, onde dois anéis fenil –A e –B 

são ligados através de um anel pirano –C (MARTINEZ-FLÓREZ 

et al., 2002; PIMENTEL et al., 2005). Na Figura 2, encontra-se 

a estrutura química geral dos flavonoides. Os átomos de carbono 

dos anéis ‘C’ e ‘A’ se enumeram de 2 a 8, e do anel ‘B’ de 2’ a 6’. 

Dependendo da substituição e do nível de oxidação no anel C, os 

flavonoides podem ser divididos em 14 classes; os que se incluem 

na dieta humana são essencialmente divididos em seis grupos 

(MERKEN; BEECHER, 2000; MARTÍNEZ-FLÓREZ et al., 2002).

Núcleo flavonoide

A C

B
7

6
5 4

3

2

2’
3’

4’

5’
6’

O

Figura 2. Estrutura básica dos flavonoides.

Fonte: Martinez-Flórez (2002).

Estrutura química das antocianinas

As antocianinas são substâncias fenólicas, glicosídios de 

antocianidinas, polihidroxi derivados do cátion flavilium, solúveis 

em água, os quais são responsáveis pelas cores atrativas (vermelho, 

laranja e azul) de flores, frutos e folhas. Na natureza, encontram-se 

associadas a moléculas de açúcares; quando livres desses açúcares, 
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são denominadas antocianidinas (agliconas) (FIGUEIREDO et al., 

1996; OKUMURA et al., 2002; FALCÃO et al., 2003). A estrutura 

genérica para uma antocianidina natural é apresentada na Figura 3. 

Segundo Goiffon et al. (1991), há seis antocianidinas mais comumente 

encontradas nas frutas, sendo a mais comum a cianidina. Dependendo 

dos substituintes nas posições R1 e R2, define-se uma antocianidina 

diferente. Uma descrição das principais antocianidinas encontradas na 

natureza é apresentada na Tabela 3 (OKUMURA et al., 2002).

O+

OH

OH

R1

R2

OH

HO

Figura 3. Fórmula estrutural de uma antocianidina genérica.

Fonte: Okumura et al. (2002).

Tabela 3. Substituintes R1 e R2 para antocianidinas naturais.

Antocianidina R1 R2

Cianidina OH OH

Delfinidina OH OH

Malvidina OCH3 OCH3

Pelargonidina H H

Petunidina OCH3 OH

Peonidina OCH3 H

Fonte: Okumura et al. (2002).

Estrutura química das flavanas

As flavanas possuem um grupo hidroxila na posição 3, 

apresentando-se incolores. São encontradas em frutas e chás (verdes 

ou preto), lúpulo, nozes e água-de-coco. Entre os principais exemplos, 
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destacam-se a catequina e a epicatequina (MERKEN; BEECHER, 

2000; PIMENTEL et al., 2005). Na Figura 4, encontra-se a estrutura 

química da catequina.

O

OH

OH

OH

OH

HO

Figura 4. Estrutura química da catequina.

Fonte: Merken e Beecher (2000).

Estrutura química das flavanonas

As flavanonas possuem um grupo carbonila na posição 4, 

apresentando-se de incolor para um amarelo pálido. São encontradas 

quase que exclusivamente em frutas cítricas. São exemplos a 

hesperidina e a narigenina (Figura 5) (MERKEN; BEECHER, 2000; 

PIMENTEL et al., 2005).

O

OOH

OH

HO

Figura 5. Estrutura química da narigenina. 

Fonte: Merken e Beecher (2000).

Estrutura química das flavonas

As flavonas possuem um grupo carbonila na posição 4 e uma 

ligação dupla entre as posições 2,3. Possuem uma coloração amarelo-

pálido, sendo encontradas quase que exclusivamente em frutas 

cítricas. Mas também se encontram flavonas em cereais, demais 
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frutas e ervas. Essa classe confere o pigmento amarelo às flores. Os 

compostos mais comuns são a apigenina e a luteonina, conforme 

ilustrado na Figura 6 (MERKEN; BEECHER, 2000; PIMENTEL et 

al., 2005).

O

OOH

Apigenina Luteonina

OH

HO O

OOH

OH

OH
HO

Figura 6. Flavonas comumente encontradas em alimentos vegetais.

Fonte: Merken e Beecher (2000).

Estrutura química dos flavonóis

Os flavonóis possuem um grupo carbonila na posição 4, um grupo 

hidroxila na posição 3 e uma ligação dupla entre as posições 2,3. Sua 

cor é amarelo-pálido, estando presentes em diversas fontes, mas a 

predominância é em vegetais e em frutas. Entre os flavonóis, tem-se 

a quercetina, rutina e mericetina, sendo a quercetina o principal 

representante dessa classe. Na Figura 7, encontram-se as estruturas 

químicas da quercetina e mericetina (MERKEN; BEECHER, 2000; 

PIMENTEL et al., 2005).

O

OOH

Quercetina Mericetina

OH

OH OH

OH
HO O

OOH

OH

OH

OH
HO

Figura 7. Estrutura química da quercetina e mericetina.

Fonte: Merken e Beecher (2000).
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Estrutura química dos isoflavonoides

Os isoflavonoides possuem um grupo carbonila na posição 4 e o 

anel B encontra-se ligado à molécula restante através do carbono 

3. Podem também possuir uma ligação dupla entre os carbonos 2,3. 

Essa classe de flavonoides são incolores. São encontrados quase que 

exclusivamente em legumes, particularmente na soja (LOPES et 

al., 2000; PIMENTEL et al., 2005). Entre as isoflavonas, têm-se a 

daidzeína e a genisteína (Figura 8).

O

O

Daidzeína Genisteína

OH

HO O

O OH

HO

OH

Figura 8. Estrutura química das principais isoflavonas da soja (forma ativa).

Fonte: Merken e Beecher (2000).

Biodisponibilidade

As propriedades biológicas dos polifenóis dependem de sua 

biodisponibilidade (SCALBERT; WILLIAMSON, 2000). Segundo 

Dubick e Omaye (2001), o mecanismo de absorção dos flavonoides 

depende do tipo do alimento, da sua estrutura química e da interação 

com outros componentes, como proteínas, etanol e fibras. No caso das 

isoflavonas, por exemplo, elas se encontram nos alimentos ligadas a 

açúcares e beta-glicosídeos, que não são absorvidas pelo organismo 

humano, sendo absorvidas somente na forma livre, sem a molécula de 

açúcar, chamadas de agliconas (ESTEVES; MONTEIRO, 2001).

Além das isoflavonas, outras classes de polifenóis, como flavonóis, 

flavonas e antocianinas, são normalmente glicosiladas. O açúcar 

ligado frequentemente é uma glicose, ramnose, mas também pode 
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ser galactose, arabinose, xilose, ácido glucurônico ou outros açúcares 

(HARBORNE, 1994). Segundo Scalbert e Williamson (2000), a 

glicosilação influência as propriedades químicas, físicas e biológicas 

dos polifenóis.

A evidência indireta de sua absorção por meio da parede intestinal 

é dada pelo aumento da capacidade antioxidante no plasma depois do 

consumo de alimentos ricos em polifenóis. Evidências mais diretas 

sobre a biodisponibilidade de alguns compostos fenólicos têm sido 

obtidas pela medição de suas concentrações no plasma e na urina 

depois da ingestão do composto puro ou de ingredientes alimentícios 

com conteúdo conhecido do composto de interesse (SCALBERT; 

WILLIAMSON, 2000).

A estrutura química dos polifenóis determina a velocidade e a 

quantidade com que eles são absorvidos no intestino e a natureza dos 

metabólitos que circulam no plasma. A absorção dos polifenóis pelo 

intestino pode ser alta, contudo a concentração no plasma de algumas 

moléculas individuais raramente excede 1 µM depois do consumo 

de 10 mg –100 mg de um único composto. Medidas da capacidade 

antioxidante no plasma sugerem que mais compostos fenólicos 

estão presentes na forma de metabólitos desconhecidos, produzidos 

também em nossos tecidos ou pela flora microbiótica intestinal. Os 

estudos de biodisponibilidade dos polifenóis em humanos mostram 

que as quantidades desses encontrados intactos na urina variam 

de um composto fenólico para outro (Tabela 4) (SCALBERT; 

WILLIAMSON, 2000).

Na Figura 9, consta uma hipótese para a predição da absorção dos 

polifenóis no organismo humano baseada em evidências provenientes 

em estudos in vitro e in vivo.
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A ligação é 
glicosídica?

A ligação é uma 
ligação de éster?

Absorção determinada pelo 
coeficiente de partição e 
estapas subsequentes de 
metabólitos

Não há absorção pelo 
intestino delgado. 
Metabolismo por 
esterases na flora 
microbiotica intestinal

Não é preditivo por 
este modelo

não
O polifenol está ligado 
a um açúcar ou ácido 
orgânico?

O açúcar é uma glicose, 
galactose ou xilose?

Os açúcares ligados 
incluem ramnose?

Absorção determinada 
pela especificidade do 
açúcar transportador, 
B-CBG e/ou LPH

Não há absorção no 
intestino. Metabolismo 
ramnosidases na flora 
microbiotica intestinal

A molécula é toda 
hidrofóbica?

sim

sim

sim

sim sim

nãonão

não

não

não

Figura 9. Hipótese para a predição da absorção dos polifenóis no organismo humano baseado 
em evidências provenientes em estudos in vitro e in vivo.

Fonte: Scalbert e Williamson (2000).

Na Figura 10, há as possíveis rotas dos polifenóis no organismo 

humano quando consumidos. De acordo com a Figura 10, os polifenóis 

que não são absorvidos no intestino delgado serão feitos no cólon. 

Além disso, os polifenóis que são absorvidos, metabolizados no 

fígado e excretado na bílis ou diretamente do enterócito, retornam 

para o intestino delgado, que também vai atingir o cólon, mas em 

uma forma química diferente, como um glicuronídeo (SCALBERT; 

WILLIAMSON, 2000).
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Intestino delgado

Polifenóis

Bile

Cólon

Fezes

Fígado

Tecidos

Rim

Urina

Figura 10. Possíveis rotas dos polifenóis no organismo humano quando consumidos. 

Fonte: Scalbert e Williamson (2000).

Compostos fenólicos e seus efeitos benéficos

Estudos epidemiológicos, clínicos e in vitro evidenciam os efeitos 

benéficos dos compostos fenólicos à saúde, podendo atuar como: 

antioxidante, anti-inflamatório, antimicrobiano, anticarcinogênico, 

antitrombótico, antialergênico e antineoplástico (RHODES; PRICE, 

1996; MAZZA; GIRARD, 1998; ABE et al., 2007).

Proteção contra o câncer

O processo de carcinogênese, ou seja, de formação do câncer, pode 

ser dividido em três estágios, que são (PELÚZIO et al., 2006):

• Iniciação – caracterizado por alterar o material genético, 

causando danos ao DNA, podendo resultar ou não em mutação.

• Promoção – caracterizado por converter a célula iniciadora em 

pré-malígna, podendo ser um processo longo e reversível.
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• Progressão e metástase – caracterizado por promover 

a progressão da célula pré-maligna em maligna, como 

consequência de dano adicional ao cromossomo, ou seja, ocorre a 

multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas.

Os compostos fenólicos podem interferir nas fases do processo 

de carcinogênese, podendo resultar na redução de seu risco. Uma 

variedade de mecanismos moleculares que podem contribuir para 

esses efeitos benéficos dos fenólicos tem sido descrita em vários 

sistemas moleculares (HOLLMAN, 2001).

Segundo Volp et al. (2008), a atuação dos flavonoides nessas 

diversas fases do processo de carcinogênese pode estar relacionada 

à sua ação antioxidante, ao aumento da resposta imune ou ainda à 

modulação da expressão do gene supressor tumoral. Entretanto, os 

estágios da carcinogênese em que os flavonoides podem agir ainda não 

estão bem estabelecidos. 

Na fase de iniciação do processo de carcinogênese, o dano causado 

no DNA é provocado por um agente cancerígeno. Os fenólicos podem 

prevenir esse dano pela eliminação direta da substância cancerígena, 

uma vez que os fenólicos são antioxidantes capazes de eliminar os 

danos causados pelos radicais livres. Outra maneira de prevenir é 

estimular a excreção do agente cancerígeno pela ativação das enzimas 

das fases I e II envolvidas na eliminação do composto do corpo 

(Figura 11) (MIDDLETON; KANDASWAMI, 1994; BU-ABBAS 

et al., 1998; citados por HOLLMAN, 2001). Contudo, a indução das 

enzimas da fase I também pode ser deletéria, porque pode aumentar 

à ativação do chamado: pré-cancerígenos para agentes cancerígenos. 

Vários polifenóis demonstraram inibir as enzimas da fase I e, desse 

modo, apresentar efeito anticarcinogênico (CASTONGUAY et al., 

1998; SURH et al., 1995; citados por HOLLMAN, 2001).
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De acordo com Chandra et al. (2000), pode ocorrer de os 

mecanismos de reparos aos danos do DNA falharem, dessa forma 

a célula iniciada pode se converter em uma célula cancerígena. No 

entanto, a célula iniciada pode ser morta por apoptose. Tem sido 

demonstrado que os fenólicos podem estimular a apoptose.

DNA
danificado

Replicação da 
célula danificada

Expansão clonal

Metástases

Enzimas 
da fase I

Pró-cancerígeno

CancerígenoIntermediário

Cancerígeno 
mutagênico

Produto
desentoxificado

Enzimas 
da fase II

Reparo 
no DNA

Apoptoses

Figura 11. Estágios de desenvolvimento do câncer e as interações dos fenólicos.

Fonte: Hollman (2001).

Zhang et al. (2005) realizaram um estudo, in vitro, para 

determinar a eficácia das antocianidinas e antocianinas como agentes 

inibitórios no crescimento de células cancerígenas de diferentes 

linhagens. Foram empregados: cinco antocianidinas (cianidina, 

delfinidina, pelargonidina, petunidina e malvidina) e quatro 

antocianinas (cianidina-3-glicose, cianidina-3-galactose, delfinidina-

3-galactose e pelargonidina-3-galactose). As concentrações usadas 

de antocianidinas e antocianinas foram de 200 µg/mL. A malvidina 

e a pelargonidina proporcionaram uma inibição de mais de 60% no 
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crescimento de células cancerígenas do estômago, cólon, pulmão 

e mama. Para as células cancerígenas do sistema nervoso central, 

essa inibição foi de 40,5%, utilizando-se a malvidina e 34% usando 

a pelargonidina. A inibição das células cancerígenas mamárias 

foi de 47%, 66% e 53% para a cianidina, delfinidina e petunidina, 

respectivamente.

Estudos demonstram que a isoflavona genisteína apresenta 

efeitos contra o câncer por inibir enzimas envolvidas em processos de 

carcinogênese. Segundo Barnes et al. (1996), a genisteína apresenta 

efeito quimiopreventivo, por regular a proliferação de células 

epiteliais em câncer, sendo eficientemente absorvida no intestino. De 

acordo com Salgado (2001), as isoflavonas presentes na soja também 

podem prevenir o câncer de colo de útero por agirem como esponjas, 

absorvendo uma série de substâncias cancerígenas da parede desse 

órgão.

Proteção contra aterogênese

Diversos estudos têm evidenciado que as doenças inflamatórias 

estão fortemente ligadas à condição de estresse oxidativo. Entre as 

mais estudadas, tem-se a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença 

multifatorial e progressiva que afeta a parede dos vasos sanguíneos. 

Como consequência, pode levar a complicações importantes, sendo as 

mais conhecidas o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral 

– enfermidades agudas–, além da doença vascular periférica – de 

natureza crônica. Pacientes com aterosclerose apresentam em seus 

plasmas as lipoproteínas oxidadas, especialmente a lipoproteína de 

baixa densidade (LDL). Estudos demonstram que a modificação da 

LDL é um fator importante no desenvolvimento da doença (DUARTE 

et al., 2008).
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Lipoproteínas de baixa densidade (LDL) podem ser modificadas 

por radicais livres que oxidam os ácidos graxos poliinsaturados 

na molécula de LDL. LDLs modificadas são facilmente absorvidas 

por macrófagos e tornam-se tóxicas para o endotélio dos vasos 

sanguíneos. Isso possibilita, por fim, a formação de placas 

ateroscleróticas (HERTOG et al., 1993).

Como os compostos fenólicos apresentam atividade antioxidante, 

os mesmos podem prevenir a oxidação da LDL (DUBICK; OMAYE, 

2001). Estudos in vitro demonstraram que os flavonoides inibem essa 

modificação oxidativa de LDLs pelos macrófagos através da inibição 

da hidroxilação da LDL ou por oxidação preventiva do α-tocoferol, 

que está presente nas lipoproteínas (HERTOG et al., 1993).

Os ácidos fenólicos também podem evitar o processo oxidativo 

das lipoproteínas de baixa densidade por agirem como agentes 

antioxidantes. Para tanto, os estudos utilizam um modelo de oxidação 

de LDL in vitro para verificar o potencial antioxidante dos ácidos 

fenólicos. Alguns desses ácidos, como o cafeico e o clorogênico, 

apresentam um elevado poder antioxidante nesse sistema, sendo 

comparado ao poder encontrado para a vitamina E, C e β-caroteno 

(STEINBRECHER et al., 1990; LARANJINHA et al., 1996; 

VINSON; DABBAGH, 1998).

Proteção contra osteoporose

A osteoporose é definida como uma doença caracterizada por 

uma perda da massa óssea com fragilidade dos ossos e maior risco 

de fraturas (MENDES, 2010). Inúmeras pesquisas indicam que 

as isoflavonas podem contribuir na prevenção da osteoporose 

(ESTEVES; MONTEIRO, 2001; SOARES, 2002; ROOBINS, 2003).
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Erdaman Junior et al. (1996) avaliaram o efeito da ingestão de 

isoflavonas nas mudanças de densidade óssea e no conteúdo de mineral 

no osso em mulheres em período pós-menopausa, sendo a fonte 

de isoflavona o isolado proteico de soja. Os autores preparam três 

dietas com 40 g de proteína por dia, sendo: uma de caseína (controle); 

outra com 1,39 mg de isoflavona/g de proteína (IPS); e 2,25 mg de 

isoflavonas/g de proteína (IPS+). A dieta foi realizada por um período 

de 6 meses. As pacientes dos grupos IPS e IPS+ obtiveram aumentos 

significativos no conteúdo de mineral e na densidade óssea, quando 

comparados com o controle.

De acordo com Williams et al. (1998), vários mecanismos têm sido 

sugeridos para explicar os efeitos das isoflavonas da soja no tecido 

ósseo. Um dos mecanismos é que as isoflavonas genisteína e daidzeína 

agem nas células osteoblastos e osteoclastos.

Proteção contra Alzheimer

Na doença de Alzheimer, observa-se o acúmulo da proteína β 

amiloide, que é fragmentada. Esse processo gera radicais livres que 

atacam as membranas neuronais agravando a patologia. A ação 

antioxidante dos flavonoides atuaria minimizando esses efeitos 

adversos através da captura desses radicais (OLIVEIRA et al., 1999).

Ação calmante

Os flavonoides apresentam diversos efeitos biológicos, além do 

conhecido antioxidante, como a ação ansiolítica de flavonoides isolados 

de espécies de maracujá (crisina isolada de Passiflora coerulea). Vários 

flavonoides já foram isolados de espécies de maracujás (apigenina, 

luteonina, quercetina, kaempferol, isovitexina, entre outros), os quais 

são indicados como responsáveis por uma série de efeitos biológicos, 
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como ação sedativa, calmante, entre outras (COSTA; TUPINAMBÁ, 

2005).

Ação contra a diabetes mellitus

A diabetes mellitus é uma doença provocada pela deficiência de 

produção e (ou) de ação da insulina, que leva a sintomas agudos 

e a complicações crônicas características. O distúrbio envolve o 

metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves 

consequências (CZEPIELEEWSKI, 2010).

De acordo com Kahn (1998), citado por Esteves e Monteiro (2001), 

a isoflavona genisteína vem sendo estudada como um composto 

regulador da secreção de insulina, porque inibe a proteína tirosina 

quinase, em que a liberação da insulina é controlada por mecanismos 

complexos de sinalização celular que envolvem a ação desses 

receptores. Estudos em animais e em culturas de células sugerem 

que a genisteína pode ser uma alternativa no tratamento do diabetes, 

principalmente do tipo 2 (ESTEVES; MONTEIRO, 2001).

Ingestão diária recomendada (IDR)

A determinação de polifenóis totais em frutas e hortaliças 

produzidas e consumidas no Brasil é essencial para avaliar os 

alimentos-fonte de compostos bioativos e estimar sua ingestão pela 

população (FALLER; FIALHO, 2009). 

De acordo com Aherne e O’brien (2002), a falta de técnicas 

padronizadas para isolamento e quantificação de flavonoides em 

alimentos torna difícil a tarefa de estabelecimento de doses diárias 

recomendadas de alimentos ricos nesses compostos.

Faller e Fialho (2009) determinaram o teor de polifenóis totais 

em seis frutas tropicais (abacaxi pérola, banana prata, laranja lima, 
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mamão papaya, manga e tangerina ponkan) e em seis hortaliças 

(brócolis comum, repolho branco, batata inglesa, tomate, cebola e 

cenoura). A disponibilidade nacional de polifenóis foi estimada por 

grama de peso fresco de cada vegetal analisado. A ingestão diária per 

capita no Brasil e regiões foi calculada como sendo o aporte diário 

de polifenóis fornecido pelo consumo dos 12 alimentos analisados. O 

teor de polifenóis nos alimentos variou de 15,35 mg/100 g a 214,84 

mg/100 g peso fresco. A disponibilidade nacional, com base na 

quantidade, em kg, adquirida anualmente no Brasil foi de 48,3 mg/dia, 

tendo a Região Sudeste e a Região Centro-Oeste os maiores e menores 

valores, respectivamente. A banana foi a principal fonte de polifenóis 

consumida no Brasil, variando conforme macrorregião. Segundo 

Faller e Fialho (2009), considerando-se apenas esses 12 alimentos, 

o consumo estimado para o Brasil é equivalente e, em alguns casos, 

superior àqueles estimados para países como Espanha (18 mg/dia –  

31 mg/dia), Dinamarca (23 mg/dia – 46 mg/dia), Japão (25 mg/dia –  

40 mg/dia) e Estados Unidos (20 mg/dia – 34 mg/dia).

Quanto à ingestão diária recomendada de compostos fenólicos, 

para que exerçam efeitos benéficos à saúde, não há um consenso. 

Muitos são os estudos, e a maioria deles se refere a um determinado 

composto puro. Sabe-se, também, que um mesmo composto pode ter 

efeito benéfico não somente a um determinado tipo de doença, mas a 

várias.

Segundo Conquer et al. (1998), uma dieta normal deve conter 

de 23 mg a 34 mg de flavonoides, sendo a maioria composta por 

quercetina.

No caso específico das isoflavonas, estudos mostram que a ingestão 

de 45 mg de isoflavona/dia tem a capacidade de prolongar a duração 

do ciclo menstrual, já que ciclos menstruais longos estão associados 
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ao baixo risco de câncer de mama (BARNES, 1998). Diante das 

evidências dos benefícios da proteína de soja e da isoflavona associada 

a ela, Anderson et al. (1995) determinaram a dose de 30 g de proteína 

de soja/dia, para que surta efeitos positivos à saúde. Segundo Salgado 

(2001), a maioria das pesquisas mostra que apenas uma porção de soja 

cozida (100 g) ou de seus derivados (uma xícara de leite de soja ou 

½ xícara de tofu) contém quantidades suficientes de isoflavonas para 

exercer efeitos clínicos.

Detecção e isolamento

Os flavonoides podem ser caracterizados por meio de diversas 

técnicas analíticas, como métodos espectrofotométricos, cromatografia 

em camada delgada e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), 

utilizando padrões vegetais para comparação (BORELLA, 2002; 

HUBER; RODRIGUEZ-AMAYA, 2008). De acordo com Watson 

(1999), a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 

(CG-EM) também é usada como ferramenta na identificação de 

flavonoides. Para os ácidos fenólicos, a técnica mais difundida é a 

CLAE com coluna de fase reversa, podendo-se utilizar também a 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa.

Por meio da CLAE, os flavonoides podem ser isolados e 

quantificados pelo uso de padrões cromatográficos. A extração é 

feita seguida de hidrólise dos glicosídeos em meio ácido, liberando 

as gliconas, que serão analisadas em colunas de fase reversa, 

utilizando-se detector UV para a análise (BARA, 2004).

A extração de compostos fenólicos em materiais vegetais é 

influenciada pela sua natureza química, o método de extração 

empregado, o tamanho das partículas da amostra, o tempo e as 

condições de armazenamento, bem como a presença de substâncias 
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interferentes. A natureza química dos compostos fenólicos varia de 

simples substâncias a outras altamente polimerizadas. Eles também 

podem existir como complexados com carboidratos, proteínas e 

outros componentes das plantas. Alguns compostos fenólicos de 

alto peso molecular e seus complexos podem ser bastante insolúveis. 

Portanto, os extratos fenólicos de materiais de planta são sempre uma 

mistura de diferentes classes de compostos fenólicos que são solúveis 

no sistema de solvente utilizado. Medidas adicionais podem ser 

necessárias para a remoção de compostos fenólicos indesejados e de 

substâncias não fenólicas, como ceras, gorduras, terpenos e clorofilas. 

Para isso, costuma-se utilizar métodos de extração e técnicas de 

fracionamento em meio ácido para remover os compostos fenólicos 

indesejados e as substâncias não fenólicas (ROBBINS, 2003).

A solubilidade de compostos fenólicos é regida pelo tipo de 

polaridade (solvente) usada, grau de polimerização, bem como a 

interação dos componentes fenólicos com outros alimentos e formação 

de complexos insolúveis. Portanto, não existe um processo uniforme e 

totalmente satisfatório que seja adequado para a extração de todos os 

compostos fenólicos ou uma classe específica de substâncias fenólicas 

em materiais vegetais. Metanol, etanol, acetona, água, acetato de etila 

e, em menor medida, propanol, dimetilformamida, e suas combinações, 

são frequentemente utilizados para a extração de compostos fenólicos 

(ANTOLOVICH et al., 2000).

Muitos testes analíticos têm sido realizados com o objetivo de se 

otimizarem os mesmos, de forma a obter resultados confiáveis. Hertog 

et al. (1992), na etapa de extração e hidrólise da amostra, estabeleceu 

o emprego de refluxo por 2 horas a 90 oC com HCl 1,2 M em solução 

de metanol 50%. Além de Hertog et al. (1992), vários outros autores 

estabeleceram novas condições de extração e hidrólise, com ou sem 

a adição de antioxidantes, para se testar a degradação do composto, 
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e com a utilização de misturas de padrões e também com padrões 

separados. Podem-se destacar assim os trabalhos de: Häkkinem et al. 

(1998); Nuutila et al. (2002); Hoffmann-Ribani e Rodriguez-Amaya 

(2008).

De acordo com Huber e Rodriguez-Amaya (2008), é importante 

que se otimize e se faça a validação de métodos analíticos para cada 

alimento a ser analisado, por causa das variações na natureza da 

matriz e na composição e glicosilação dos flavonoides.
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Fibras
André Lorena de Barros Santos

Ana Maria Costa

Introdução

As fibras alimentares ou dietéticas são resíduos de plantas 

que não podem ser digeridos por enzimas endógenas do 

intestino delgado de humanos. São polímeros contendo 

carboidratos na sua estrutura, cuja composição é bastante heterogênea 

entre si. Podem ser divididas em solúveis e insolúveis. As fibras 

solúveis são aquelas passíveis de serem dissolvidas por solventes 

polares, como a água; as insolúveis, apenas por substâncias apolares, 

como as gorduras. Na categoria das solúveis, estão as pectinas, gomas, 

mucilagens e algumas hemiceluloses e, na das insolúveis, as celuloses, 

lignina e a maioria das hemiceluloses.

Grande parte dos alimentos possui os dois tipos de categorias de 

fibras, porém, de acordo com o Panel on Dietary Reference Intakes 

for Macronutrients, não há uma definição oficial, existindo outras 

classificações igualmente aceitas, como as que consideram a estrutura 

e função da fibra na planta. Nessa divisão, os grupos celulose e lignina 

corresponderiam ao das fibras insolúveis, e a dos polissacarídeos não 

celulolíticos ao das solúveis.
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As fibras apresentam um importante papel na manutenção da 

saúde, sendo considerados funcionais os alimentos ricos nesses 

compostos. Favorecem, por exemplo, o peristaltismo, a proliferação 

dos microorganismos benéficos ao intestino e interferem nos 

mecanismos de absorção do açúcar e ácidos graxos, sendo 

recomendadas, portanto, para evitar a obesidade e diabetes. As fibras 

podem, também, estar ligadas a antioxidantes, que são considerados 

alimentos funcionais com diferentes características funcionais. 

Dessa forma, as fibras podem apresentar propriedades funcionais 

diferenciadas, como será discutido mais a frente. 

O efeito funcional é encontrado tanto na categoria das fibras 

insolúveis como na das solúveis. Cada grupo contém características 

próprias que, supostamente, causariam efeitos diferentes no 

organismo. Contudo, existem evidências de que os efeitos poderiam 

ser influenciados pela qualidade e viscosidade do bolo alimentar, 

fermentabilidade e quantidade de antioxidantes da dieta, fatores 

que, na prática, dificultariam diferenciar de forma clara as 

propriedades das categorias. A princípio pensava-se que as fibras 

insolúveis fossem responsáveis apenas por aumentar o volume fecal 

e induzir o peristaltismo (PIMENTEL et al., 2005). Porém, estudos 

comprovaram que essa categoria também seria capaz de absorver 

glicose e diminuir a atividade da amilase (CHAU; HUANG, 2005).

Estruturas químicas e propriedades

As fibras são formadas por cadeias de vários monômeros de 

açúcares (monossacarídeos) unidos por ligações glicosídicas. 

Existem fibras curtas, com poucos monômeros, e longas. Quando 

os monômeros são iguais, os polissacarídeos são chamados de 

homoglicanos; quando diferentes, são denominados de heteroglicanos. 
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Os açúcares podem estar unidos de forma linear (celulose, amilose) ou 

ramificados (amilopectina).

Existe grande diferença nas fibras quanto à posição das 

ramificações e longitude das cadeias laterais (PIMENTEL et al., 

2005), o que afeta os parâmetros físicos de solubilidade e viscosidade 

(Tabela 1). Quanto maior a uniformidade dos monômeros, a 

linearidade e longitude das cadeias, maior será a insolubilidade das 

fibras. Os homoglicanos de cadeia longa com pouca ou nenhuma 

ramificação, como a celulose, são insolúveis. A ramificação aumenta 

a solubilidade, enquanto o tamanho da cadeia lateral interfere na 

viscosidade. Cadeias laterais maiores tendem a promover maior 

viscosidade (WILDMAN, 2001; PIMENTEL et al., 2005). 

Tabela 1. Composição química e solubilidade das fibras dietéticas.

Fibra Cadeia Principal Cadeia Secundária Solubilidade

Celulose Glicose -
Insolúvel em 
meio alcalino e 
solúvel em ácido

Hemicelulose

Xilose
Manose
Galactose
Glicose

Arabinose
Galactose
Ácido glicurônico

Solúvel em 
meio alcalino

Mucilagens
Galactose-manose Glicose-
manose Arabinose-xilose
Ácido galacturônico

Galactose Insolúvel em água

Gomas
Galactose
Ácido glicurônico-manose
Ácido galacturônico

Xilose
Frutose
Galactose

Insolúvel em água

Lignina Ácido canforado
Estrutura 
tridimencional

Insolúvel em água

Substâncias 
Pécticas

Ácido galacturônico
Arabinose
Xilose
Frutose

Solúvel em água

FONTE: adaptado de PIMENTEL et al. (2005).
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Fibras solúveis

As fibras solúveis representam aproximadamente um terço das 

fibras alimentares totais ingeridas na dieta. Tendem a formar géis 

em contato com a água, aumentando a viscosidade dos alimentos 

parcialmente digeridos no estômago. Fazem parte deste grupo as:

a) Pectinas ou substâncias pécticas (Figura 1) – São 

polissacarídeos hidrofílicos heterogêneos que dão firmeza 

às plantas. Elas formam uma camada intercelular que une 

a parede vegetal de células vegetais adjacentes. A maioria 

das pectinas possui capacidade geleificante. Elas são usadas 

também como conservantes em alimentos e emulsificantes 

(RAVEN et al., 2007; PIMENTEL et al., 2005).
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Figura 1. Pectina. 

Fonte: Hourdet e Muller (1991) apud Brandão et al. (1999).

b) Gomas – As gomas englobam polissacarídeos e seus derivados 

que têm a habilidade de, quando hidratados, transformar-se 

em substâncias viscosas ou dispersões. Alguns exemplos de 

polissacarídeos que englobam as gomas são os constituídos 

pelos monômeros galactose, arabinose, raminose e ácido 

glicurônico (MARTINEZ et al., 1996) (Figura 2).
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Figura 2. Estrutura da L-arabinose1.

Fonte: Lehninger et al. (2005).

c) Mucilagens – São polissacarídeos compostos principalmente 
por arabinose, galactose e xilose (ANURADHA et al., 
2008). As mucilagens formam bainhas que cobrem as raízes 
e as lubrificam. São menos viscosas que as gomas, porém 
apresentam maior capacidade de intumescência. Na Figura 3, 
exemplifica-se uma estrutura de mucilagem.
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Figura 3. Estrutura da mucilagem do quiabo. 

Fonte: Anuradha et al. (2008).

1 As arabinoses fazem parte do grupo que compõem as gomas.
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d) Hemiceluloses solúveis – São polissacarídeos complexos que, 

nos vegetais, formam as paredes celulares (Figuras 4 e 5). 

Entre as hemiceluloses solúveis de maior importância estão as 

beta-glicanas (PIMENTEL et al., 2005). Esses polissacarídeos 

possuem muitas ramificações, por isso podem ser solúveis 

ou insolúveis, dependendo dos seus ligantes, quantidade e 

tamanho das cadeias laterais.
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Figura 4. Estrutura monomérica base das hemiceluloses. 

Fonte: Ren et al. (2008).
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Figura 5. Estrutura do xiloglucano, uma hemicelulose altamente hidrossolúvel.

Fonte: Jia et al. (2003).

Fibras insolúveis

As fibras insolúveis permanecem praticamente intactas através 

de todo o trato gastrointestinal. Formam fração significativa do bolo 

fecal e são importantes para estimular os movimentos peristálticos 

do intestino juntamente com as fibras solúveis. As principais fibras 

insolúveis presentes nos alimentos são:
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a) Celulose – É o principal polissacarídeo componente da parede 

celular das plantas e o composto orgânico conhecido mais 

abundante na natureza. A celulose é um polímero composto por 

monômeros de glicose ligados na posição beta (RAVEN et al., 

2007) (Figura 6).
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Figura 6. Dois polímeros de celulose associados por ligações beta-glicose. 

Fonte: Smith (1977).

Lignina – As ligninas são substâncias fenólicas, ou seja, possuem 

em sua estrutura um anel aromático ligado a uma hidroxila Figura 7). 

Nas plantas, a lignina é responsável por dar resistência ao tecido 

celular (RAVEN et al., 2007).
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Figura 7. Estrutura precursora da lignina.

Fonte: Smith (1997).
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Fibras e saúde

As fibras são conhecidas por proverem vários benefícios à saúde. 

São recomendadas para normalizar o funcionamento do intestino 

delgado; reduzir as chances de câncer no cólon; reduzir a incidência 

de diarreia; e favorecer a proliferação da flora intestinal, evitando, 

portanto a colonização do intestino por bactérias potencialmente 

patogênicas (SLAVIN, 2005; CHAU et al., 2006). Favorecem, também, 

a diminuição do colesterol e do açúcar no sangue, reduzindo os riscos 

de doenças cardiovasculares e obesidade (SLAVIN, 2005; CHAU; 

HUANG, 2004; CHAU et al., 2006).

Verificou-se também que as fibras poderiam ligar-se ou associar-se 

a compostos antioxidantes, o que lhes proporcionaria uma função 

diferenciada como carreadores de antioxidantes para posterior 

liberação no trato intestinal (LARRAURI et al., 1997).

Alimentos ricos em fibras solúveis caracterizam-se por formar 

géis e pela sua grande capacidade para reter água, formando uma 

massa gelatinosa que faz aumentar a viscosidade do conteúdo 

gastrointestinal, atrasando o esvaziamento gástrico e proporcionando 

maior volume de lubrificação das fezes. Como as fibras solúveis 

aumentam o seu volume em até sete vezes no estômago, causam 

sensação de saciedade e interferem indiretamente na liberação de 

insulina (PIMENTEL et al., 2005).

Em relação às fibras insolúveis, elas aumentariam o volume das 

fezes e diminuiriam o tempo de trânsito intestinal, favorecendo 

o menor contato dos carcinogênios potenciais com as mucosas 

do intestino. Por outro lado, ao aumentar o volume das fezes, os 

carcinogênios também ficariam mais diluídos (PIMENTEL et al., 

2005).
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O mecanismo de ação das fibras no controle do colesterol e do 

açúcar no sangue está, em parte, esclarecido. Ao passar pelo intestino 

delgado, as fibras solúveis captam sais biliares e triglicérides, 

dificultando a absorção das gorduras, do colesterol e da glicose. 

Considerando que os ácidos biliares vão passar pela corrente 

sanguínea em menor quantidade, o fígado vê-se forçado a sintetizar 

mais desses compostos a partir do colesterol de depósito, o que 

ocasiona a redução dos seus níveis no plasma. A diminuição da 

concentração de ácidos biliares secundários tem o efeito de evitar, em 

parte, a formação de cálculos biliares também (MARQUEZ (1999) 

apud PIMENTEL, 2005).

O colesterol e os triglicérides, por serem compostos de baixa 

polaridade, são transportados na corrente sanguínea associados a 

proteínas carreadoras. Os complexos lipoproteicos que apresentam 

baixa densidade são ricos em triglicérides e recebem a denominação 

de LDL (low-density lipoprotein). Os que carregam o colesterol são 

de densidade maior e, por esse motivo, são chamados de HDL (higth-

density lipoprotein) (LEHNINGER et al., 2005). Alguns estudos 

realizados com animais avaliaram os efeitos das fibras solúveis nos 

níveis de LDL, HDL e colesterol total. Verificou-se que o consumo 

de 12 a 15 gramas diárias de pectina foi responsável pelo decréscimo, 

entre 7% e 19%, do LDL no sangue, mas os níveis do HDL se 

mantiveram constantes. Já os testes feitos com o consumo de 13 e 

19 gramas diárias de “goma guar” mostraram um decréscimo do 

colesterol total de 3% a 32%, enquanto o decréscimo do HDL não 

foi significativo. O estudo concluiu que as fibras insolúveis foram 

capazes de diminuir os triglicérides totais e o colesterol total, porém 

não foram capazes de diminuir nem o HDL nem o colesterol do fígado 

(CHAU; HUANG, 2005).
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A quantidade adequada de fibra que deve ser ingerida por cada 

pessoa depende da idade, do peso e da capacidade metabólica de 

cada indivíduo. Quanto maior o consumo calórico, maior deve ser o 

consumo de fibras, por isso a quantidade média de fibras recomendada 

para homens é, em geral, maior do que a recomendada para mulheres. 

O Diettary Reference Intake Committe elaborou uma tabela com a 

quantidade de fibras que devem ser ingeridas de acordo com a idade e 

sexo (Tabela 2). De acordo com Slavin (2005), não existem evidências 

suficientes que deem um limite de fibra que pode ser ingerido.

Algumas fibras, porém, podem potencializar o refluxo em 

indivíduos portadores de problema gastro-esofágico (GOR). Bouin 

et al. 2001 demonstraram, em humanos, que as fibras não alteram o 

pH estomacal e não interferem na velocidade de digestão, efeitos que 

poderiam aumentar as chances de refluxo gastro-esofágico. Foram 

detectados menos casos de refluxo em voluntários que tiveram a 

infusão do suplemento com fibras, o que indica que elas podem ter um 

efeito positivo na prevenção do refluxo. Porém, quando se detectou o 

GOR junto à infusão de fibras, os casos duraram aproximadamente o 

dobro do tempo quando comparados com dietas sem fibras. 

Tabela 2. Valores diários de referência de ingestão de fibras totais por estágio de vida.

Idade
Alimentação adequada (g/d)

Homem Mulher
1 – 3 anos 19 19
4 – 8 anos 25 25
9 – 13 anos 31 26
14 – 18 anos 38 26
19 – 30 anos 38 25
31 – 50 anos 38 25
51 – 70 anos 30 21
> 70 anos 30 21
Grávidas - 28
Lactação - 29
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Novas fontes de fibras alimentares

Muitos alimentos são hoje desperdiçados por desconhecimento 

de seus benefícios à saúde humana e animal. Esse desperdício é mais 

acentuado na indústria de processamento de frutos quando apenas a 

polpa é utilizada. Dessa forma, são desprezadas toneladas de cascas e 

sementes, que, em muitos casos, poderiam ser uma fonte importante 

de fibras e ácidos graxos com alto valor funcional.

Estudos feitos com diversas frutas e vegetais apresentam teores 

de fibras entre 10,2 g/100 g e 87,9 g/100 g. No caso do maracujá 

azedo (Passiflora edulis), por exemplo, verificou-se que as sementes 

apresentam altos teores de fibras quando comparadas a outros 

alimentos como maçã, frutas cítricas, milho, aveia, trigo e outras frutas 

e vegetais, com valores na faixa de 64,8 g/100 g a 85,9 g/100 g. 

Desse montante, 98,8% são fibras insolúveis (CHAU; HUANG, 

2004). Essas fibras mostraram uma alta capacidade de absorver 

glicose e diminuir a atividade da amilase, propriedade extremamente 

importante em dietas para controle de peso e diabetes. Estudos 

realizados por Chau e Huang (2005) com hamsters submetidos a 

dietas hipercolerestêmicas comparam dois tipos de fibras insolúveis: 

uma fração insolúvel rica em fibras da semente de maracujá e a 

celulose. Os hamsters hipercolerestêmicos que receberam uma 

dieta suplementada com farinha de semente de maracujá comercial 

mostraram que as fibras da passiflora reduziram de forma significativa 

a quantidade de triglicérides totais no plasma dos animais. Quando 

comparada com a celulose, a fibra de maracujá foi 42% mais efetiva e 

reduziu o nível de colesterol em 19,7%. A variação de HDL das duas 

dietas foi muito próxima, o que significa que a grande diminuição no 

colesterol provavelmente se dá no LDL. Não houve uma diferença 

considerável entre a variação do peso do fígado, lipídeos hepáticos 
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totais e colesterol no fígado quando comparadas as duas dietas. O 

volume fecal da dieta de fibras insolúveis foi significativamente maior 

do que o volume da dieta com celulose. As quantidades de lipídeos 

totais, colesterol e ácido biliar aumentaram de forma significativa nas 

fezes dos hamsters. Isso pode justificar a diminuição dos triglicérides 

no soro sanguíneo e do colesterol total.

As sementes apresentam, também, baixos teores de carboidratos 

(1,11 g/100 g) e amido digerível (<0,01 g/100 g), mostrando-se 

também interessantes como fontes de ácidos graxos, com teores na 

faixa de 25 g/100 g (CHAU; HUANG, 2004).

A casca é rica em fibras solúveis como pectinas e mucilagens, além 

de vitamina B3, cálcio e fósforo (CÓRDOVA et al., 2005). No Brasil, 

a farinha da casca do maracujá gradualmente vem ocupando maior 

espaço no mercado, sendo comercializada como suplemento alimentar. 

Mas, apesar do gradual crescimento da demanda, a casca ainda é vista 

como resíduo industrial, assim como as sementes. 

Processamento das fibras e funcionalidade

Verificou-se que o método de processamento das fibras pode 

promover mudanças significativas na sua atividade funcional. Chau 

et al. (2006), por exemplo, verificaram diferenças significativas 

na solubilidade das fibras de carambolas quando processadas por 

diferentes equipamentos. Algumas passaram a ser menos solúveis 

e outras mais. Verificaram, também, que a capacidade de retenção 

de água foi afetada significativamente, assim como a capacidade de 

retenção de óleos. Alguns processos promoveram um aumento na 

retenção de água em mais de quatro vezes, enquanto, na retenção 

de óleos, em até 15 vezes. Os autores observaram que a trituração 

aumentou a capacidade de troca de cátions, o que promoveria maior 
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desestabilização e desintegração das emulsões lipídicas e consequente 

diminuição na absorção de lipídios pelo organismo, incluindo o 

colesterol. Relataram, também, aumento na capacidade de retenção de 

glicose em até nove vezes e meia.

Acredita-se que a melhora nas propriedades funcionais 

proporcionadas por alguns processamentos possam estar associadas 

ao aumento da área de contado das partículas (CHAU et al., 2006).

Fibras antioxidantes

Como discutido no capítulo “antioxidantes”, essa categoria de 

compostos apresenta a propriedade de evitar os danos causados 

pelos radicais livres resultantes de vários processos biológicos e, 

consequentemente, retarda o envelhecimento celular. Antioxidantes 

são um grupo heterogêneo formado pelos polifenóis, algumas 

vitaminas, flavanoides, carotenoides, entre outros.

Os antioxidantes presentes nas fibras podem ser responsáveis por 

parte da atividade funcional de certos alimentos. Estudos realizados 

por Larrauri et al. (1997) com fibras da casca da manga (Magifera 

indica L.) mostraram que os antioxidantes presentes foram mais 

efetivos que os comerciais PARAD`OX e DL-alfa-Tocopherol. 

Verificaram também que as fibras de limão, maçã e alguns produtos 

processados como nos alimentos All Bran e Quaker Oats não 

demonstraram qualquer atividade antioxidante, sugerindo que nem 

todas as fibras são capazes de apresentar essas propriedades.

Existe ainda pouco conhecimento na literatura sobre essa categoria 

de fibras. Contudo, é notório o seu valor funcional diferenciado por 

agregar, em um único alimento, as propriedades antioxidantes e os 

atributos benéficos das fibras em si.
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