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RESUMO 

 

Dentre os constituintes do chá verde (Camellia sinensis), destacam-se os compostos fenólicos 

e a cafeína, os quais têm sido associados a várias atividades biológicas no organismo. Esses 

compostos podem apresentar instabilidade em condições de luz e oxigênio, provocando perda 

nas suas propriedades bioativas. Este trabalho teve como objetivo obter evidências científicas 

do poder de encapsulação do extrato de chá verde, avaliando a estabilidade das microcápsulas 

e estudando seu efeito funcional e a ação em um modelo experimental de lesão gástrica induzida 

por etanol em camundongos. O extrato de chá verde (ECV) foi obtido a partir de folhas imersas 

em etanol a 75% utilizando banho ultrassônico. A microcápsula de extrato de chá verde 

(MECV) foi obtida por atomização utilizando ECV como material de núcleo e a goma do 

cajueiro e maltodextrina como material de parede. As microcápsulas apresentaram menores 

valores de umidade (1,42%), higroscopicidade (3,66%) e atividade de água (0,36) quando 

comparadas ao extrato puro, demonstrando que a encapsulação auxilia no aumento da vida útil 

do extrato. A amostra MECV foi caracterizada como sendo de maior luminosidade (L* = 

77,94), menor intensidade da cor vermelha (a* = 0,84) e maior intensidade da cor amarela (b* 

= 23,80). O estudo da estabilidade demonstrou a viabilidade do uso de MECV, uma vez que 

foram encontrados melhores resultados de manutenção dos polifenóis extraíveis totais e a 

atividade antioxidante, bem como maior manutenção da umidade, atividade de água e cor 

avaliados durante o período de armazenamento de 75 dias. Foram obtidos elevados níveis de 

compostos fenólicos totais e de capacidade antioxidante total para a amostra MECV com 

valores de 14964,4 mg/100g e 1187,4 μM de Trolox.g-1, respectivamente, demonstrando o 

potencial a ser explorado da amostra MECV como fonte de compostos de interesse. Foi 

demonstrado que MECV fornece maior biodisponibilidade dos polifenóis extraíveis totais 

(28,2%) e da atividade antioxidante total (24,2%) quando comparada a amostra ECV, podendo 

sua ingestão diária fornecer resultados positivos para a saúde. As amostras ECV e MECV não 

apresentaram atividade larvicida nas concentrações avaliadas frente a Artemia salina, não 

apresentaram toxicidade nas concentrações testadas frente ao Zebrafish adulto e não 

apresentaram citotoxicidade para as células epiteliais humanas estudadas, sendo consideradas 

amostras seguras e de possível utilização como aditivo em novos produtos. ECV e MECV (10 

mg/Kg) proporcionaram uma maior proteção da mucosa gástrica dos animais tratados, 

reduzindo a lesão gástrica provocada pela administração do etanolabs, bem como promoveram 

aumento nos níveis de GSH e redução dos níveis de MDA, indicando ação antioxidante 
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reduzindo a possibilidade de peroxidação lipídica dos tecidos. Desta forma, verifica-se o 

potencial para a indústria alimentícia do emprego das micropartículas como uma alternativa de 

aumentar a estabilidade dos compostos de interesse presentes no extrato de chá verde, além de 

fornecer um ingrediente alimentício cuja ingestão diária acarreta resultados positivos para a 

saúde. 

 

Palavras-chave: Camellia sinensis; extrato; microencapsulação; estabilidade; 

biodisponibilidade; lesão gástrica. 
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ABSTRACT 

 

Among the constituents of green tea (Camellia sinensis), phenolic compounds and caffeine 

stand out, which have been associated with various biological activities in the body. These 

compounds may present instability in light and oxygen conditions, causing loss of bioactive 

properties. This work aimed to obtain scientific evidence of the encapsulation power of green 

tea extract, evaluating the stability of microcapsules and studying their functional effect and 

action in an experimental model of gastric lesion induced by ethanol in mice. The green tea 

extract (ECV) was obtained from leaves immersed in 75% ethanol using an ultrasonic bath. The 

green tea extract microcapsule (MECV) was obtained by atomization using ECV as the core 

material and cashew gum and maltodextrin as the wall material. The microcapsules showed 

lower values of humidity (1,42%), hygroscopicity (3,66%) and water activity (0,36) when 

compared to the pure extract, demonstrating that the encapsulation helps in increasing the life 

of the extract. The MECV sample was characterized as being of greater luminosity (L* = 77,94), 

less intensity of the red color (a* = 0,84) and greater intensity of the yellow color (b* = 23,80). 

The stability study demonstrated the feasibility of using MECV, since better results were found 

in maintaining the total extractable polyphenols and the antioxidant activity, as well as greater 

maintenance of moisture, water activity and color evaluated during the storage period of 75 

days. High levels of total phenolic compounds and total antioxidant capacity were obtained for 

the MECV sample with values of 14964,4 mg/100g and 1187,4 μM of Trolox.g-1, respectively, 

demonstrating the potential to be explored from the MECV sample as source of compounds of 

interest. It has been shown that MECV provides greater bioavailability of total extractable 

polyphenols (28,2%) and total antioxidant activity (24,2%) when compared to the ECV sample, 

and its daily intake may provide positive health results. The ECV and MECV samples did not 

show larvicidal activity at the concentrations evaluated against Artemia salina, did not present 

toxicity at the concentrations tested against adult Zebrafish and did not present cytotoxicity for 

the studied human epithelial cells, being considered safe samples and possible use as an additive 

in new products. ECV and MECV (10 mg/kg) provided greater protection of the gastric mucosa 

of the treated animals, reducing gastric damage caused by the administration of ethanolabs, as 

well as promoting an increase in GSH levels and a reduction in MDA levels, indicating 

antioxidant action reducing possibility of tissue lipid peroxidation. In this way, the potential for 

the food industry of the use of microparticles as an alternative to increase the stability of the 

 



10 

 

 

compounds of interest present in the green tea extract is verified, in addition to providing a food 

ingredient whose daily intake brings positive health results. 

 

Keywords: Camellia sinensis; extract; microencapsulation; stability; bioavailability; gastric 

injury. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O chá verde é originário do sul da China e produzido a partir das folhas da Camellia 

sinensis (L), é  cultivado e consumido em mais de 160 países devido às suas características de 

aroma e sabor e propriedades medicinais (KUMUDAVALLY et al., 2008; XING et al., 2019). 

Os polifenóis e os flavonóis são os principais constituintes bioativos do chá verde, 

sendo importantes contribuintes para a atividade antioxidante e despertando interesse devido às 

suas perspectivas de saúde, atuando na vitalidade celular e corporal (AFZAL et al., 2015; 

RASHIDI et al., 2017). As metilxantinas também estão presentes no chá verde, sendo 

consideradas potenciais estimulantes do Sistema Nervoso Central, tendo como principais 

representantes a cafeína, a teobromina e a teofilina (DUTTA et al., 2020), sendo a cafeína mais 

conhecida e associada comumente a esse tipo de chá. 

A utilização dos compostos bioativos presentes no chá verde ainda é limitada 

devido a sensibilidade desses compostos a diversos fatores, entre eles podemos destacar a 

temperatura, pH, exposição à luz e oxigênio, podendo ocorrer facilmente reações de oxidação 

e decomposição térmica (WRONA, 2017; BORA, 2018). Uma alternativa para proteger esses 

compostos é a utilização da técnica de microencapsulação, a qual consiste em um processo em 

que as substâncias de interesse são envolvidas por uma cobertura homo ou heterogênea, 

resultando em pequenas esferas/cápsulas capazes de formar uma barreira física. Desta forma, 

essas esferas/cápsulas isolam as substâncias sensíveis de fatores indesejáveis do ambiente 

externo, tornando-se uma ferramenta importante na proteção, solubilidade e estabilidade 

(SILVA, 2016; MORTARI, 2018). 

O material de parede utilizado na microencapsulação é tão importante quanto o processo 

de produção das microcápsulas. Dentre os materiais de parede bastante estudados estão a goma 

do cajueiro, facilmente encontrada no Brasil, e a maltodextrina que de uma forma geral possui 

boas características como agente encapsulante (ANWAR; KUNZ, 2011; HIGUITA, 2013; 

SILVA, 2016). Para que as microcápsulas sejam consideradas realmente efetivas, estudos 

devem ser realizados a fim de comprovar a viabilidade de sua utilização, sendo necessários 

testes que comprovem a proteção e estabilidade dos bioativos, assim como a segurança no 

consumo desse produto e sua atuação no trato gastrointestinal.  

Os compostos fenólicos possuem alta atividade antioxidante, no entanto apresentam 

baixa biodisponibilidade após a ingestão devido a transformações como metilações, sulfatações 

e glucorunações (HELENO et al., 2015). Desta forma, os sistemas de nano e micropartículas 
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aparecem como uma possível forma de solucionar esses problemas, podendo promover o 

aumento da absorção fitoquímica dos compostos fenólicos a partir das células epiteliais. Esses 

compostos contidos nas micropartículas são protegidos contra as condições de digestão, como 

enzimas gastrointestinais e alterações no pH, o que pode evitar oxidação e potencializar a 

atuação benéfica dessas substâncias, principalmente a nível estomacal, uma vez que a liberação 

de muitos desses compostos nas microcápsulas acontece de forma rápida (LI et al., 2015; 

SILVA, 2016; DIAS, 2017). Além de possibilitar o aumento da absorção fitoquímica através 

da proteção contra condições gastrointestinais, as micropartículas podem ser uma possível 

alternativa viável na ação gastroprotetora, uma vez que possibilitam uma maior proteção dos 

compostos antioxidantes, capazes de proteger a mucosa gástrica contra danos oxidativos 

induzidos pela administração do etanol absoluto (FALLAH; KIANBAKHT; RADJABIAN, 

2015).  

As lesões estruturais e funcionais associadas ao trato gastrointestinal a partir da 

ingestão aguda ou crônica de álcool, podem ser caracterizadas morfologicamente como lesões 

das pequenas vilosidades intestinais e erosões da mucosa gástrica (QIN; DEITCH, 2015; 

VALE, 2020). O álcool possui um mecanismo de ação tanto tópico, sobre a mucosa, quanto 

sistêmico, capaz de modificar a liberação de hormônios e a regulação neuronal ligadas a 

secreção ácida (SOUSA, 2018). Nesse contexto, pesquisas têm sido realizadas no intuito de 

identificar possíveis agentes terapêuticos para o tratamento de lesões gástricas induzidas em 

modelos animais. 

Desta forma, este trabalho foi realizado visando obter evidências científicas sobre 

a estabilidade das microcápsulas contendo extrato de chá verde, a fim de proporcionar um 

aumento na sua vida de prateleira, além de estudar seu efeito funcional e a ação das 

microcápsulas em modelo experimental de lesão gástrica induzida por etanol em camundongos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a estabilidade e o efeito gastroprotetor em camundongos do extrato de chá 

verde (Camellia sinensis) microencapsulado com maltodextrina e goma do cajueiro. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Analisar a estabilidade das microcápsulas obtidas durante 75 dias sob presença e 

ausência de luz, considerando o teor de compostos antioxidantes, compostos fenólicos, umidade 

e cor; 

Avaliar a toxicidade das amostras de ECV (extrato de chá verde) e MECV 

(microcápsulas de extrato de chá verde) frente a Artemia salina, Zebrafish adulto, bem como a 

citotoxicidade em células epiteliais humanas;   

Quantificar os compostos bioativos nas amostras ECV e MECV; 

Avaliar a bioacessibilidade in vitro dos compostos fenólicos e da atividade 

antioxidante presentes nas amostras de ECV e MECV; 

Estudar o efeito das amostras ECV e MECV sobre o estresse oxidativo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Chá verde  

 

O chá teve origem na China e é considerada a segunda bebida mais consumida no 

mundo todo, perdendo apenas para a água. Sua história se estende ao longo de milhares de anos 

por vários países pelo mundo e, de acordo com a Organização das Nações Unidas (FAO), a 

produção e o consumo de chá devem continuar crescendo mundialmente na próxima década, 

impulsionados pela forte demanda dos países emergentes e em desenvolvimento (FAO, 2018).  

Todos os chás verde, preto, branco e oolong são produzidos a partir das folhas da 

Camellia sinensis L. (Figura 1). Essa planta é do tipo arbustiva, de pequeno porte e pertencente 

à família Theaceae (XING et al., 2019).  

 

Figura 1 – Camellia sinensis L. 

 

Fonte: MAZZA, 2013. 

 

Para a produção dos chás, são utilizadas as folhas e brotos, os quais concentram em 

média 30% de compostos fenólicos, dependendo das condições de cultivo (SIMÕES et al., 

2004; BORATO, 2014). O processamento para a obtenção de cada tipo de chá definirá o grau 

de fermentação, sendo o chá verde classificado como não fermentado, o chá branco e oolong 

como semifermentados e o chá preto como fermentado (NAVRATILOVA et al., 2019). O chá 

verde provém de folhas que são dispostas em bandejas quentes (método chinês) ou tratadas com 

vapor (método japonês) afim de inativar a enzima polifenol oxidase, preservando seu teor de 

polifenóis e tornando-o mais rico em catequinas que os demais tipos (NEYRINCK, 2017).  
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A composição química das folhas do chá verde pode variar de acordo com alguns 

fatores como o clima (temperatura, tempo de exposição ao sol e chuva), qualidade do solo, 

estação do ano, prática agronômica (época de colheita, cultivares e método de processamento), 

espécie e idade da planta (ARRAES; FUNCHAL, 2017; NAVRATILOVA, 2019).  

Os principais constituintes bioativos do chá verde são os polifenóis e os flavonóis, 

os quais contribuem para a atividade antioxidante. Diversos são os estudos e revisões 

envolvendo estas moléculas bioativas do chá verde devido a sua alta atividade antioxidante in 

vivo  e in vitro, despertando interesse devido às suas perspectivas de saúde, vitalidade celular e 

corporal (AFZAL et al., 2015; RASHIDI et al., 2017). Entre os benefícios relacionados a esses 

compostos presentes no chá verde, podemos citar a prevenção de doenças cardiovasculares, 

câncer (CHEN et al., 2008; BERNATOVA, 2018) e o efeito gastroprotetor (SCOPARO et al., 

2014). 

Na composição do chá verde também estão presentes as metilxantinas, consideradas 

potenciais estimulantes do Sistema Nervoso Central e responsáveis pelos efeitos adversos e 

interações medicamentosas. Essa classe química tem como principais representantes a cafeína, 

a teobromina e a teofilina (DUTTA et al., 2020). 

 

3.1.1 Metilxantinas 

 

As metilxantinas são denominadas como metabólitos secundários derivados do 

nucleotídeo purina, sendo conhecidas também como alcalóides purínicos (NOBRE, 2019; 

ROSSA et al., 2017). Do ponto de vista fisiológico, esses metabólitos possuem funções 

biológicas semelhantes aos dos compostos fenólicos para as plantas, como por exemplo, a 

proteção contra patógenos e atrativo para animais polinizadores (ROSSA et al., 2017). A 

cafeína é a metilxantina mais abundante na natureza, seguida pela teobromina e teofilina, 

podendo outros compostos encontrados em pequenas quantidades serem intermediários do 

catabolismo e/ou biossíntese da cafeína (ROSSA et al., 2017). A Figura 2 demonstra a estrutura 

química de algumas trimetilxantinas.  
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Figura 2 - Fórmulas estruturais da xantina e de seus três derivados naturais. 
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Fonte: Adaptado de RANG e DALE, 1996. 

 

A cafeína pode ser encontrada naturalmente em muitos alimentos e bebidas, como 

café, chá verde, guaraná e cacau, podendo também ser adicionada em refrigerantes, bebidas 

energéticas e em suplementos dietéticos (MARTYN et al., 2018). É uma substância 

lipossolúvel bastante utilizada pelo seu efeito termogênico e que possui uma rápida absorção 

pelo trato gastrointestinal, com 100% de biodisponibilidade no organismo (BUTTS, 2017). As 

folhas de chá verde possuem teores de cafeína que variam entre 2,5 e 5,5% do extrato seco, 

sendo encontrada em maiores quantidades em folhas menores (VENTURINI FILHO, 2005; 

SILVA, 2016).  

 

3.1.2 Compostos fenólicos  

 

Os compostos fenólicos são considerados metabólitos secundários dos vegetais, 

podendo ser formados em condições de estresse, como: infecções, ferimentos, radiações UV, 

entre outros, além de serem essenciais para o crescimento e reprodução da planta.  Estes 

compostos, são os principais responsáveis pela cor, amargor, adstringência e aroma nos 
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alimentos, além de conferir estabilidade oxidativa aos produtos de origem vegetal (SILVA et 

al., 2018). 

Os compostos fenólicos são substâncias que possuem um anel aromático contendo 

um ou mais grupos hidroxilas, compreendendo os ácidos fenólicos, flavonoides, cumarinas e 

taninos (MORAES; COLLA, 2007; SILVA, 2016). Estudos sobre a avaliação da composição 

fenólica do chá verde fornecem informações importantes sobre a estrutura e também sobre a 

atividade antioxidante presentes. O conteúdo fenólico é amplamente diversificado, embora as 

catequinas sejam os principais constituintes, e outros flavonóides e ácidos fenólicos foram 

identificados e quantificados (LORENZO; MUNEKATA, 2016).  

Os flavonoides constituem um dos grupos de compostos fenólicos mais 

diversificados e importantes entre os produtos de origem vegetal. Essa classe de compostos está 

amplamente distribuída por todo o reino vegetal com mais de 4200 variedades de flavonoides 

conhecidos, possuindo uma estrutura básica que consiste na distribuição de 15 carbonos em 

dois anéis aromáticos, A e B (Figura 3) interligados via carbono heterocíclico do pirano (DOS 

SANTOS; RODRIGUES, 2017). São derivados a partir de aminoácidos aromáticos, podendo 

seus subgrupos variar de acordo com o padrão de hidroxilação, acilação, metilação, 

glicosilação, entre outras (KOES et al., 1994; AVELAR, 2016). 

 

Figura 3 - Estrutura básica dos flavonóides. 

O

A C

B

Flavonóides
 

Fonte: SILVA, 2016. 

 

Na natureza, são encontradas diversas formas estruturais de flavonoides, podendo 

estar presentes em frutas, folhas, sementes e em outras partes da planta nas formas aglicosilada 

(aglicona) e glicolisada, sendo consideradas essenciais para a pigmentação, crescimento, 

reprodução, resistência a patógenos e também como potentes antioxidantes (AVELAR, 2016; 

SILVA, 2016). Esses compostos estão presentes abundantemente entre os metabólitos 

secundários de vegetais e podem ser subdivididos em seis classes: flavonas, flavanonas, 
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isoflavonas, flavonóis, flavanóis e antocianinas (Figura 4) (AHERNE; O’BRIEN, 2002; DOS 

SANTOS; RODRIGUES, 2017).  

 

Figura 4 – Estrutura das principais classes de flavonoides. 
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Fonte: Cerqueira, Medeiros e Augusto, 2007, p. 446. 

 

De um modo geral, os flavonoides são considerados como potentes antioxidantes, 

podendo essa atividade ser determinada através cinco fatores: reatividade com o agente doador 

de H e elétrons, estabilidade do radical flavanoil formado, reatividade frente a outros 

antioxidantes, capacidade de quelar metais de transição, solubilidade e interação com as 

membranas (SANTOS, 2011; SILVA, 2016).  

Os flavonoides são distribuídos dependendo de vários fatores do vegetal, incluindo 

a variação entre as espécies. Além disso, dependendo do órgão vegetal em que se encontra, o 

mesmo composto pode apresentar diferentes concentrações (HICHRI et al., 2011; PETRONI; 

TONELLI, 2011; SILVA, 2016). 

Comparado ao chá oolong e ao chá preto, o chá verde apresenta uma maior 

quantidade de catequinas, que constituem cerca de 10 a 35% do seu peso seco total, estando 

presentes em maiores quantidades nas folhas mais jovens (SILVA, 2016; NEYRINCK, 2017). 

As catequinas são compostos incolores, solúveis em água e responsáveis pelo amargor e 

adstringência característica do chá verde (LIMA et al., 2009; CAMARGO, 2011). 
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A Figura 5 mostra a estrutura química das principais catequinas encontradas no chá 

verde: catequina (C), epicatequina (EC), epigalocatequina (EGC), epicatequina galato (ECG), 

epigalocatequina galato (EGCG) e a galocatequina galato (GCG) (WRONA, 2017).  

 

Figura 5 - Estruturas químicas das principais catequinas presentes no chá verde. 
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Fonte: Adaptado de NALDI, 2014. 

 

A catequina considerada com maior potencial antioxidante é a epigalocatequina 

galato (EGCG), a qual é responsável por até 50% do conteúdo total de polifenóis 

(ALBASSAM; MARKOWITZ, 2017). 

Existem dois mecanismos que explicam a capacidade antioxidante das catequinas: 

transferência de único elétron e transferência de átomo de hidrogênio (QUIDEAU; DEFFIEUX; 

DOUATCASASSUS; POUYSEGU, 2011). Estudos demonstram que há sinergia antioxidante 

na mistura de catequinas, embora a sua capacidade antioxidante e atividade química individuais 

não sejam iguais (SANNA, et al., 2015). Dessa forma, a utilização de um extrato natural 

contendo todas as catequinas seria uma melhor opção do que a aplicação de qualquer catequina 

individualmente. 
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Vários fatores podem influenciar na concentração final de polifenóis do chá verde, 

entre eles o método de infusão e a proporção chá / água, sendo recomendado o consumo de pelo 

menos cinco a dez xícaras de chá por dia para atingir a concentração de 1g dos referidos 

bioativos (SILBERBERG et al., 2006; PULIGUNDLA et al., 2017). Uma vez que o consumo 

acima de cinco xícaras de chá verde por dia pode ser uma alternativa inviável para a rotina 

diária dos tempos atuais, se faz necessário o uso de soluções extratoras eficazes dos polifenóis 

do chá. Silva et al. (2018), obtiveram 84233,85 mg/100g de polifenóis extraíveis totais das 

folhas de chá verde extraídos com etanol a 75% e banho ultrassônico, demonstrando que seria 

necessário o consumo de apenas 1,19g desse extrato para atingir o valor diário recomendado 

para esses compostos de interesse. 

Os efeitos benéficos dos polifenóis do chá verde podem ser bastante positivos para 

a indústria alimentícia, podendo melhorar os valores nutricionais das formulações de alimentos. 

Nos últimos anos, a suplementação de produtos com componentes bioativos naturais está 

ganhando muito interesse no mercado e os polifenóis do chá verde estão entre os compostos 

bioativos mais promissores. Por outro lado, a adição de polifenóis em produtos alimentícios é 

limitada devido a sua sensibilidade a diversos fatores, entre eles podemos destacar a 

temperatura, pH, exposição à luz e oxigênio (WRONA, 2017; BORA, 2018). 

 

3.2 Toxicidade de plantas medicinais 

 

A avaliação da toxicidade das plantas é um parâmetro importante para as análises 

in vivo e/ou in vitro, a qual vem ganhando importância, pois além de elucidar diferentes 

aspectos de possíveis casos de intoxicações em humanos, pode ainda fornecer potenciais 

compostos para o desenvolvimento de novos fármacos (VEIGA et al., 2005; LEITÃO et al., 

2014; FIGUEREDO, 2017). 

O uso de soluções extratoras eficientes se faz importante no intuito de se obter 

extratos com maiores quantidades de substâncias bioativas, porém, a presença de alguns 

compostos naturais presentes nos extratos de plantas pode apresentar toxicidade humana ou 

ambiental. 

Um teste empregado para avaliar a possível toxicidade de extratos de plantas é o 

ensaio de letalidade utilizando microcrustáceo Artemia salina desenvolvido por Meyer et al. 

(1982). Esse método de fácil acesso e simples de realizar, consiste em utilizar os 

microcrustáceos para monitorar a toxicidade por concentração letal média (CL50), sendo 
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considerada tóxica a substância que atingir 50% de morte da população em uma concentração 

abaixo de 1000 µg/mL.  

O teste de toxicidade em Danio rerio conhecido popularmente como Zebrafish ou 

paulistinha é outra alternativa que vem sendo bastante utilizada para a avaliação da toxicidade. 

Dentre as vantagens desse método, podemos destacar seu baixo custo, facilidade de reprodução 

e manutenção, tolerância às variações de ambientais, boas características fisiológicas, além de 

possuir um genoma sequenciado parecido com o de mamíferos (HOWE et al., 2012). 

Outra técnica utilizada para a determinação dos efeitos citotóxicos dos extratos de 

plantas é realizada através da metodologia da redução do MTT (Brometo de [3-(4,5-

dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]). A quantificação da redução do MTT avalia a 

viabilidade celular a partir de um método colorimétrico simples (MOSMANN, 1983).  

 

3.3 Microencapsulação e estabilidade dos compostos bioativos 

 

Durante o processamento e armazenamento, a estabilidade do chá verde pode ser 

significativamente reduzida, podendo ocorrer facilmente reações de oxidação e decomposição 

térmica (WRONA, 2017). Os bioativos são compostos altamente degradáveis durante o 

armazenamento e/ou processamento, pois a grande maioria deles são física, química e/ou 

enzimaticamente instáveis, sendo a degradação destas moléculas muitas vezes complexa e 

ainda desconhecida (JOYE et al., 2014; DIAS, 2017). Além do processamento, o qual inclui 

fatores que influenciam a degradação dos compostos bioativos, a perecibilidade dos alimentos 

é também um fator limitante à ingestão de compostos bioativos na forma livre, sendo a vida de 

prateleira importante para determinar se um alimento mantém as suas caraterísticas e 

propriedades bioativas (DIAS, 2017). 

A microencapsulação representa uma alternativa no desafio de incorporação dos 

bioativos do chá verde em produtos pela indústria alimentícia. Essa técnica é definida como 

sendo um processo em que as substâncias de interesse são envolvidas por uma cobertura homo 

ou heterogênea, resultando em pequenas esferas/cápsulas capazes de formar uma barreira física. 

Desta forma, essas cápsulas são capazes de isolar as substâncias sensíveis de fatores 

indesejáveis do ambiente externo, tornando-se uma ferramenta importante na proteção, 

solubilidade e estabilidade (SILVA, 2016; MORTARI, 2018). 

Na indústria alimentícia, a microencapsulação é largamente utilizada para proteger 

vitaminas, pigmentos e compostos bioativos contra oxidação química dos fatores do meio 
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externo, tais como pH, temperatura, luz, etc. Entre outras finalidades, esse processo também 

pode ser aplicado para mascarar compostos de sabor indesejável, retardar alterações que podem 

causar a perda de aroma, liberar de forma controlada o material que se encontra no núcleo e 

diminuir possíveis alterações de cor ou perda de nutrientes (CLARK, 2002; DEPYPERE et al., 

2003; SILVA, 2016).  

O tamanho das microcápsulas pode variar de poucos nanômetros até vários 

micrômetros, podendo também haver variação da sua forma em função da técnica e do material 

de parede utilizado. Várias morfologias podem ser obtidas a partir do processo de encapsulação, 

podendo ser comumente observadas: a cápsula mononuclear, que tem um único núcleo envolto 

por uma concha e os agregados, com muitos núcleos embebidos por uma única matriz (Figura 

6) (FANG; BHANDARI, 2010; SILVA, 2016).  

 

Figura 6 – Principais formas de encapsulamento: cápsulas mononucleares (à esquerda) e 

agregados (à direita). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, 2016. 

 

Para a indústria alimentícia, o desenvolvimento de produtos que contenham 

compostos bioativos é desafiador, pois há a preocupação do comprometimento da qualidade 

sensorial a partir da adição dos ingredientes encapsulados, além de as matrizes alimentícias 

serem bastante complexas. Além disso, os ingredientes encapsulados devem ser resistentes às 

condições de baixo pH do trato gastrointestinal, uma vez que serão ingeridos via oral 

(REBELLO, 2009; SILVA, 2016). 

Existem algumas técnicas utilizadas para a obtenção de microcápsulas, entre elas 

podemos destacar o spray dryer ou atomização, o qual é um método amplamente utilizado na 

indústria alimentícia, além da indústria farmacêutica e indústrias bioquímicas (MORTARI, 

2018). Esse método é considerado um dos mais antigos, consistindo em um processo contínuo, 

flexível e econômico, possibilitando trabalhar com materiais termolábeis e formar 

microcápsulas de pequenos tamanhos (geralmente menores que 100 μm), resultando em um 

produto final altamente solúvel (SILVA, 2016; ENGEL, 2017). 

Material de parede 

Núcleo 

Material de parede 

Núcleo 
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O processo de obtenção das microcápsulas se dá em quatro etapas: preparo da 

solução, dispersão ou emulsão; homogeneização; atomização e desidratação das partículas 

atomizadas. Para o preparo da emulsão, a substância de interesse (núcleo) deve ser dispersa em 

uma solução do material de parede, sendo a homogeneização facilitada através da adição de um 

emulsificante. Em seguida a mistura é pulverizada em pequenas gotículas, formando uma nevoa 

que entra em contato com uma corrente de ar aquecido, onde a água é totalmente evaporada. 

As partículas sólidas obtidas a partir da evaporação, são separadas por um ciclone primário o 

qual se forma na saída da câmara de secagem e por fim o material encapsulado é acondicionado 

em um coletor no fundo do atomizador (FANG; BHANDARI, 2010; ASSIS et al., 2012; 

SILVA, 2016; ENGEL, 2017). A Figura 7 mostra o esquema de um spray dryer. 

Figura 7 – Esquema de um spray dryer. 

 

 

 

Fonte: ENGEL, 2017. 

 

A eficiência de encapsulação pode ser afetada pelas propriedades do agente 

encapsulante, pelas características da emulsão e pelos parâmetros de secagem. Dentre os 

critérios para um bom material encapsulante podemos destacar: boa solubilidade em água, ter 

propriedades emulsificantes (para materiais hidrofóbicos), possuir baixa higroscopicidade, 

baixa viscosidade e ser capaz de reter os compostos voláteis. Pode-se destacar ainda que um 

bom material de parede deve possuir viabilidade econômica, não deve reagir com o material a 

ser encapsulado, além de possuir aroma agradável para ser aplicado em alimentos. Dentre os 

Ar Aquecido 
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Líquido de 
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materiais de parede mais utilizados pela indústria alimentícia estão os carboidratos e as gomas 

que se destacam por possuírem boas características como agente encapsulante (HIGUITA, 

2013; SILVA, 2016). 

 

3.4 Goma do cajueiro 

 

A goma do cajueiro é um polissacarídeo extraído a partir do exsudado de árvores 

da espécie Anacardium occidentale L., pertencente à família Anacardiaceae e encontrada 

abundantemente no Norte e Nordeste brasileiro (Figura 8) (OLIVEIRA, 2019). 

 

Figura 8 – (A): Árvore do cajueiro (Anacardium occidentale L.) e (B): exsudado do cajueiro. 

 

Fonte: DANTAS JÚNIOR, 2015. 

 

Esse polissacarídeo é produzido e armazenado pelas células epiteliais da casca do 

tronco da árvore, podendo ser obtido a partir de cissuras ou de forma natural para a proteção de 

ataques de patógenos na planta. O exsudado do cajueiro, após secar por evaporação da água, 

torna-se uma resina mais firme de cor amarelada, a qual possui boa solubilidade em água, 

formando soluções de baixa viscosidade. Outra característica importante do exsudado, é a sua 

fácil precipitação com solventes orgânicos polares, tais como etanol, formando substâncias 

atóxicas, incolores, inodoras e insípidas (SILVA, 2016; MARQUES, 2019). 

Após o processo de purificação do exsudado, é obtido um heteropolissacarídeo 

altamente ramificado, composto de galactose (61%), arabinose (14%), glicose (8%), ramnose 

(7%), ácido glicurônico (5%) e resíduos de outros açúcares (2%). Sua estrutura é basicamente 

A B 
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formada por uma cadeia principal de β-galactose (1→3), com ramos de β-galactose (1→6) e 

resíduos terminais de ácido glucorônico, ramnose e arabinose com grupos terminais (Figura 9) 

(OLIVEIRA, 2017; DA SILVA et al., 2018; MARQUES, 2019).    

 

Figura 9 - Representação esquemática da estrutura da goma de cajueiro (R = ácido glucurônico, 

ramnose ou arabinose). 

 

 

Fonte: CUNHA et al. (2007). 

 

A goma do cajueiro (Figura 10) possui características semelhantes à goma arábica 

como o peso molecular, o teor de ácido glucurônico e o mesmo tipo de unidades 

monossacarídicas (PAULA et al., 2011). Além disso, por possuir alta disponibilidade nas 

regiões Norte e Nordeste do Brasil, a goma do cajueiro pode gerar lucros no período da 

entressafra do caju, sendo desta forma um importante diferencial e atrativo econômico 

(ANDRADE et al., 2013; OLIVEIRA, 2019).   
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Figura 10 – Goma do cajueiro após o processo de isolamento do polissacarídeo. 

 

Fonte: Furtado et al. (2013). 

 

A solubilidade, a estrutura química e o peso molecular da goma do cajueiro 

comprometem suas propriedades de solução, bem como suas interações com outros 

polissacarídeos. A estratégia utilizada para promover o uso desse polímero na indústria é, 

portanto, explorar e entender suas propriedades físico-químicas, em seu estado original ou 

quimicamente modificadas, isoladas ou misturadas com outros polímeros (OLIVEIRA, 2019). 

Em estudos utilizando a goma do cajueiro e maltodextrina para encapsulação de 

extrato de chá verde (Camellia sinensis L.), Silva et al. (2018) encontraram resultados 

satisfatórios na obtenção de cápsulas com características possivelmente capazes de proteger o 

extrato de perdas dos compostos bioativos devido a fatores externos. Mendes (2018), em 

estudos utilizando goma de cajueiro e galactomanana como agentes encapsulantes, encontraram 

resultados vantajosos para o encapsulamento do óleo essencial de alecrim.  

 

3.5 Maltodextrina  

 

Em geral, as maltodextrinas se apresentam como um pó de coloração branca ou 

como soluções concentradas sendo reconhecida como um alimento seguro (Generally 

Recognized As Safe, GRAS) pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) (STORZ; 

STEFFENS, 2004). Esses carboidratos possuem baixa densidade e viscosidade, são solúveis 

em água, não possuem aroma de amido, além de conferir menor higroscopicidade ao produto 

final, fornecendo maior estabilidade aos pós obtidos e menor suscetíbilidade aos processos 

deteriorantes comumente observados (ZARDO, 2014). 
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As maltodextrinas (Figura 11) são formadas a partir da hidrólise parcial ácida (HCl) 

ou enzimática (α-amilase) do amido ou fécula formado de unidades α-D-glicose que são unidas 

por ligações glicosídicas (1→4).   

 

Figura 11 – Estrutura química da maltodextrina. 

 

 

Fonte: Aidoo et al. (2013). 

 

Esses biopolímeros podem ser classificados de acordo com o grau de hidrólise, 

sendo disponíveis em diferentes graus de dextrose equivalente (DE), que é o percentual de 

açúcares redutores calculado como glicose em relação ao seu peso seco de amido. Dependendo 

do grau de hidrólise da molécula de amido, os produtos obtidos são classificados como 

maltodextrinas (se o valor de DE for menor que 20) ou xaropes (DE igual ou maior que 20) 

(TONON, 2009; SILVA, 2016).   

As maltodextrinas que possuem DE menor que 20 têm melhores propriedades 

encapsulantes e menor difusividade de umidade. Por outro lado, maltodextrinas com DE muito 

elevada, apresentam uma longa estrutura molecular e um grande número de ramificações, 

contendo grupos hidrofílicos que facilmente se ligam às moléculas de água presentes no 

ambiente de armazenamento (OLIVEIRA et al., 2015; SILVA, 2016). 

A maltodextrina é largamente utilizada pela indústria de alimentos devido ao seu 

valor nutricional, atribuir textura e consistência, além de não conferir sabor ao produto. Outras 

características ligadas ao uso da maltodextrina é a sua capacidade de prevenir a cristalização e 

o escurecimento não enzimático; controlar a higroscopicidade, doçura, osmolaridade e o 

congelamento; capacidade de substituir gordura e filmes comestíveis e agir como agentes que 

previnem o fenômeno da pagajosidade das partículas durante a secagem por atomização. Como 
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agente encapsulante, a maltodextrina não possui propriedade emulsificante, devendo ser 

utilizada juntamente com outros materiais que possuam essa propriedade (WANG; PROVAN; 

HELLIWELL, 2000; COSTA, 2016). 

 

3.6 Aspectos de absorção de nutrientes 

 

Por diversos fatores, sabe-se que o teor total de um determinado nutriente presente 

em um alimento não é completamente utilizado em suas funções metabólicas pelo organismo. 

Dentre esses fatores, podemos citar o estado nutricional do indivíduo, considerações genéticas, 

espécie, necessidade do organismo, estrutura química do nutriente consumido, além da matriz 

onde o nutriente está incorporado (INTAWONGSE; DEAN, 2006; SANCHES, 2018).  

Desta forma, podem-se considerar dois importantes termos no estudo da nutrição 

humana: bioacessibilidade e biodisponibilidade. A biodisponibilidade inclui o conceito de 

bioacessibilidade, a qual trata-se de eventos ligados à forma que os compostos são transportados 

até atingirem os tecidos alvos, ou seja, como eles interagem com o metabolismo, com as 

biomoléculas ou biotransformação que podem sofrer, além da resposta fisiológica que 

provocam (FERNANDEZ; CARVAJAL e PÉREZ-GÁLVEZ, 2009; DE LIMA, 2014).  

O termo bioacessibilidade refere-se à quantidade presente de um determinado 

nutriente em um alimento o qual é liberado no trato gastrointestinal durante a digestão. Porém, 

nem todo o conteúdo deste nutriente é liberado durante no trato gastrointestinal durante a 

digestão, sendo que a fração liberada é considerada a fração bioacessível para a absorção pelo 

organismo. Dessa fração bioacessível, apenas uma porção será de fato absorvida pelo 

organismo, ou seja, somente esta última porção compreenderá o conteúdo biodisponível do 

composto (DE LIMA, 2014; SCHULZ, 2015; LOPES NETO, 2017). 

Define-se digestão gastrointestinal como a “quebra bioquímica de componentes 

alimentares estruturalmente complexos da dieta em componentes menores e absorvíveis pelas 

enzimas produzidas no sistema digestivo”. Esse processo inicia-se na boca e termina no 

intestino, tendo como função principal a transferência de nutrientes oriundos dos alimentos para 

o corpo. Na boca, o processo dá início com a quebra mecânica do alimento, ocorrendo 

simultaneamente a atuação da enzima amilase (produzida na saliva), capaz de digerir o amido 

e outros polissacarídeos, reduzindo-os a moléculas menores. A atuação da amilase é limitada, 

sendo inativa quando exposta à acidez estomacal. O bolo alimentar formado é direcionado ao 

estômago, onde é armazenado e misturado ao suco gástrico, o qual é constituído principalmente 
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por ácido clorídrico. Essa acidez favorece a atuação de uma enzima chamada pepsina, que 

auxilia na quebra das ligações químicas entre os aminoácidos das proteínas. O suco alimentar 

(quimo) é formado como resultado da digestão química do bolo alimentar, sendo uma parte 

assimilada no estômago, porém a maior parte da “quebra” química dos componentes da matriz 

alimentícia ocorre no intestino delgado, com o auxílio da enzima pancreatina e dos sais biliares, 

permitindo a absorção dos nutrientes (SANCHES, 2018). 

Devido a sua baixa solubilidade e estabilidade, os compostos fenólicos apresentam 

baixa biodisponibilidade, especialmente os compostos de elevada massa molecular. Além disso, 

o mecanismo de transporte é feito por difusão ativa, uma vez que não há receptores específicos 

para este tipo de compostos na superfície das células epiteliais do intestino delgado, diminuindo 

ainda mais a sua permeabilidade (LI et al., 2015; DIAS, 2017). 

Além do ambiente gastrointestinal, outro fator responsável por diminuir a 

biodisponibilidade dos extratos de plantas seria o transporte epitelial, assim como descrito por 

Vermaak et al. (2010) em estudos avaliando a atividade biológica do chá verde simulando as 

condições gastrointestinais, sendo observado uma acentuada diminuição na sua atividade 

antimicrobiana.   

Os compostos fenólicos possuem alta atividade antioxidante, no entanto apresentam 

baixa biodisponibilidade após a ingestão, devido a transformações como metilações, 

sulfatações e glucorunações (HELENO et al., 2015). Desta forma, os sistemas de nano e 

micropartículas aparecem como uma possível forma de solucionar estes problemas, 

promovendo o aumento da absorção fitoquímica dos compostos fenólicos a partir das células 

epiteliais (LI et al., 2015; DIAS, 2017). 

Existem algumas metodologias adotadas para a simulação da digestão 

gastrointestinal in vivo e in vitro. Atualmente, os experimentos in vitro são os mais utilizados, 

principalmente por não possuir restrições éticas e por ter menor custo quando comparado aos 

métodos in vivo, embora os protocolos existentes incluam várias etapas que exigem ajuste de 

pH, temperatura e a utilização de enzimas, podendo constituir fontes de erros durante os 

experimentos (OOMEN et al., 2002; MOREDA-PIÑEIRO et al., 2011; SANCHES, 2018). O 

método in vitro desenvolvido por Miller et al. (1981), particularmente vem sendo bastante 

empregado por fornecer medidas de disponibilidade que se correlacionam bem com os estudos 

in vivo. 

Os métodos in vitro simulam condições gastrointestinais biológicas (enzimas 

gástricas e pancreáticas) e químicas (pH, temperatura e sais biliares), bem como a 
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bioacessibilidade e estabilidade dos compostos fenólicos e consequentemente a atividade 

antioxidante desses compostos após a digestão (TAGLIAZUCCHI et al., 2010; DANTAS, 

2018).  

Em condições intestinais, a bioacessibilidade e a estabilidade dos compostos 

fenólicos depende das condições de pH do meio, além de sua eficiência antioxidante ser afetada 

a partir da interação com proteínas, enzimas digestivas, carboidratos, lipídios além de outros 

constituintes da matriz alimentar (SWIECA et al., 2013; LOPES NETO, 2017).  

 

3.7 Lesão gástrica induzida por etanol 

 

O etanol é a substância psicoativa mais consumida no mundo todo, contribuindo de 

forma significativa para a carga global de morbidade. O uso excessivo do álcool contribui de 

forma significativa para um problema global, sendo responsável por causar mais de 200 doenças 

e lesões, além de contribuir para uma carga significativa de assistência médica, constituindo 

desta forma um problema de saúde pública. São registrados mais de três milhões de mortes por 

ano devido ao uso excessivo do álcool, representando 5,3% da mortalidade no mundo (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2018; PINTO, 2019; VALE, 2020). 

Lesões estruturais e funcionais podem surgir no trato gastrointestinal a partir da 

ingestão aguda ou crônica de álcool, podendo ser caracterizadas morfologicamente como lesões 

das pequenas vilosidades intestinais e erosões da mucosa gástrica (QIN; DEITCH, 2015; 

VALE, 2020). O álcool possui um mecanismo de ação tanto tópico, sobre a mucosa, quanto 

sistêmico, capaz de modificar a liberação de hormônios e a regulação neuronal ligadas a 

secreção ácida (SOUSA, 2018).  

O consumo crônico de álcool pode induzir o aparecimento de ulceração gástrica a 

fatores como o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, diminuição da produção 

de muco e proliferação celular, ocasionando uma resposta inflamatória excessiva (LÍVERO et 

al., 2016). 

O abuso de etanol acarreta alterações na ativação do sistema imune inato, 

comprometendo os níveis de citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-α e IL-6, promovendo 

o desenvolvimento de lesões agudas da mucosa gástrica. Estudos já demonstraram estas 

citocinas em altos níveis no soro de camundongos que apresentavam doenças inflamatórias, 

incluindo inflamação grave da mucosa (ZHANG et al., 2019). De acordo com Amirshahrokhi 
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e Khalili (2016), o etanol produz lesões hemorrágicas, edema e infiltração de células 

inflamatórias que se assemelham às lesões causadas pelo uso excessivo de bebida. 

Entre os modelos animais conhecidos para a indução de úlcera gástrica inclui-se: 

úlcera induzida por etanol, úlcera induzida por ácido clorídrico (HCℓ) e úlcera induzida por 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). O modelo induzido pelo etanol absoluto é o mais 

empregado, uma vez que permite rápida indução e se assemelhar às úlceras agudas humanas, 

sendo bastante usado para testar a eficácia de novas drogas potenciais independentes da 

secreção de ácido gástrico (VALE, 2020).  

A lesão por etanol é caracterizada principalmente pela liberação de mediadores 

inflamatórios, uma vez que há um aumento da produção de radicais livres de oxigênio capazes 

de induzir vasoconstrição/isquemia, estresse oxidativo, peroxidação lipídica e posteriormente 

morte celular (PAN et al., 2008; SOUSA, 2018). Esse modelo de lesão induz o aumento dos 

níveis finais de Malondialdeído (MDA), aumenta a concentração de peróxido de hidrogênio e 

das atividades de enzimas antioxidantes de depleção, tais como superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx), além de diminuir os níveis de Glutationa 

reduzida (GSH) (DAMASCENO et al., 2013; SELMI et al., 2017). 

Nesse contexto, pesquisas têm sido realizadas no intuito de identificar possíveis 

agentes terapêuticos para o tratamento de lesões gástricas em modelos animais. Efeitos 

positivos foram encontrados na ação dos chás da Camellia sinensis em relação à ação 

antiulcerogênica (MAITY et al., 2001; BANERJEE et al. 2010), bem como de alguns grupos 

de compostos ou compostos isolados que estão presentes na planta, como as catequinas, 

teaflavinas, epicatequina e a epigalocatequina galato. Borato (2014), constataram efeito 

gastroprotetor contra o etanol utilizando extratos hidroalcoólicos de chá verde. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

 

4.1.1 Chá verde 

 

Para a elaboração do extrato do chá verde (ECV) foram utilizadas folhas de 

Camellia sinensis var assamica adquiridas no comércio local da cidade de Fortaleza-CE.  

 

4.1.2 Goma de cajueiro 

 

Para a obtenção da goma de cajueiro, foi utilizado exsudado de árvores de cajueiro 

anão-precoce (Anacardium occidentale L.) cultivadas no Campo Experimental de Pacajus, da 

Embrapa Agroindústria Tropical (CE- Brasil). 

 

4.1.3 Maltodextrina 

 

A maltodextrina empregada nos experimentos foi obtida no comércio local de 

Fortaleza-CE, da marca “Cargill” e dextrose equivalente menor que 20%. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Obtenção do extrato de chá verde (ECV) 

 

A amostra ECV foi obtida seguindo a metodologia de Jacques et al. (2010) 

modificada por Silva et al. (2018). Foram homogeneizados 5 g de folhas de chá verde em 50 

mL de etanol/água (75/25 v/v) por 20 minutos em banho de ultrassom (Quimis, Brazil). Em 

seguida, as amostras foram filtradas e concentradas em Evaporador rotativo a 50 ºC por 30 

minutos até a total remoção do etanol, restando apenas água. Posteriormente, as amostras foram 

submetidas ao processo de liofilização, embaladas a vácuo e armazenadas em dessecador. O 

etanol a 75% foi testado e escolhido por ser uma boa solução extratora (SILVA et al., 2018), 

além de possuir baixa toxicidade quando comparado ao metanol e/ou acetona. 

 



41 

 

 

4.2.2 Obtenção das microcápsulas de extrato de chá verde (MECV) 

 

4.2.2.1 Isolamento da goma de cajueiro 

 

A goma do cajueiro foi obtida seguindo a metodologia de Torquato et al. (2004) 

modificada por Silva et al. (2018), a partir da purificação do exsudado do cajueiro (Anacardium 

occidentale L.). O material foi primeiramente fragmentado em partículas menores. Foram 

pesados 50 g desse material e em seguida foram adicionados 150 mL de água destilada na 

proporção de 1:3 m/v (resina:água), que foi mantido sob agitação até a completa dissolução do 

material sólido. Em seguida, a solução foi filtrada para a remoção de possíveis fragmentos de 

madeira, e posteriormente submetida à precipitação utilizando álcool etílico na proporção 1:5 

v/v (filtrado:etanol). O precipitado permaneceu sob refrigeração (6±1°C) por 24 horas visando 

uma melhor precipitação. Após esse período, o precipitado foi separado por filtração a vácuo, 

em funil de placa sintetizada e, ainda no sistema a vácuo, foi purificado utilizando 100 mL de 

acetona. Após a purificação, o material obtido foi seco com auxílio de um secador manual para 

a remoção de resíduos de etanol e acetona provenientes do processo. Para que houvesse uma 

maior purificação, a goma seca foi redissolvida em água destilada e transferida para uma 

membrana de diálise onde permaneceu durante uma semana, visando remover qualquer 

impureza ainda restante. A solução foi submetida à secagem utilizando um mini spray dryer da 

marca BÜCHI, modelo B-290 (Suiça) e armazenada à temperatura ambiente (25±1ºC) em 

recipiente plástico devidamente tampado, livre de oxigênio e umidade. 

 

4.2.2.2 Preparo das microcápsulas 

 

Os ensaios foram realizados seguindo o método sugerido por Paula et al. (2012) 

modificado por Silva et al. (2018), na proporção 1:4 m/m (extrato: material de parede). Foram 

preparadas microcápsulas contendo goma do cajueiro e maltodextrina como material de parede 

e ECV foi usada como núcleo.  

O planejamento da formulação teve como base resultados obtidos anteriormente em 

Silva et al. (2018), sendo preestabelecido um valor de 7,5% de ECV para o núcleo, e 10% de 

goma do cajueiro e 20% de maltodextrina para a formulação da solução para a parede da 

microcápsula.  
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A amostra MECV foi obtida a partir da metodologia adaptada de Paula et al. (2012), 

sendo primeiramente preparada a solução do material de parede (goma do cajueiro + 

maltodextrina + água) e homogeneizadas durante 20 minutos em banho ultrassônico. Após a 

mistura do material de parede, ECV foi adicionado e novamente levado ao banho de ultrassom 

por mais 30 minutos, até a obtenção de uma emulsão estável. Para uma melhor estabilidade da 

solução, foi necessária a adição de três gotas de um agente emulsificante (Tween 40) para cada 

10 mL de solução. Posteriormente, as dispersões foram então homogeneizadas, utilizando um 

Ultra-Turrax (Turratec, TE-102, Tecnal, Brasil) durante 5 minutos a 14 000 rpm, sendo em 

seguida filtradas e submetidas ao processo de secagem por atomização.  

O processo de secagem foi realizado através de um mini spray dryer da marca 

BÜCHI, modelo B-290 (Suiça), com bico injetor de orifício de 1,5 mm de diâmetro, vazão de 

ar de 73 m³h-¹ e pressão do ar de 600 mBar (≈ 0,6 atm). A alimentação do sistema foi realizada 

através de uma bomba peristáltica, com velocidade de rotação ajustada a 20% de bombeamento 

(3 mLmin-1). A temperatura do ar de entrada foi de 170±10°C com pressão manométrica 

positiva e temperatura de saída a 95 °C. Imediatamente após a atomização, as microcápsulas 

obtidas foram acondicionadas em embalagens plásticas e armazenadas em dessecador para 

evitar a exposição à luz e umidade até o momento de sua utilização para o preparo das 

microcápsulas.  

 

4.2.3 Determinação das propriedades físico-químicas 

 

4.2.3.1 Umidade 

 

Foram pesados 1 g das amostras de ECV e MECV em cápsulas de porcelana, 

previamente taradas, sendo submetidas a aquecimento em estufa a 105 °C durante três horas. 

Após esse período, as cápsulas foram transferidas para dessecador até atingirem a temperatura 

ambiente, onde foram pesadas. Esse procedimento de aquecimento e resfriamento foi repetido 

até obtenção de peso constante (IAL, 2008). A análise foi realizada em triplicata. O cálculo da 

umidade foi calculado de acordo com a Equação 1: 

 

% umidade = (100 x N)/P             (1) 
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Onde, 

N = nº de gramas de umidade (perda da massa em g); 

P = nº de gramas de amostra. 

 

4.2.3.2 Atividade de água (Aa) 

 

A atividade de água foi medida por método direto, a 25 ° C, através do analisador 

Aqualab, modelo 4TE. 

 

4.2.3.3 Higroscopicidade 

 

A análise de higroscopicidade foi determinada a partir da metodologia descrita por 

Goula e Adampoulos (2008), a qual consiste em espalhar aproximadamente uma grama de 

amostra de maneira uniforme sobre uma placa de petri (triplicata) e manter a amostra em uma 

célula com umidade relativa de ar (UR) de 75%, condicionada através de uma solução saturada 

de NaCl (Aa = 0,75), à temperatura ambiente por 90 minutos. Os resultados foram calculados 

por meio da equação 2: 

 

Higroscopicidade (%) = (
𝐴

𝐵
) x 100                (2) 

Onde:  

 

A = Ganho de umidade (g) sofrido pela amostra após 90 minutos de exposição em ambiente 

com 75% de umidade relativa;  

B = Peso da amostra (g). 

 

Os resultados foram expressos em percentual de umidade adsorvida e para fins de 

classificação, os resultados foram comparados à tabela de padrões higroscópicos (Tabela 1) 

proposta por GEA Niro Research Laboratory (2003), na qual os materiais são classificados de 

acordo com os seus graus de higroscopicidade. 
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Tabela 1 - Padrões de higroscopicidade.  

Higroscopicidade Porcentagem (%) 

Não higroscópico <10% 

Ligeiramente higroscópico 10,1 – 15% 

Higroscópico 15,1 – 20% 

Muito higroscópico 20,1 – 25% 

Extremamente higroscópico >25% 

Fonte: GEA Niro Research Laboratory (2003). 

4.2.3.4 Análise de cor 

 

As medidas colorimétricas foram obtidas por meio de colorímetro Color Quest XE 

(HunterLab), método de reflexão especular exclusa. Foram avaliadas as coordenadas L, a* e 

b*, onde  “L” representa  a luminosidade (em uma escala de 0 a 100, indicando pouco brilho e 

muito brilho, respectivamente), a* (a variação das tonalidades das cores verde e vermelho, cujos  

valores negativos correspondem  à intensidade da cor verde e os positivos à intensidade da cor 

vermelha) e  b*( a  variação das tonalidades das cores azul e amarelo, cujos  valores negativos 

correspondem à intensidade da cor azul e os valores positivos  à intensidade da cor amarela). 

 

4.2.4 Estudo da estabilidade ao armazenamento 

 

As amostras foram avaliadas a cada 15 (quinze) dias durante 75 (setenta e cinco) 

dias sob presença e ausência de luz, onde foi determinado o conteúdo de polifenóis extraíveis 

totais e a atividade antioxidante das amostras de acordo com o descrido no item 4.2.4.1, e para 

a determinação da umidade, atividade de água e cor, as análises seguiram de acordo com o 

estabelecido no item 4.2.4.2. 

A condição de ausência de luz foi estabelecida pelo acondicionamento das amostras 

de ECV e MECV em embalagens de filme laminados e seladas a vácuo. Para a condição de 

luminosidade, as amostras foram acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e 

seladas a vácuo. Todas as amostras submetidas às duas condições de embalagens que simulam 

a luz e o escuro foram armazenadas em uma câmera de luz (Data Color TRUVUER), 

monitoradas para incidir 2.500 lux, correspondente à luz do dia, com temperatura controlada de 

25±1ºC. 
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Os dados foram analisados utilizando o software GraphPad Prism v. 5.0. Foi 

utilizada a análise de variância (ANOVA) para determinar diferenças significativas (p < 0,05) 

e as diferenças entre as médias foram determinadas pelo teste de Tukey. 

 

4.2.5 Teste de Toxicidade  

 

4.2.5.1 Toxicidade frente a Artemia salina 

 

Para os ensaios de toxicidade utilizando Artemia salina, foi utilizado o método 

baseado em Meyer et al. (1982).  

Em um recipiente de formato retangular, com uma divisória contendo furos de 

aproximadamente 0,02 cm de espessura espaçada por 0,5 cm e distribuídos uniformemente, 

foram adicionados 2 L de solução salina artificial (60 g de sal marinho/ 1 L de água destilada). 

Em seguida, o recipiente foi colocado dentro de uma incubadora aerada e iluminada por uma 

lâmpada fluorescente (Figura 12). Foram adicionados aproximadamente 64 mg de cistos de 

Artemia salina em um dos lados desse recipiente, tomando o cuidado para que os mesmos não 

ultrapassassem a divisória. A parte do sistema contendo os cistos de Artemia salina foi coberta 

com papel alumínio, para que após a eclosão, os organismos, fossem atraídos pela luz do outro 

lado do sistema, sendo assim forçados a atravessar a divisória. Tal procedimento é importante 

para que haja uma homogeneização das condições físicas dos organismos-teste. O período de 

incubação foi de 48 horas e durante todo o ensaio a temperatura foi monitorada. 

 

Figura 12 – Esquema do bioensaio de citotoxidade em Artemia salina. 

 

 

 
 

Fonte: RABÊLO, (2010). 
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Após a incubação, os organismos-testes foram expostos às amostras de ECV e 

MECV durante 24 horas, utilizando-se frascos de vidro, cada um contendo 10 náuplios de 

Artemia salina, previamente selecionados. Os testes foram feitos em triplicata para cada 

concentração de cada amostra. Determinou-se a faixa de concentração a ser testada 

(correspondente à concentração de 1000, 100, 10 µg/mL), buscando sempre a maior 

concentração em que se observasse 0% de mortalidade e a menor concentração em que se 

deflagrasse 100 % de mortalidade, de modo a obter a DL50 (dose letal para 50 % da população 

em 24 h) do composto testado. As soluções dos compostos e dos controles a serem testados 

foram preparados com solução salina. Os controles também foram importantes para confirmar 

que a mortalidade observada nos náuplios de Artemia salina fosse resultante da toxicidade aos 

compostos e não devido à falta de alimentação (CARBALLO et al., 2002). 

Após 24 horas de exposição, foi feita a contagem de náuplios vivos e mortos, sendo 

considerados vivos todos aqueles que apresentassem qualquer tipo de movimento quando 

observados próximos a uma fonte luminosa por 10 segundos. Foram considerados válidos 

somente os testes nos quais o controle apresentou uma mortalidade igual ou inferior a 10 % da 

população.  

 

4.2.5.2 Teste de toxicidade em Zebrafish adulto 

 

Foram utilizados zebrafish selvagem adulto (Danio rerio) (ZFa), de ambos os sexos, 

com idades entre 60 a 90 dias, de fenótipo de cauda curta, com tamanho semelhantes (3,5 ± 0,5 

cm) e peso 0,4 ± 0,1 g, obtidos na Agroquímica, um fornecedor localizado na cidade de 

Fortaleza (Ceará, Brasil). Grupos de 50 peixes foram aclimatados por 24 h em aquários de vidro 

(40 x 20 x 25 cm) contendo água da torneira desclorada (anticloro ProtecPlus) e bombas de ar 

com filtros submersos a 25 ºC e pH 7,0, com ciclo circadiano (14:10 h claro/escuro). Os peixes 

receberam alimento (Alcon Gold Spirulina Flakes®) ad libitum 24 horas antes dos testes. Os 

bioensaios foram realizados de acordo com os princípios éticos da experimentação animal, 

aprovados pela Comissão de Ética para Uso de animais (CEUA) da Universidade Estadual do 

Ceará (nº 3344801/2017).  

O estudo da toxicidade aguda foi realizado frente ao zebrafish adulto de acordo com 

a Organização de Cooperação Econômica e Método Padrão de Desenvolvimento (OECD, 1992) 

para determinar a DL50-96h. A mortalidade foi controlada de 12 em 12 h após o início dos 

testes. Os indivíduos mortos foram removidos imediatamente. Os animais (n=8/grupo) foram 
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tratados, via oral, com 20 µL das amostras de ECV e MECV (0,025 ou 0,075 ou 0,25 mg/mL) 

(Figura 14). Os animais do controle (n=8/grupo) foram tratados com 20 µL de água destilada. 

Após 96 h, foi anotado o número de peixes mortos em cada grupo e determinado a concentração 

letal capaz de matar 50 % dos animais (CL50) através do método matemático Trimmed 

Spearman-Karber com intervalo de confiança de 95% (ARELLANO-AGUILAR et al., 2015).  

 

Figura 13 – Administração via oral das amostras analisadas em zebrafish adulto. 

 

 
Fonte: Autora. 
 

 

Figura 14 – Teste de toxicidade das amostras ECV e MECV em zebrafish adulto. 

 

 
Fonte: Autora. 
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Os resultados dos testes de toxicidade in vivo foram expressos como valores da 

média ± erro padrão da média para cada grupo de oito animais. Depois de confirmar a 

normalidade de distribuição e homogeneidade dos dados, as diferenças entre os grupos foram 

submetidas à análise de variância (ANOVA unidirecional), seguido do teste de Tukey. Todas 

as análises foram realizadas com o software GraphPad Prism v. 5.0. O nível de significância 

estatística foi estabelecido em 5% (p < 0,05). 

 

4.2.5.3 Citotoxicidade frente a células epiteliais humanas 

 

As amostras de ECV e MECV foram avaliadas por meio de ensaios baseados na 

redução celular de MTT (Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]). A 

quantificação da redução de MTT avalia a viabilidade celular a partir de um método 

colorimétrico simples. Após redução do MTT, são formados cristais de formazan, de cor azul, 

que ao serem dissolvidos absorvem na região do visível, podendo ser quantificados por 

espectrofotometria. A redução do MTT é feita através de enzimas desidrogenases 

mitocondriais, portanto pode-se avaliar a capacidade redutora da célula através deste método 

(MOSMANN, 1983).   

A citotoxicidade foi medida através da exposição das células epiteliais intestinais 

(aproximadamente 20000 células - cultura IEC 6), previamente cultivadas, nas concentrações 

de 0,001 – 1000 mg/mL das amostras ECV e MECV. Durante o ensaio, os sobrenadantes das 

culturas celulares, contendo ou não a amostra testada, foram removidos e as células foram 

mantidas numa solução de MTT (5 mg.mL-1) em meio de Krebs, a uma temperatura de 37°C, 

por 20 minutos e protegido da luz. Após o tempo de incubação, os cristais de formazan, 

resultantes da redução do MTT, foram dissolvidos numa solução de HCL 0,04 N em 

isopropanol. O valor de absorbância foi medido a um comprimento de onda de 570 nm e frações 

foram comparadas com o controle positivo (somente cultura celular em meio de cultura) e 

negativo (citotoxina A do Clostridium difficile), sendo o primeiro considerado como 100% de 

viabilidade celular. 

Os resultados das absorbâncias obtidas foram submetidos ao teste de comparação 

múltipla de Bonferroni's e os resultados expressos em média e desvio padrão. 
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4.2.6 Determinação de compostos fenólicos e atividade antioxidante total 

 

O conteúdo de polifenóis extraíveis totais das amostras foi determinado de acordo 

com o método de Folin-Ciocalteu (LARRAURI; RUPÉREZ; SAURA-CALIXTO, 1997). 

Alíquotas de 100 µL do extrato líquido diluído foram adicionadas em tubos de ensaio, seguidas 

de 400 µL de água destilada, 500 µL de Folin Ciocalteau, 1 mL de carbonato 20% e 1 mL de 

água destilada. Em seguida as amostras foram homogeneizadas e realizadas as leituras em 

espectrofotômetro a 700 nm após 30 minutos. O branco foi preparado da mesma forma, 

substituindo-se apenas a amostra por água destilada. Os dados de absorbância e concentração 

da curva de ácido gálico foram plotados e linearizados. Os resultados foram expressos em mg 

de ácido gálico/100g de chá verde. As análises foram realizadas em triplicata.  

A capacidade antioxidante de ECV e MECV foi determinada pelo poder de 

sequestro dos radicais livres cátion (ABTS●+). O método da captura do radical 2,2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS●+) seguiu a metodologia descrita por Benzie e 

Strain (1999) adaptado por Rufino et al. (2006). Em tubos de ensaio diferentes, foram 

adicionadas alíquotas de 30 μL, 20 μL e 10 μL do extrato diluído e água destilada para o volume 

final de 30 μL. Em cada tubo de ensaio, foram adicionados três mL do radical ABTS●+, 

homogeneizados e realizada a leitura da absorbância após seis minutos em espectrofotômetro a 

734 nm. O álcool etílico foi usado como branco.  Foi utilizada como referência uma curva 

padrão entre 100-1500 μM de Trolox (6-Hidroxi-2,5,7,8-tetrametilchroman-2-ácido 

carboxílico). Os resultados foram expressos como capacidade antioxidante equivalente ao 

Trolox (μM Trolox/g de amostra). Todas as análises foram feitas em triplicata.  

 

4.2.7 Determinação total e bioacessível de polifenóis extraíveis totais e da atividade 

antioxidante total antes e após a digestão gastrointestinal simulada in vitro (Teste de 

Bioacessibilidade) 

 

As digestões com fluido gástrico simulado e também com fluido intestinal simulado 

seguiram a metodologia de Miller et al. (1981), sendo realizada para avaliar a bioacessibilidade 

dos compostos antioxidantes bem como dos compostos fenólicos presentes nas amostras ECV 

e MECV. 

Para a simulação da digestão gastrointestinal, a pepsina solubilizada com HCl 0,1 

mol L-1 foi utilizada durante a fase gástrica e os sais de bile-pancreatina solubilizada com 
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NaHCO3 0,1 mol L-1 foi utilizada na fase intestinal. A solução de pepsina foi preparada 

dissolvendo 16 g de pepsina em 100 mL de HCl 0,1 mol L-1. A solução de pancreatina e sais de 

bile foi preparada pela dissolução de 0,5 g de pancreatina e 3,13 g de extrato de bile em 125 

mL de NaHCO3 0,1 mol L-1. Adicionou-se a 20 g de cada amostra de ECV e MECV, 100 mL 

de HCl 0,01 mol L-1 e ajustou-se o pH para 2 com solução de HCl 2 mol L-1. Após o ajuste do 

pH, adicionaram-se 3,2 mL de pepsina no meio, agitou-se em banho termostatizado a 37º C 

durante 2 horas. Essa etapa simula a digestão do alimento que ocorre no estômago.   

Ao final da primeira etapa de digestão, 20 g do digerido de pepsina de cada amostra 

foi pesado em triplicata e transferido para sacos de diálise contendo NaHCO3 0,1 mol L-1, 

permanecendo por mais 2 horas em banho termostatizado a 37º C. NaHCO3 0,1 mol L-1 foi 

utilizado no interior da membrana de diálise pois a mesma deve estar em meio tamponado para 

que, durante o processo de diálise, não ocorra mudança brusca de pH e precipitação das 

proteínas. Após o ajuste do pH, adicionou-se as membranas de diálise e agitou-se em banho 

termostatizado a 37º C durante 30 minutos. Após esse tempo, adicionaram-se 5,0 mL da solução 

de pancreatina e sais de bile no meio e agitou-se em banho termostatizado a 37º C durante 2 

horas. Essa etapa simula a digestão do alimento que ocorre no intestino. No final das 2 horas 

de digestão, o conteúdo da membrana chamado de dialisado, foi retirado e as amostras foram 

armazenadas sob refrigeração até o momento das análises. Essas digestões foram feitas nas 

amostras de chá verde encapsulado e não encapsulado para avaliar a bioacessibilidade dos 

polifenóis extraíveis totais e atividade antioxidante total presentes nas amostras, após a digestão 

gastrointestinal simulada in vitro. 

A determinação dos polifenóis extraíveis totais antes e após a digestão 

gastrointestinal simulada in vitro, de ECV e MECV, foi realizada conforme metodologia 

descrita por Larrauri, Rupéz e Saura-Calixto (1997) e os resultados expressos em mg ácido 

gálico equivalente (AGE)/100g. 

A porcentagem bioacessível foi calculada de acordo com Briones-Labarca et al., 

(2011):  

 

%Bioacessível = 100 x (F/G)                           (3) 

 

Em que F é o conteúdo de compostos fenólicos dialisáveis (mg AGE/100 g) e G corresponde 

ao teor de compostos fenólicos totais da amostra (mg AGE/100g). 
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4.2.8 Efeito das amostras de ECV e MECV em modelo de lesão gástrica por etanol em 

camundongos 

 

Foram utilizados camundongos Swiss, machos, pesando entre 20 e 30 g. Os animais 

foram mantidos em ambiente com temperatura de 22 ± 2oC e ciclo circadiano claro/escuro, com 

12 horas de luz com baixa intensidade e 12 horas de escuro, sendo respeitada a necessidade 

fisiológica e comportamental. Os animais foram privados de alimento por 12h antes dos 

experimentos, tendo acesso livre a água. Os camundongos foram fornecidos pelo Biotério da 

Universidade Federal do Ceará – UFC. Os protocolos experimentais estão de acordo com os 

padrões de uso de animais experimentais e esse trabalho foi aprovado pelo comitê de Ética em 

Pesquisa animal da UFC, sob o protocolo nº 8673140518 (Anexo A). 

Os camundongos foram tratados com solução salina ou ECV ou MECV (1, 3, 10 

mg/Kg) por gavagem. Após 30 minutos foi administrado etanol absoluto (0,2 ml/Kg), também 

por gavagem. Os animais foram sacrificados 1 hora depois e os estômagos foram removidos e 

abertos ao longo da grande curvatura (Ko JK-S e Cho CH, 1998). Em seguida, os estômagos 

foram então fotografados com câmera digital para posterior análise das alterações 

macroscópicas com uso de um programa de planimetria computadorizada (Image J). A seguir, 

as amostras do estômago foram retiradas, pesadas e congeladas à - 80 °C, para determinação 

das dosagens de grupos sulfidrilas (GSH) e malonildialdeído (MDA). Uma amostra de tecido 

foi retirada e fixada em formol a 10 % e após 24 horas em etanol a 70 % para análise 

histopatológica.  

 

4.2.8.1 Análise histopatológica da mucosa gástrica de camundongos tratados com ECV e 

MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em camundongos 

 

Inicialmente, as mucosas foram seccionadas e embebidas em parafina. Secções de 

4 µm foram removidas da parafina, posicionadas em uma lâmina e coradas com hematoxilina-

eosina e em seguida examinadas através de um microscópio óptico. As amostras foram 

avaliadas de acordo com os critérios de Laine e Weinstein (1988). Em síntese, foram avaliados 

perda de células epiteliais (escores de 0 a 3), edema na superfície da mucosa (escores de 0 a 4), 

lesão hemorrágica (escores de 0 a 4) e infiltração de células inflamatórias (escores de 0 a 3), 

sendo 14 o escore máximo. Toda a avaliação histopatológica foi realizada por meio de um 

estudo cego por um histopatologista experiente. 
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4.2.8.2 Determinação da concentração de glutationa (GHS) na mucosa gástrica de 

camundongos tratados com ECV e MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em 

camundongos 

 

A dosagem de GSH foi realizada através determinação dos grupos sufidrílicos não 

protéicos (glutationa), de acordo com a metodologia descrita por Sedlak e Lindsay (1968), das 

amostras de tecidos gástricos de camundongos submetidos aos tratamentos anteriores citados. 

A determinação do GSH baseia-se na reação do DTNB (5,5´-dithio-bis -2- ácido nitrobenzóico), 

com o tiol livre originando o ácido 2-nitro-5-tiobenzóico. Inicialmente, 50-100 mg da mucosa 

gástrica foi homogeneizado em EDTA 0,02 M (1 mL/100 g de tecido) gelado. A uma alíquota 

de 400 µL do homogenato foi adicionado 320 µL de água destilada, e 80 µL de ácido 

tricloroacético (TCA) a 50%. Em seguida o material foi centrifugado a 3000 rpm por 15 

minutos, seguido de agitação e filtração. Depois de centrifugado, 400 µL dos sobrenadantes 

foram misturados a 800 µl de tampão Tris 0,4 M (pH 8.9) e, por fim, foi adicionado 20 µl de 

DTNB a 0,01M. O material foi então agitado durante 3 minutos e a absorbância foi determina 

a 412 nm, em espectrofotômetro. A concentração de GSH/g de tecido foi determinada a partir 

de uma curva padrão de glutationa reduzida, processada de maneira semelhante. Os resultados 

foram expressos em µg de GSH/g de tecido. 

 

4.2.8.3 Determinação da concentração de malondialdeído (MDA) na mucosa gástrica de 

camundongos tratados com ECV e MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em 

camundongos 

 

O método mais empregado é baseado na sua reação com o ácido tiobarbitúrico 

(TBA). Nesta reação, duas moléculas de TBA reagem estequiometricamente com uma molécula 

de MDA para formar uma solução de cor rosa, que tem absorbância máxima em pH ácido em 

532 a 535 nm. Os níveis de malondialdeído na mucosa gástrica foram determinados pelo 

método de Uchiyama e Mihara (1978). Fragmentos da mucosa gástrica de camundongos 

submetidos aos tratamentos citados anteriormente foram homogeneizados com KCl gelado 

1,15% para obtenção de um homogenato à 10%. Meio mililitro (0,5ml) do homogenato foi 

pipetado dentro de um tubo de centrífuga de 10 mL, contendo 3 mL de H3PO4 (1%) e 1 mL de 

uma solução aquosa de ácido tiobarbitúrico aquoso (0,6%). Posteriormente, os tubos foram 

aquecidos, por um período de 45 minutos, em um banho de água fervendo e a mistura reacional 
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foi, então, resfriada em um banho de água gelada, seguida da adição de 4 mL de n-butanol. 

Após a adição de n-butanol, as amostras foram agitadas por 40 segundos em um misturador 

"vortex", e depois centrifugados a 1200 xg, por um período de 10 minutos. O sobrenadante foi 

mensurado a uma absorbância de 520 e 535 nm, em espectrofotômetro. Os resultados foram 

expressos em nmol/g de tecido gástrico. 

 

Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada empregando o teste de análise de variância 

(ANOVA). Quando houve diferença significativa entre os grupos, foi realizado o teste de 

comparações múltiplas de Newman-Keuls. Os resultados foram expressos ou como média ± 

E.P.M (variáveis com distribuição normal) ou pela mediana ± desvio padrão (variáveis sem 

distribuição normal), sendo as diferenças consideradas estatisticamente significativas quando 

p<0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Determinação das propriedades físico-químicas  

 

Os valores encontrados para a umidade, higroscopicidade e atividade de água do 

extrato de chá verde e microcápsula de extrato de chá verde estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Teor de umidade, atividade de água e higroscopicidade das amostras de extrato de 

chá verde (ECV) e microcápsula de extrato de chá verde (MECV). 

Amostra Umidade (%) Higroscopicidade (%) Atividade de água 

ECV 2,95 a 4,92 a 0,39 a 

MECV 1,42 b 3,66 b 0,36 b 

Fonte: Autora. Valores representam a média das triplicatas. Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem 

entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A partir dos resultados obtidos podemos observar diferença significativa (p ˂ 0,05) 

entre o teor de umidade das amostras de ECV (2,95%) e MECV (1,42%), demonstrando que a 

microencapsulação foi capaz de reduzir o teor de umidade, influenciando significativamente 

esse parâmetro. As duas amostras apresentam-se dentro de uma faixa ideal (abaixo de 5%) que 

garante maior estabilidade para produtos em pó (COUTO et al., 2013; CARMO et al., 2018). 

O menor valor de umidade encontrado para a amostra MECV pode ser explicado devido a forma 

de obtenção por atomização das microcápsulas, a qual atinge altas temperaturas e velocidade 

de secagem, resultando em partículas de pequenos tamanhos (geralmente menores que 100 μm) 

e baixa umidade, podendo ser armazenadas por um tempo mais prolongado (BARBOSA; 

BORSARELLI; MERCADANTE, 2005; NEDOVIC et al., 2011). Zokti et al. (2016) em 

estudos com extrato de chá verde microencapsulado por atomização utilizando diferentes 

materiais de parede (maltodextrina, goma arábica e quitosana), também encontraram menores 

valores de teor de umidade para as microcápsulas (2,31% - 4,78%) quando comparado ao 

extrato bruto (5,45%), sugerindo que as interações entre os materiais da parede e o material do 

núcleo tiveram um efeito significativo no teor de umidade das amostras. Murakami (2016) 

também encontrou menor valor de umidade (3,3%) para microcápsulas de extrato concentrado 

de mate encapsulado com maltodextrina por atomização quando comparado com o extrato puro 

(3,91%), estes valores foram maiores aos encontrados no presente estudo.  

 Ao avaliar os resultados para a higroscopicidade podemos observar que a amostra 

MECV foi menos higroscópica (3,66%), diferindo estatisticamente (p ˂ 0,05) da amostra ECV 
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(4,92%). Isso demonstra que o material de parede agiu como aglutinante de umidade, 

demonstrando a importância da encapsulação na proteção e no aumento da estabilidade, uma 

vez que foi capaz de diminuir a capacidade que o extrato tem de absorver a umidade do 

ambiente (DAZA et al., 2016). Zokti et al. (2016) em estudo com extrato de chá verde 

encapsulado com diferentes tipos de material de parede (maltodextrina, goma arábica e 

quitosana), também encontraram menores valores de higroscopicidade para as microcápsulas 

(3,22% - 5,75%) quando comparadas com o extrato livre (6,15%), sugerindo que as misturas 

dos vários materiais de parede apresentaram melhores resultados como aglutinantes do que 

quando eram utilizados separadamente. 

Para a atividade de água (Aa), foram obtidos valores inferiores a 0,40, sendo esse 

reduzido valor um indicativo de baixa disponibilidade de água para o crescimento microbiano 

e reações de degradação, incluindo a oxidação e hidrólise, que diminuem a qualidade e 

estabilidade dos produtos (QUEK; CHOK; SWEDLUND, 2007). Vale ressaltar que a amostra 

MECV apresentou menor valor de Aa (0,36) em relação a amostra ECV (0,39), sendo diferentes 

entre si estatisticamente a 5% de significância. O menor valor de Aa de MECV pode ser 

atribuído à capacidade de retenção de água do material de parede (goma do cajueiro e 

maltodextrina). Zokti et al. (2016) em estudo com extrato de chá verde encapsulado com 

diferentes tipos de material de parede (maltodextrina, goma arábica e quitosana), também 

encontraram menores valores de Aa para as microcápsulas (0,28 e 0,36) quando comparada ao 

extrato livre 0,45, atribuindo esses resultados à capacidade de ligação dos hidrocolóides.  

Dessa forma, os resultados de umidade, higroscopicidade e atividade de água, em 

conjunto, representam um ponto positivo para estabilidade e comercialização das 

microcápsulas.  

 

Os resultados para os parâmetros colorimétricos estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Parâmetros colorimétricos das amostras de ECV e MECV. 

Fonte: Autora. Valores representam a média das triplicatas ± desvio padrão. *ECV: Extrato de chá verde e MECV: 

microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas iguais na mesma linha, não diferem entre si 

estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Parâmetros  ECV MECV 

L* 

a* 

b* 

54,02±0,77a 

2,40±0,84a 

17,18±1,58a 

77,94±0,55b 

0,84±0,12a 

23,80±0,16b 
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O valor de L* (luminosidade) encontrado para as amostras de ECV e MECV 

diferiram estatisticamente entre si (p ˂ 0,05) com valores de 54,02 e 77,94, respectivamente. A 

coordenada L* mede a quantidade de luz que é refletida de uma cor, portanto, as amostras ECV 

apresentaram menor brilho enquanto que as amostras MECV foram mais luminosas, 

demonstrando a capacidade do material de parede (goma do cajueiro e maltodextrina) de refletir 

a luz e proteger o extrato. Deve-se levar em consideração que para a síntese das microcápsulas, 

se utiliza pequena quantidade de extrato e maior quantidade de material de parede. O material 

de parede (10% de goma do cajueiro e 20% de maltodextrina) utilizado possuía como 

características coloração branca, o que pode ter influenciado no resultado obtido. Cutrim, Alvim 

e Cortez (2019), estudando micropartículas lipídicas de extrato de chá verde em pó, também 

encontraram microcápsulas mais luminosas quando comparadas com o extrato bruto. Murakami 

(2016), estudando extrato de mate encapsulado com três maltodextrinas com dextrose 

equivalente diferentes, também encontraram microcápsulas mais luminosas com valores de L* 

que variou entre 85,93 e 86,57, enquanto para o extrato foi encontrado valor de 69,67, 

comportamento semelhante ao obtido nessa pesquisa. 

Em relação aos parâmetros a* e b* das amostras ECV e MECV, de um modo geral 

para as duas amostras, o componente de cor a* foi positivo (vermelho) com valores baixos, 

enquanto o valor de b*, também positivo (amarelo), foi mais intenso, indicando que as amostras 

apresentaram uma tendência a ter uma coloração levemente amarelada.  

Em relação aos valores encontrados para o parâmetro a*, pode-se observar que as 

amostras não tiveram diferença significativa entre si (p ˃ 0,05), obtendo valores de 2,40 para a 

amostra ECV e 0,84 para a amostra MECV. Para o parâmetro b* foi encontrado uma média de 

17,18 para ECV e 23,80 para MECV, apresentando diferença significativa (p ˂ 0,05). Essa cor 

amarela observada nas amostras pode ser explicada pela presença dos flavonóis solúveis em 

água (1,3 a 1,5% do peso seco das folhas de chá), flavonas (0,02% do peso seco das folhas de 

chá) e antocianinas solúveis em água (CHATURVEDULA; PRAKASH, 2011). Cutrim, Alvim 

e Cortez (2019) estudando micropartículas lipídicas de extrato de chá verde em pó, também 

encontraram amostras que tendiam a cor amarelada. 
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5.2 Teste de Estabilidade 

 

5.2.1 Estabilidade das amostras de ECV e MECV através da determinação do teor de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante  

 

As mudanças para o teor de polifenóis extraíveis totais e para a atividade 

antioxidante total nas amostras de ECV e MECV durante o período de estabilidade estão 

apresentados nas Figuras 15 e 16, respectivamente. 

 

Figura 15 – Polifenóis Extraíveis Totais das amostras de ECV e MECV na presença e ausência 

de luz durante 75 dias. 

 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

As amostras MECV (Figura 15), armazenadas no claro e no escuro, foram capazes 

de reduzir as perdas dos teores de polifenóis extraíveis totais quando comparadas as amostras 

ECV, apresentando no final da estabilidade uma redução total de 19,06% para MECV luz e 

16,68% para MECV escuro, demonstrando a capacidade e a importância da proteção que o 

material de parede (goma do cajueiro e maltodextrina) ofereceu aos compostos presentes no 

extrato contra a degradação. Por outro lado, as amostras ECV luz e escuro tiveram maiores 

perdas de polifenóis extraíveis totais com 29,07% e 25,98%, respectivamente.  
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De acordo com estudo realizado por Vasco, Ruales, Kamal-Eldin (2008), com 

relação aos teores de polifenóis, as amostras podem ser classificadas em três categorias: baixo 

teor (<100 mg GAE/100g), médio teor (100-500 mg GAE/100g) e alto teor (>500 mg 

GAE/100g). Dessa forma, mesmo após o final do armazenamento, as microcápsulas 

apresentaram 12111,5 mg GAE/100g para MECV na condição de luz e 12467,9 mg GAE/100g 

para MECV na condição escuro, podendo ser classificadas como de alto teor de compostos 

fenólicos totais (em ambas as condições). 

Ao analisar os dados estatísticos das amostras de MECV luz e escuro, observamos 

que não houve diferenças significativas (p ˃ 0,05) para os teores de polifenóis extraíveis totais, 

levando em conta os dias de armazenamento isoladamente. Dessa forma, a utilização da 

microencapsulação, por proteger os compostos fenólicos em ambas as condições, sugere a 

possibilidade da utilização de embalagens transparentes para armazenamento desse produto, o 

que pode ser considerado positivo para o consumidor, tendo em vista que o emprego de 

embalagens laminadas pode aumentar o custo do produto final. 

Por outro lado, os resultados para as amostras de ECV (luz e escuro), apresentaram 

diferenças significativas (p ˂ 0,05) para todos os dias de armazenamento, exceto para o dia 45 

(Figura 15). De uma maneira geral, observamos que a presença de luz afetou negativamente a 

amostra ECV, fazendo com que houvesse uma maior perda de polifenóis extraíveis totais. 

Zokti et al. (2016) avaliaram a estabilidade de microcápsulas de extrato de chá 

verde encapsuladas com diferentes materiais de parede (maltodextrina, goma arábica e 

quitosana) e armazenadas em diferentes temperaturas, constatando que o extrato encapsulado 

apresentou melhor estabilidade que o extrato não encapsulado, além do fato de que a 

degradação mínima dos compostos fenólicos ocorreu a temperaturas inferiores a 25ºC. Os 

autores defendem que há uma maior degradação em temperaturas mais elevadas de 

armazenamento devido à decomposição química como resultado de oxidação, hidrólise ou 

epimerização. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Murakami (2016), que mostraram 

que microcápsulas de extrato concentrado de ervas produzidas com maltodextrina foram mais 

estáveis que o extrato sem o material de revestimento. Neste trabalho, as amostras foram 

armazenadas a 5 ± 1 ºC, 25 ± 1 ºC e 45 ± 1 ºC, demonstrando que o extrato microencapsulado 

possui uma excelente estabilidade durante o armazenamento a 5 ºC, por preservar ainda mais 

os compostos fenólicos e a atividade antioxidante. 
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Figura 16 – Atividade Antioxidante Total (ABTS•+) das amostras de ECV e MECV na presença 

e ausência de luz durante 75 dias. 

 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Devido à boa estabilidade dos compostos fenólicos durante o armazenamento 

(Figura 16), as amostras MECV (armazenadas em condições de luz e escuro) também 

apresentaram melhor estabilidade da atividade antioxidante durante o mesmo período avaliado, 

quando comparada com as amostras de ECV, apresentando no final da estabilidade uma redução 

total de 56,05% para MECV luz e 56,11% para MECV escuro. Isso demonstra que os agentes 

encapsulantes utilizados como material de parede (maltodextrina e goma do cajueiro) tiveram 

ação de proteção do extrato de chá verde, fazendo com que houvesse uma manutenção da ação 

antioxidante. Ao avaliar os dados estatísticos para cada dia de armazenamento individualmente, 

não houve diferença estatística entre as amostras de MECV, mesmo estando em condições de 

armazenamento diferentes. 

Vale ressaltar que a atividade antioxidante está diretamente relacionada com a 

quantidade de compostos fenólicos presentes, ou seja, quanto maior o teor de fenólicos, maior 

será a atividade antioxidante (WEYMAR et al., 2019). Dessa forma, os resultados obtidos para 

atividade antioxidante de ECV e MECV corroboram com os resultados de compostos fenólicos. 

Por outro lado, é observado um decréscimo da atividade antioxidante das amostras 

de ECV luz e ECV escuro, apresentando no final da estabilidade uma perda dessa atividade de 

54,43% e 42,68%, respectivamente. As menores perdas observadas na amostra ECV 

armazenada no escuro podem ser explicadas pela sensibilidade dos compostos antioxidantes, 
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em razão das suas duplas ligações alternadas, sendo degradados com mais facilidade quando 

expostos à luz (MAMEDE; PASTORE, 2004).  

Resultados semelhantes foram obtidos por Rosário (2017), que também observou 

pequenas diferenças entre as microcápsulas armazenadas na presença e ausência de luz, 

demonstrando que o material de parede foi capaz de proteger a atividade antioxidante, mesmo 

em condições diferentes de armazenamento. Em estudo de estabilidade utilizando amostras de 

ficocianina microencapsulada com maltodextrina, Formigheri (2017) também obteve uma 

melhor estabilidade da atividade antioxidante nas amostras protegidas com o material de parede 

quando comparadas com o extrato puro. 

 

5.2.2 Atividade de água (Aa) 

 

Os valores de atividade de água encontrados durante a estabilidade das amostras de 

ECV e MECV estão apresentados na Figura 17. Os valores de Aa encontrados no presente 

trabalho são inferiores a 0,60, valor de referência utilizado para garantir a estabilidade 

microbiológica, química e vida comercial do material ativo em todos os tratamentos (SANTOS, 

2018; NUNES, 2014).  

 

Figura 17 – Atividade de água das amostras de ECV e MECV na presença e ausência de luz 

durante 75 dias. 

 

 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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Pode-se observar um aumento da Aa durante o período de armazenamento para as 

duas amostras nas duas condições de armazenamento. Para ECV, verificaram-se valores de 0,53 

e 0,51 no final do armazenamento para armazenamento sob luz e escuro, respectivamente. Esses 

valores foram maiores do que os encontrados para as amostras de MECV, que apresentou para 

armazenamento em luz e escuro, valores de 0,47 e 0,46, respectivamente, não diferindo 

estatisticamente entre si a 5% de probabilidade. Esse resultado demonstra que as microcápsulas 

foram capazes de manter a Aa em menor valor, tendo maior capacidade de prolongar a vida útil 

do produto por mais tempo. Observamos ainda que a presença e ausência de luz influenciou na 

Aa das amostras, sendo obtidos menores valores para as amostras armazenadas sob ausência de 

luz durante todo o período de armazenamento. 

 

5.2.3 Umidade 

 

Os percentuais de umidade obtidos durante a estabilidade estão expressos na Figura 

18.  

 

Figura 18 – Umidade das amostras de ECV e MECV na presença e ausência de luz durante 75 

dias. 

 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os resultados indicam que os valores de umidade no início do armazenamento 

(tempo 0) foram menores que 5% para as duas amostras, sendo esse valor considerado ideal 

para produtos atomizados (MASTERS, 1985). Por outro lado, um grande aumento de umidade 

para as duas amostras analisadas foi observado, independente da presença ou ausência de luz. 
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Esse grande aumento de umidade sugere que as embalagens utilizadas, tanto nas condições de 

luz, quanto nas condições de escuro, não foram capazes de evitar o ganho de umidade pelas 

amostras, podendo ter ocorrido falhas durante o processo de selagem e/ou o aparecimento de 

pequenos furos nas embalagens. Apesar dessa elevação da umidade, todas as amostras 

armazenadas no escuro apresentaram menores valores de umidade quando comparadas com as 

amostras armazenadas na luz. Até 60 dias de armazenamento, as amostras MECV ainda 

apresentavam menores valores de umidade quando comparadas com as amostras de ECV nas 

duas condições (luz e escuro).  

Em estudo utilizando embalagem de polietileno laminada para o armazenamento de 

pós de acerola, SOARES et al. (2001) também observaram um aumento de umidade, 

demonstrando que embora a permeabilidade da mesma seja baixa e recomendada pela literatura 

para uso em alimentos desidratados, a hermeticidade da embalagem pode ter sido 

comprometida pela difícil selagem, facilitando absorção de água durante o armazenamento. 

SILVA et al. (2005) encontraram resultados semelhantes utilizando embalagens similares no 

estudo de vida útil de umbu-cajá em pó. Foi observada a ocorrência de migração de água para 

o produto ao decorrer do tempo, especialmente maiores em temperaturas mais elevadas, devido 

ao fato da permeabilidade das embalagens aumentar com a temperatura (CABRAL; ALVIM, 

1981; TEIXEIRA NETO et al., 2004). 

Moser (2016), estudando a relação do rendimento e da umidade do suco da uva 

BRS Violeta em pó com diferentes condições de secagem em spray dryer, observou que todas 

as amostras obtidas apresentaram baixos teores de umidade, variando de 0,57 a 2,66%, valores 

próximos aos encontrados para as amostras de MECV, sendo que quanto maior a vazão 

utilizada, maior a umidade resultante. De acordo com o autor, isso ocorreu porque altas taxas 

de alimentação resultam em um curto tempo de contato entre o material e o ar de secagem, 

tornando o processo menos eficiente e resultando em um produto com maior umidade.  

A umidade é o parâmetro que mais afeta a estabilidade das microcápsulas, pois a 

água atua como plastificante e diminui a temperatura de transição vítrea, causando alterações 

no produto, como aglomeração e pegajosidade (FERRARI; RIBEIRO; AGUIRRE, 2012).  

Dessa forma, diante dos resultados obtidos nesse estudo e em estudos de outros autores, sugere-

se o aperfeiçoamento da etapa de selagem das embalagens para que haja uma melhor 

hermeticidade da mesma.  
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5.2.4 Cor 

 

A Figura 19 apresenta o comportamento do parâmetro colorimétrico L* 

(luminosidade) em função do tempo, referente às amostras ECV e MECV armazenadas na 

presença e ausência de luz. 

Figura 19 – Comportamento do parâmetro L* das amostras de ECV e MECV na presença e 

ausência de luz durante 75 dias. 

 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Podemos observar que, de um modo geral, as amostras MECV armazenadas na luz 

e no escuro não diferiram estatisticamente entre si a 5% de probabilidade e foram mais estáveis 

quanto ao parâmetro L*, que se refere à luminosidade, quando comparadas às amostras ECV 

armazenadas nas mesmas condições. Os valores encontrados para as amostras ECV sugerem 

que há uma tendência das mesmas a ficarem mais escuras no final do período de 

armazenamento, o que pode possivelmente ser ocasionado por degradação de compostos que 

resultam em mudança de cor. Deve-se levar em consideração que esses compostos não se 

associam a compostos fenólicos totais e atividade antioxidante das microcápsulas, tendo em 

vista que não houve redução significativa dos mesmos durante o armazenamento, conforme 

explanado anteriormente. 
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O comportamento do parâmetro colorimétrico a* em função do tempo, referente às 

amostras ECV e MECV na presença e ausência de luz, está apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Comportamento do parâmetro a* das amostras de ECV e MECV na presença e 

ausência de luz durante 75 dias. 

 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A partir da Figura 20 podemos verificar que, de um modo geral, houve um aumento 

do parâmetro a* para as duas amostras nos 15 primeiros dias, demonstrando que as amostras 

ficaram menos verdes e mais vermelhas ao final do armazenamento. Esse resultado corrobora 

com o obtido para o parâmetro L*, podendo estar associado a degradação da clorofila e/ou 

quercetina.  Pode ser observado ainda que as amostras MECV foram capazes de manter os 

valores de a* constantes por mais tempo, sugerindo que as microcápsulas foram capazes de 

manter os compostos responsáveis pela cor estáveis durante o armazenamento. Dessa forma, 

havendo reações que influenciam nos parâmetros L* e a*, as mesmas são minimizadas quando 

o extrato está encapsulado. 
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Figura 21 – Comportamento do parâmetro b* das amostras de ECV e MECV na presença e 

ausência de luz durante 75 dias. 

 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Para o parâmetro b*, pode ser verificada uma redução de 37,95 e 36,44% para as 

amostras ECV luz e escuro, respectivamente, sendo observada uma maior redução desse 

parâmetro durante todo o período de armazenamento para as amostras ECV luz, sugerindo que 

o armazenamento com exclusão de luz é o mais indicado, visando evitar alterações na coloração 

amarela do extrato bruto. Por outro lado, pode-se verificar que b* manteve-se constante durante 

todo o período de armazenamento para as amostras MECV luz e escuro, sendo observada 

diferença significativa a 5% de probabilidade apenas aos 75 dias de armazenamento. A partir 

dos dados obtidos, podemos concluir que as microcápsulas foram capazes de proteger o extrato 

de possíveis degradações dos compostos bioativos que são determinados pela cor amarela 

(flavonóis solúveis em água, flavonas e antocianinas solúveis em água) (CHATURVEDULA; 

PRAKASH, 2011). 

Além disso, substâncias associadas a coloração amarela do extrato de chá verde 

apresentam bioatividade, como os flavonóides e carotenóides, dessa forma, ao prevenir a 

transformação desses compostos, se mantém as propriedades benéficas relacionadas aos 

mesmos. 
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5.3 Determinação de compostos bioativos 

 

Os resultados das análises de polifenóis extraíveis totais (PET) e atividade 

antioxidante total (ABTS•+) estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Polifenóis Extraíveis Totais e Atividade Antioxidante Total (ABTS•+) das amostras 

de ECV e MECV. 

Fonte: Autora. ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Valores representam 

a média das triplicatas ± desvio padrão. 

 

A amostra ECV apresentou elevado teor de PET (Tabela 4), 87990,7 mg/100g; 

enquanto menores valores foram encontrados foram encontrados na amostra MECV, 14964,4 

mg/100g. Vale ressaltar que para o preparo de MECV é utilizada uma proporção de 1:4 m/m 

(extrato: material de parede), sendo adicionados 7,5% de ECV para o núcleo, e 10% de goma 

do cajueiro e 20% de maltodextrina para a formulação da solução do material de parede (SILVA 

et al., 2018). Dessa forma, a quantidade de extrato utilizada para a síntese da microcápsula é 

bastante inferior quando comparada ao extrato bruto (ECV). 

Pesquisas sugerem que, para uma dieta balanceada, é necessária uma ingestão diária 

mínima de 1g de fenólicos, o que corresponde a aproximadamente 1,14 g de ECV e 6,7 g de 

MECV. Esses resultados demonstrando o potencial a ser explorado da amostra MECV como 

fonte de compostos de interesse, bem como poder aliar a praticidade de acrescentar essas 

microcápsulas em alimentos convencionais como sucos, por exemplo (SILBERBERG et al., 

2006).  

Turkmen, Sari e Velioglu (2006), utilizando o método de Folin-Ciocalteau e 

solução extratora de acetona 50% para a determinação da concentração dos compostos fenólicos 

presentes no chá verde, obtiveram 9240 mg/100 g, valores bem inferiores ao encontrado no 

presente estudo. O fato de que os extratos usados na presente pesquisa foram concentrados e 

liofilizados, pode ter contribuído para uma maior concentração dos compostos em questão, bem 

como o uso do etanol 75% como solução extratora. 

Assim como observado para os compostos fenólicos, foram encontrados maiores 

valores de atividade antioxidante para a amostra ECV quando comparada com a amostra 

Amostra Polifenóis Extraíveis Totais (mg 

GAE*/100 g) 

Atividade antioxidante total/ 

ABTS•+ (μM de Trolox.g-1) 

ECV 87990,7±508,5 7333,2±201,4 

MECV 14964,4±136,1 1187,4±83,4 
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MECV. Porém, os resultados apontam que as duas amostras podem ser consideradas excelentes 

fontes de compostos com atividade antioxidante, sendo encontrados valores de 7333,2 e 1187,4 

μM de Trolox.g-1 para as amostras ECV e MECV, respectivamente.  

Manian (2008) avaliaram a capacidade antioxidante de extratos de chá verde 

utilizando metanol a 100% e acetona a 70% como soluções extratoras e obtiveram 

respectivamente, 8076,9 e 13499,9 μM de Trolox.g-1. Em estudos utilizando extratos de 

Camellia sinensis obtidos utilizando metanol a 80%, Cai et al. (2004) encontraram valores de 

5268,6 μM de Trolox.g-1, valores inferiores ao encontrado no estudo em questão que utilizou 

etanol a 75%.  

5.4 Bioacessibilidade de compostos fenólicos e da atividade antioxidante total nas 

amostras de ECV e MECV 

 

5.4.1 Polifenóis extraíveis totais (PET) 

 

Os valores médios e estatísticos encontrados para os polifenóis extraíveis totais 

antes e após a digestão gastrointestinal simulada in vitro (DGS), encontram-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Polifenóis Extraíveis Totais das amostras de ECV e MECV antes e após a digestão 

gastrointestinal simulada in vitro. 

Parâmetro ECV MECV 

Polifenóis totais mg AG/100g-1 

(antes da DGS in vitro) 

87990,7±508,5 14964,4±136,1 

Polifenóis totais mg AG/100g-1 

(depois da DGS in vitro) 

22830,2±196,4 4223,2±55,9 

Bioacessibilidade (%) 25,9 28,2 

Fonte: Autora. DGS: digestão gastrointestinal simulada in vitro; ECV: Extrato de chá verde e MECV: 

microcápsulas de extrato de chá verde.  

 

Podemos observar que depois da DGS in vitro foram encontrados valores de 

22830,2 e 4223,2 AG/100g-1 para as amostras ECV e MECV, respectivamente. O menor teor 

de PET encontrado para a amostra MECV é justificável, uma vez que para o seu preparo são 

adicionados apenas 7,5% de ECV e 30% para a formulação da solução do material de parede 

(goma do cajueiro + maltodextrina), a qual não apresenta compostos fenólicos em sua 

composição. 
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 Por outro lado, podemos observar que o percentual bioacessível de PET após a 

DGS in vitro foi maior para a amostra MECV com 28,2% quando comparada com a amostra 

ECV com 25,9%. Esses resultados mostram que as microcápsulas foram capazes de aumentar 

a bioacessibilidade dos compostos fenólicos, podendo ser considerada uma alternativa viável 

no fornecimento dos mesmos, além de oferecer outros benefícios como o aumento da 

conservação e viabilidade desses compostos durante o armazenamento, além da praticidade de 

poder ser acrescentadas em alimentos convencionais, uma vez que o processo de 

microencapsulação é capaz de mascarar características sensoriais desagradáveis presentes no 

chá verde. 

Em condições intestinais, o pH do meio interfere na bioacessibilidade e estabilidade 

dos compostos fenólicos, além de sua eficiência antioxidante ser afetada por interação com 

proteínas, enzimas digestivas, carboidratos, lipídios além de outros constituintes da matriz 

alimentar (SWIECA et al., 2013; LOPES NETO, 2017). De acordo com Bouayed, Hoffmann e 

Bohn (2011), alguns polifenóis estão ligados a compostos macromoleculares que não são 

dialisáveis, além da possibilidade de formar complexos minerais, diminuindo ainda mais sua 

solubilidade.  

Algumas espécies vegetais e até compostos isolados não apresentam efeitos 

positivos em estudos in vitro, por outro lado, podem apresentar um bom potencial antioxidante 

em estudos in vivo e vice-versa. Isso ocorre, pois a bioacessibilidade efetiva dos diferentes 

antioxidantes não é completamente definida, sendo muitos deles digeridos na forma ativa, 

enquanto que outros precisam ser metabolizados para se tornarem biologicamente ativos ou 

inativos. Além disso, a bioacessibilidade da dose ingerida pode ser afetada devido a ingestão 

simultânea de outros nutrientes, fatores endógenos e suas variações (MARTINS; BARROS; 

FERREIRA, 2016). Dessa forma, o estudo da bioacessibilidade apresenta bastante interesse 

para pesquisas envolvendo a bioatividade das substâncias presentes no extrato de chá verde, 

tendo em vista que estruturas polifenólicas presentes nos alimentos as quais apresentam uma 

elevada atividade antioxidante in vitro, não necessariamente terão esta mesma atividade após a 

ação das enzimas gastrointestinais durante a digestão (RUFINO et al., 2007). 

Cilla et al. (2009), em estudo sobre polifenóis em bebidas de frutas e sua apoptose 

em células de câncer de cólon em humanos, relataram que durante a digestão gastrointestinal, 

os polifenóis podem interagir com outros componentes alimentares, como na quelação de íons, 

e serem degradados ou metabolizados por hidrólise através de glicosilação ou clivagem por 

esterases. 
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Segundo D'Archivio et al., (2007) a maioria dos polifenóis estão presentes nos 

alimentos, sob a forma de ésteres, glicosídeos, ou polímeros que não podem ser absorvidos na 

sua forma de origem pelo organismo.  

É importante ressaltar que apesar das inúmeras pesquisas no campo dos 

antioxidantes provenientes de alimentos, em particular, demonstrando o potencial antioxidante 

dos compostos fenólicos e seus efeitos biológicos, não há tantos resultados expressos acerca da 

absorção destes no organismo (DE LIMA, 2014). 

 

5.4.2 Atividade antioxidante total 

 

Os valores médios e estatísticos encontrados para a atividade antioxidante total 

antes e após a digestão gastrointestinal simulada in vitro, estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Atividade Antioxidante Total (ABTS•+) das amostras de ECV e MECV antes e após 

a digestão gastrointestinal simulada in vitro. 

Parâmetro ECV MECV 

Atividade antioxidante total (ABTS) 

(µMTrolox g-1) (antes da DGS in vitro) 

7333,2±201,4 1187,4±83,4 

Atividade antioxidante total (ABTS) 

(µMTrolox g-1) (depois da DGS in vitro) 

1028,4±16,4 287,1±51,1 

Bioacessibilidade (%) 14 24,2 

Fonte: Autora. *DGS: digestão gastrointestinal simulada in vitro.; ECV: Extrato de chá verde e MECV: 

microcápsulas de extrato de chá verde.  

 

A partir da Tabela 6 observamos que, da mesma forma que ocorreu para os 

polifenóis totais, a amostra ECV (1028,4 µMTrolox g-1) obteve maior teor de atividade 

antioxidante total depois da DGS in vitro quando comparada com a amostra MECV (287,1 

µMTrolox g-1), justificada pela adição de apenas 7,5% de ECV e 30% do material de parede 

(goma do cajueiro + maltodextrina) para produção das microcápsulas. 

Em relação ao percentual bioacessível da atividade antioxidante total após a DGS 

in vitro, foram encontrados maiores valores para a amostra MECV com 24,2% quando 

comparada com a amostra ECV com 14%, demonstrando o potencial das microcápsulas em 

aumentar a bioacessibilidade da atividade antioxidante total, provavelmente devido a proteção 

dos compostos associados à atividade antioxidante contra enzimas estomacais e condições 

adversas de pH, por exemplo. Diante disto, pode-se considerar que MECV constitui uma 
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alternativa viável no fornecimento dos compostos de interesse, oferecendo maior conservação 

e viabilidade durante o armazenamento, além da praticidade de serem acrescentadas em 

alimentos convencionais, uma vez que o processo de microencapsulação pode ajudar a mascarar 

características sensoriais desagradáveis do chá verde. 

Cilla et al. (2011), em estudo sobre a bioacessibilidade da atividade antioxidante 

total de bebidas de frutas, relataram valores biacessíveis de 20% de atividade antioxidante total 

pelo método do ABTS para as bebidas de frutas analisadas. 

Em estudos sobre a bioacessibilidade da atividade antioxidante total e polifenóis de 

uva, Tagliazucchi et al. (2010) relatam que a natureza de fitoquímicos extraíveis, a estabilidade 

e a atividade antioxidante dependem de muitos fatores, tais como a matriz de alimento, o pH, a 

temperatura, a presença de inibidores ou estimuladores da absorção, a presença de enzimas, 

hospedeiro, entre outros. 

Diante ao exposto, verifica-se que as amostras de MECV obtiveram um valor 

igualmente viável ao encontrado para a amostra ECV de percentual bioacessível de atividade 

antioxidante, podendo sugerir que MECV se apresenta como fonte relevante de antioxidantes 

naturais bioacessíveis, podendo sua ingestão diária acarretar resultados igualmente positivos 

para a saúde. 

 

5.5 Teste de Toxicidade  

 

5.5.1 Toxicidade frente a Artemia salina 

 

Os resultados obtidos para esse bioensaio frente à Artemia salina para as amostras 

ECV e MECV são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Mortalidade por doses analisadas no bioensaio frente aos náuplios de Artemia salina 

para as amostras ECV e MECV. 

Concentração Número de indivíduos vivos após 24 horas 

ECV MECV CNm* 

10 μg/L 10 10 10 10 10 10 10 

100 μg/L 10 10 10 10 10 10 10 

1000 μg/L 10 10 10 10 10 10 10 

Fonte: Autora. CNm*: média do controle negativo; ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato 

de chá verde. 
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As amostras ECV e MECV não apresentaram atividade larvicida nas concentrações 

avaliadas frente a Artemia salina. De acordo com Nguta et al. (2011), extratos aquosos com 

valores de CL50 menores que 100 μg/ml apresentam alta toxicidade, CL50 entre 100 e 500 

μg/ml apresentam toxicidade moderada, CL50 entre de 500 e 1000 μg/mL apresentam fraca 

toxicidade e CL50 acima de 1000 μg/mL são considerados atóxicos (não tóxicos). Assim como 

esperado, de acordo com Nguta et al. (2011), as amostras são classificadas como atóxicas 

(DL50 > 1000 μg/mL). Resultados semelhantes foram encontrados em extrato etanólico de 

folhas de chá branco da Camellia sinensis (SAYEED et al., 2013), folhas de Dasyphyllum 

tomentosum (PAULA et al., 2014) e folhas de Neurolaena lobata (MAYORGA et al., 2010). 

 

5.5.2 Teste de toxicidade em Zebrafish adulto 

 

Os valores de mortalidade no período de 96h para o teste de toxicidade aguda estão 

apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Mortalidade por dose analisada para o teste de toxicidade aguda das amostras ECV 

e MECV frente ao zebrafish adulto.  

 

Amostra 

Mortalidades do Zebrafish Adulto 96h 

CL50 (mg/mL) / IV CN C1 C2 C3 

ECV 0 0 0 0 > 0,25 

MECV 0 0 0 0 > 0,25 

Fonte: Autor. CN: Grupo controle negativo - água destilada estéril; ECV: extrato de chá verde; MECV: 

microcápsulas do extrato de chá verde; C1: concentração 1 (0,025 mg/mL; 20 µL; v.o.); C2: concentração 2 (0,075 

mg/mL; 20 µL; v.o.); C3 – concentração 3 (0,25 mg/mL; 20 µL; v.o.); CL50: concentração letal para matar 50% 

dos Zebrafish adulto; IV – intervalo de confiança. 

 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que as concentrações testadas para as 

duas amostras se mostraram seguras, uma vez que não foi registrada mortalidade após 96h, com 

valores de CL50> 0,25mg / mL, para todas as amostras testadas. 

 

5.5.3 Citotoxicidade frente a células epiteliais humanas 

 

A citotoxicidade das amostras ECV e MECV foi realizada estudando seu efeito 

tóxico sobre células epiteliais intestinais (cultura) utilizando o ensaio com o MTT [tetrazólio 

(3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-brometo de tetrazólio)]. O resultado da análise 

citotoxicológica está apresentado na Figura 22. 
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Figura 22 – Ensaio de citotoxicidade das amostras ECV e MECV frente a culturas 

celulares epiteliais.  

 

 

Fonte: Autora. *ECV: Extrato de chá verde; MECV: microcápsulas de extrato de chá verde; CP: controle positivo; 

CN: controle negativo. Letras minúsculas iguais diferem estatisticamente de CN pelo teste de Tuckey, ao nível de 

5% de probabilidade. 

 

O objetivo da análise de citotoxicidade celular foi de avaliar se as amostras 

estudadas afetariam a integridade da cultura celular. Por meio da aplicação do teste com o MTT 

observou-se uma relação direta entre a integridade física e funcional da membrana plasmática 

e do metabolismo mitocondrial das células expostas a diferentes concentrações (0,001 - 1000 

mg/mL) de ECV e MECV. 

A partir da Figura 23, podemos verificar que não foi encontrada ação citotóxica 

para as amostras estudadas, comparando-se as absorbâncias do controle positivo e negativo com 

aquelas obtidas para a cultura exposta a ECV e MECV. 

A absorbância determinada para o controle negativo (toxina A do Clostridium 

difficile) foi em média 0,0622 ± 0,004, sendo esta quase 72% inferior ao observado para o 

controle positivo de 0,2238 ± 0,02. As amostras nas concentrações de 0,001 – 1000 mg/mL 

apresentaram valores entre 0,1388 e 0,2882 para ECV e entre 0,1314 e 0,1802 para MECV. 

Todas as concentrações apresentaram absorbâncias superiores ao controle negativo, indicando 

que o extrato não apresentou percentual de inibição, ou seja, as amostras não são citotóxicas.  

Majewski (2011), também utilizando a metodologia do MTT para verificar a 

viabilidade celular, avaliou o extrato aquoso de Camellia sinensis na concentração de 20% em 

cultura de macrófagos de camundongos, e assim como este trabalho concluiu que os extratos 

avaliados não apresentaram citotoxicidade para as células estudadas.  
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5.6 Efeito das amostras ECV e MECV em modelo de lesão gástrica por etanol em 

camundongos 

 

5.6.1 Análise histopatológica da mucosa gástrica de camundongos tratados com ECV e 

MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em camundongos 

 

O etanol é altamente difusível pelas membranas celulares, sendo sua toxicidade 

capaz de afetar a maioria dos órgãos (SCHNEIDER, 2015). A oxidação ocorre naturalmente 

nos processos metabólicos das células humanas que podem ser acentuadas por substâncias 

próoxidantes ou por radicais livres que desencadeiam o estresse oxidativo (ARAÚJO et al., 

2015). 

O efeito prejudicial do etanol absoluto pode ser observado através do modelo 

experimental de estresse oxidativo, sendo facilmente diagnosticado pela análise macroscópica 

da mucosa gástrica, pois provoca lesões hemorrágicas agudas, quando comparado ao grupo 

controle (salina) (Figuras 23 e 24). 

 

Figura 23 – Avaliação do efeito gastroprotetor macroscópico das amostras ECV e MECV nas 

concentrações de 1, 3 e 10 mg/Kg no modelo de lesão gástrica induzida por etanol absoluto. 

 

Fonte: Autora. *ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Médias com a 

mesma letra na barra não são estatisticamente diferente pelo teste de Tukey (p <0,05). 

 
 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

b

b 
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Figura 24 – Avaliação macroscópica da mucosa gástrica de camundongos pré-tratados com as 

amostras ECV e MECV nas concentrações de 1, 3 e 10 mg/Kg no modelo de lesão gástrica 

induzida por etanol absoluto. 

Fonte: Autora. Fotomicrogafias da mucosa gástrica de camundongos pré-tratados com: Painel A: grupo salina; 

Painel B: etanol absoluto; Painel C: grupo ECV (1 mg/Kg, v.o.) + etanol absoluto; Painel D: grupo ECV (3 mg/Kg, 

v.o.) + etanol absoluto; Painel E: grupo ECV (10 mg/Kg, v.o.) + etanol absoluto; Painel F: grupo MECV (1 mg/Kg, 

v.o.) + etanol absoluto; Painel G: grupo MECV (3 mg/Kg, v.o.) + etanol absoluto; Painel H: grupo MECV (10 

mg/Kg, v.o.) + etanol absoluto. 

 

A partir das Figuras 23 e 24, podemos observar que os animais tratados apenas com 

solução salina não apresentaram lesões na mucosa gástrica, enquanto que a administração do 

etanol absoluto causou o aparecimento de várias lesões. O pré-tratamento com as amostras ECV 

e MECV nas três doses testadas (1, 3 e 10 mg/kg de peso corporal), reduziram a lesão gástrica 

provocada pela administração do etanol absoluto.  

 Todas as amostras diferiram estatisticamente do grupo tratado apenas com etanol 

absoluto (Figura 24), tendo destaque para as amostras ECV e MECV na dose 10 mg/Kg, as 

quais proporcionaram uma maior proteção da mucosa gástrica dos animais tratados, não 

diferiram estatisticamente com a amostra salina. Pode-se ressaltar que, para a amostra MECV, 

apesar de apresentar menor quantidade de compostos fenólicos e atividade antioxidante, houve 

atuação não somente do extrato de chá verde, mas também do material de parede (goma do 

cajueiro e maltodextrina) na proteção da mucosa gástrica contra a ação do etanol absoluto, 

sendo possível considerar as microcápsulas uma alternativa viável na ação gastroprotetora. 

Carvalho et al. (2015), em estudos com goma do cajueiro (GC) sobre os danos 

gastrointestinais induzidos por naproxeno (NAP) em ratos, demonstrou que o pré-tratamento 

com a dose de 10 mg/Kg de GC também foi capaz de proporcionar maior proteção contra lesões 

gástricas induzidas pelo NAP. 
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O desarranjo nas glândulas gástricas com perdas das células epiteliais, edema, 

hemorragia e intensa infiltração de células inflamatórias provocados pelo etanol absoluto 

podem ser visualizados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Avaliação microscópica pelos critérios de Laine (1988) de camundongos pré-tratados 

com as amostras ECV e MECV, nas concentrações de 1, 3 e 10 mg/Kg de peso corporal, no 

modelo de lesão gástrica induzida por etanolabs. 

Grupo 

Experimental 

Lesão 

hemorrágica 

(escore 0-4) 

Edema  

(escore 0-4) 

Perda de 

arquitetura 

das células  

(escore 0-3) 

Infiltrado 

de células  

(0-3) 

Total  

(escores 17) 

Salina (Controle) 

 

0a 0a 0a 0a 0a 

 

Etanol absoluto 3(2-3)b 

 

3(3-4)b 

 

3(1-3)b 

 

1(0-2)a 

 

10(6-12)b 

 

ECV 1mg/Kg  

+ 

etanol absoluto 

 

 

2(1-3)b 

 

 

1(1-2)a 

 

1(0-2)b 

 

1(0-1)a 

 

5(2-8)b 

ECV 3mg/Kg 

 + 

etanol absoluto 

 

 

1(0-2)a 

 

1(0-2)a 

 

1(0-3)a 

 

1(0-2)a 

 

4(0-9)b 

ECV 10 mg/Kg  

+ 

etanol absoluto 

 

 

0a 

 

0(0-1)a 

 

0(0-1)a 

 

0a 

 

0(0-1)a 

MECV 1 mg/Kg 

+ 

etanol absoluto 

 

 

0a 

 

0(0-1)a 

 

0(0-1)a 

 

0a 

 

0(0-1)a 

MECV 3 mg/Kg  

+ 

etanol absoluto 

 

 

0(0-2)a 

 

1(0-2)a 

 

1(0-2)a 

 

0(0-1)a 

 

2(0-7)a 

MECV 10mg/Kg 

 + 

etanol absoluto 

 

0a 

 

1(0-2)a 

 

0(0-1)a 

 

0a 

 

1(0-3)a 

Fonte: Autora. *ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Letras minúsculas 

iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Foi observado efeito gastroprotetor após o pré-tratamento dos animais com as 

amostras ECV e MECV nas três doses testadas. A análise microscópica revelou que o etanol 

absoluto aumentou o dano hemorrágico, o edema, a perda de células epiteliais e a infiltração de 

células inflamatórias. Por outro lado, o pré tratamento com as amostras ECV 10 mg/Kg e 
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MECV 1, 3 e 10 mg/Kg não apresentou diferença significatica quando comparadas ao grupo 

controle (salina), demonstrando a eficácia das doses no efeito gastroprotetor. Pode-se destacar 

os resultados para as três doses das microcápsulas, que demonstra a ação gastroprotetora 

também do material de parede (goma do cajueiro e maltodextrina) sobre as lesões causadas pelo 

etanol absoluto. Esses resultados correlacionam-se com os dados anteriormente demonstrados 

para as amostras ECV e MECV, os quais demonstraram possuir boa atividade antioxidante 

total, sendo capaz de proteger a mucosa gástrica contra danos oxidativos induzidos pela 

administração do etanol absoluto.  

Fallah, Kianbakht e Radjabian (2015) utilizaram folhas de Camellia siensis 

extraídas com etanol/água (70/30) como solvente e estudaram os efeitos do pré-tratamento 

utilizando esse extrato hidroalcoólico em modelo de úlcera gástrica induzida por indometacina 

em ratos, e concluíram que a amostra apresentou efeito protetor contra úlcera gástrica, 

relacionando esse efeito gastroprotetor à presença da epigalocatequina galato a qual possui ação 

anti-inflamatória e antioxidante. 

5.6.2 Determinação da concentração de glutationa (GHS) na mucosa gástrica de 

camundongos tratados com ECV e MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em 

camundongos 

 

A GSH é uma molécula que pode ser encontrada em altas concentrações na mucosa 

gástrica de humanos e camundongos, tendo um papel bastante importante na conservação da 

integridade da mucosa (BODY et al., 1979; HOPPENKAMPS et al., 1984), sendo considerado 

um dos principais antioxidantes hidrossolúveis e é reconhecido como o componente endógeno 

mais importante dentre os grupos sulfidrílicos não-proteicos do organismo humano 

(GONZALEZ et al, 2001; OLIVEIRA, 2004; PARK et al, 2000). Por tanto, a indução da lesão 

gástrica por etanol absoluto está relacionada a redução de compostos sulfidrílicos, 

especialmente a GSH que possui um importante papel citoprotetor (TANIMOTO, 2010). 

Observou-se na Figura 26 que o tratamento dos animais com etanol absoluto (grupo 

controle) depletou os níveis de glutaniona (GSH) da mucosa gástrica em 62% com uma média 

encontrada de 6,93 ± 0,64 µg/mL de GSH, quando comparado ao grupo salina (18,43 ± 0,7 

µg/mL de GSH), comportamento que já era esperado.   

Porém, a administração de ECV e MECV (10 mg/Kg) antes da lesão gástrica foi 

capaz de restabelecer a quantidade de GSH para 16,73 e 14,46 µg/mL, respectivamente. As 

médias apontadas para a concentração de GSH destas frações foram estatisticamente iguais (p 
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< 0,05) ao grupo que não sofreu estresse alcoólico (salina), indicando que as amostras 

mantiveram os níveis de GSH na mucosa gástrica semelhantes ao observado para o grupo 

salina. Este resultado mostra que o efeito gastroprotetor das amostras ECV e MECV (10 

mg/Kg) pode estar intimamente relacionado com sua elevada capacidade antioxidante, fato 

anteriormente reforçado pelo ensaio de Atividade Antioxidante Total. Vale ressaltar que a 

amostra MECV apresenta menores quantidades de extrato de chá verde em sua composição 

(7,5% de ECV e 30% de goma do cajuerio e maltodextrina), sendo observado que 

provavelmente houve ação gastroprotetora não somente de ECV, mas também do material de 

parede utilizado para a obtenção de MECV, sendo possível considerar as microcápsulas uma 

alternativa viável para a manutenção dos níveis de GSH, o qual possui um importante papel 

citoprotetor. 

Carvalho et al. (2015), em estudos com goma do cajueiro (GC) sobre os danos 

gastrointestinais induzidos por naproxeno (NAP) em ratos, demonstrou que o pré-tratamento 

com a dose de 10 mg/Kg de GC também foi capaz de reverter os efeitos da NAP, retornando os 

níveis de GSH para valores semelhantes aos observados em ratos controle. 

Scoparo et al. (2014), avaliaram o efeito do pré-tratamento com extrato 

hidroalcoólico (etanol a 70% v/v) de folhas do chá verde sobre o controle do conteúdo de GSH 

da mucosa gástrica após as lesões agudas induzidas por etanol P.A em ratas, e observaram que 

as doses de 10 e 30 mg/Kg foi capaz de restabelecer os níveis de GSH. 

 

Figura 25 - Determinação dos níveis de glutationa (GHS) na mucosa gástrica de camundongos 

tratados com ECV e MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em camundongos. 
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Fonte: Autora. *ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Médias com a mesma 

letra na barra não são estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey (p ˂ 0,05). 

 

Para a avaliação da mucosa gástrica dos animais pré-tratados com a amostra ECV 

nas concentrações de 1 e 3 mg/Kg foram encontrados valores de 10,34 e 8,48 µg/mL de GSH, 

respectivamente, e de 6,89 e 10,93 µg/mL de GSH para o pré-tratamento com a amostra MECV 

nas concentrações de 1 e 3 mg/Kg. Foi observado que as amostras mantiveram os níveis de 

GSH entre 37,38 e 59,3%, não diferindo estatisticamente (p < 0,05) dos níveis de GSH 

apresentados pelos animais do grupo controle, o que demonstra que os mesmos não foram 

eficientes na manutenção dos níveis de GSH da mucosa gástrica, após estresse alcoólico.  

De acordo com Pacheco et al. (2006) o etanol é considerado um agente irritante da 

mucosa gástrica, sendo capaz de destruir a camada de muco e o bicarbonato, que atuam na 

proteção da mucosa gástrica contra o ácido clorídrico e outros agentes agressores. Outros 

fatores também atribuídos ao etanol é o bloqueio da citoproteção gástrica por precipitação das 

proteínas, a liberação de radicais livres e a redução da concentração de GSH nas células da 

mucosa. 

 

5.6.3 Determinação da concentração de malondialdeído (MDA) na mucosa gástrica de 

camundongos tratados com ECV e MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em 

camundongos 

 

A presença de radicais livres em sistemas biológicos pode acarretar na formação de 

malonaldeído (MDA), os quais ocorrem pela decomposição dos hidroperóxidos lipídicos, sendo 

sua concentração utilizada para estimar a intensidade da peroxidação lipídica em células e 

tecidos (BONNES; GUÉRIN, 1992). Diante disto, a presença de MDA pode ser evitada pela 

ação antioxidante promovida pela GSH em sistemas biológicos, uma vez que esta molécula 

acaba sendo consumida durante o processo de oxidação, sendo o balanço entre estes dois 

parâmetros inversamente proporcionais. 
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Figura 26 - Determinação dos níveis de malonaldeído (MDA) na mucosa gástrica de 

camundongos tratados com ECV e MECV no modelo de lesão gástrica por etanol em 

camundongos. 

 

Fonte: Autora. *ECV: Extrato de chá verde e MECV: microcápsulas de extrato de chá verde. Médias com a mesma 

letra na barra não são estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey (p ˂ 0,05). 

 

Tratando-se da concentração de MDA, observou-se pela Figura 26 que houve efeito 

semelhante ao apontado anteriormente na Figura 26, frente à relação que existe entre sua 

presença e os níveis de GSH na mucosa gástrica. Como era de se esperar, o grupo tratado com 

etanol, apresentou uma maior concentração de MDA (337,5±17,03 nmol/g) quando comparado 

ao grupo salina (58,81±11,81 nmol/g), sendo a concentração desta substância no primeiro grupo 

82,57% superior ao segundo grupo.  

Dentre as concentrações das duas amostras de ECV e MECV avaliadas, a 

concentração de 10 mg/kg, a qual foi a mesma que manteve os maiores valores de GSH na 

mucosa, apresentou menores níveis de MDA, sendo inferiores ao grupo controle em 71,19 e 

73,05%, respectivamente não diferindo estatisticamente (p < 0,05) do grupo salina. Este fato 

indica que as duas amostras testadas nessa concentração foram capazes de reduzir a 

concentração de MDA na mucosa lesada a valores próximos aos estabelecidos para o tecido 

normal, evitando o consumo de GSH. Este fato sugere que as amostras testadas nas 

concentrações citadas anteriormente podem exercer ação antioxidante reduzindo a 

possibilidade de peroxidação lipídica dos tecidos, que são sinalizadas mediante a presença de 

MDA nos tecidos lesionados.  
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Sabe-se que, a amostra MECV apresenta menores quantidades de extrato de chá 

verde em sua composição (7,5% de ECV e 30% de goma do cajuerio e maltodextrina), sendo 

observado, a partir dos resultados, que houve ação antioxidante não somente de ECV, mas 

também do material de parede utilizado para a obtenção de MECV, sendo possível considerar 

as microcápsulas uma alternativa viável para o auxílio da manutenção dos níveis de MDA a 

valores próximos aos estabelecidos para o tecido normal. 

Para os animais pré-tratados com as amostras ECV e MECV nas concentrações de 

1 e 3 mg/Kg, foram encontrados valores de 209,9 e 212,8 nmol/g, respectivamente para ECV e 

155,6 e 163,4 nmol/g, respectivamente para MECV. Foi observado que as amostras mativeram 

os níveis de MDA altos, não diferindo estatisticamente entre si (p ˂ 0,05) e estatisticamente 

diferentes ao grupo salina, como mostra a Figura 26. Estes resultados indicam que as amostras 

nas duas concentrações citadas não apresentaram efeito antioxidante tão efetivo quanto às 

demais. 

Carvalho et al. (2015), em estudos com goma do cajueiro (GC) sobre os danos 

gastrointestinais induzidos por naproxeno (NAP) em ratos, demonstrou que o pré-tratamento 

com a dose de 10 mg/Kg de GC também foi capaz de reverter os efeitos da NAP, retornando os 

níveis de MDA da mucosa gástrica para valores semelhantes aos observados em ratos controle. 

Esses resultados sugerem, de acordo com o autor, que o efeito gastroprotetor de GC envolve 

aspectos do estresse oxidativo e seu bloqueio. 
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6 CONCLUSÃO 

 

As microcápsulas de extrato de chá verde (MECV) foram capazes de prolongar a 

manutenção dos compostos de interesse e parâmetros avaliados durante o período de 

armazenamento, além de aumentar a bioacessibilidade de polifenóis e a atividade antioxidante 

total no extrato de chá verde (ECV), podendo sua ingestão diária trazer resultados positivos 

para a saúde, como a gastroproteção. Assim, ECV apresenta grande potencial para contribuir 

na obtenção de novos produtos com efeitos benéficos para a saúde do consumidor. 
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