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Resumo 

Vegetais apresentam substâncias chamadas compostos bioativos, cujo consumo 

frequente é considerado um componente-chave na redução do risco de doenças crônicas não 

transmissíveis.  Muitos destes compostos são encontrados em ervas e especiarias aromáticas 

utilizadas cotidianamente na culinária. Dentre as especiarias mais utilizadas na culinária, 

encontram-se a cúrcuma, a pimenta-do-reino e a pimenta-vermelha, cujos compostos 

bioativos curcumina, piperina e capsaicina, respectivamente, têm sido alvos de diversas 

pesquisas relacionando-os com benefícios à saúde. Entretanto, o processamento térmico pelo 

qual as especiarias são submetidas durante o preparo de alimentos, associado ao processo de 

digestão, são fatores que podem interferir no teor dos compostos bioativos presentes nas 

mesmas. O objetivo deste trabalho foi elaborar um risoto de especiarias contendo cúrcuma, 

pimenta-preta e páprica picante e avaliar o efeito da digestão in vitro sobre o teor de 

compostos bioativos e a capacidade antioxidante. Para o desenvolvimento desta preparação 

foram avaliadas três diferentes marcas de cada especiaria, adquiridas no mercado varejista do 

Rio de Janeiro, sendo escolhida aquela que apresentou o maior conteúdo de compostos 

bioativos. Após as análises, verificou-se que o conteúdo de curcumina, capsaicina e piperina 

encontrados nas especiarias em pó foram menores que os relatados na literatura. Quanto ao 

potencial antioxidante, os resultados mostraram que as três diferentes especiarias estão de 

acordo com a literatura, sendo a cúrcuma a especiaria com potencial antioxidante mais 

elevado entre as três. Em relação ao risoto de especiarias, a cocção por cinco minutos resultou 

em redução de aproximadamente 25% no teor de curcuminoides, 31% na piperina e o teor de 

capsaicina não foi alterado. Na amostra digerida, nenhuma capsaicina foi detectada e as 

perdas observadas tanto nos curcuminoides quanto na piperina foram mais elevadas, em 

média 95% para os curcuminoides e 40% para a piperina. Concluiu-se que tanto o 

processamento térmico como o processo digestório são determinantes para o conteúdo de 

compostos bioativos. Dessa forma, sugere-se novos estudos para verificação da possibilidade 

de formação de metabólitos desses compostos ao longo da cocção e da digestão. 

 

Palavras-chave: Cúrcuma, Pimenta-do-Reino, Capsicum, Oryza Sativa, Tratamento Térmico, 

Digestão, Cromatografia Líquida. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Vegetables are sources of bioactive compounds which are considered as a key factor 

in reducing the risk of non-communicable diseases when used regularly. Many of these 

compounds are found in herbs and spices that are used in the culinary. Turmeric, black 

pepper and red pepper are included amongst the most commonly used spices in cooking and 

their bioactive compounds curcumin, piperine and capsaicin, respectively, have been the 

target of several studies due to their potential health benefits. However, thermal processing 

by which spices are submitted during food preparation, associated with the process of 

digestion, might affect the content of bioactive compounds. The objective of this study was to 

make a spiced risotto containing these spices and to evaluate the effect of in vitro digestion on 

bioactive compounds content and antioxidant capacity. In order to develop this preparation 

we evaluated three different brands of each spice, acquired on Rio de Janeiro’s retail market. 

The brand of each spice with the highest content of bioactive compounds was chosen. We 

observed that the content of curcumin, capsaicin, and piperine in the spices as well as the 

content of total polyphenols were lower than those observed in the literature. Regarding the 

antioxidant capacity, the results showed that the three different spices are in accordance with 

literature findings. Turmeric showed higher antioxidant potential compared to both peppers. 

Thermal processing and in vitro digestion did result in loss of bioactive compounds and 

reduction of antioxidant capacity. Five minutes cooking led to a decrease of 25% in the 

content of curcuminoids, 31% in piperine and no decrease was noticed in the capsaicin 

content. The in vitro digestion resulted in a decrease of 95% in the content of curcuminoids, 

31% in piperine and 100% decrease in capsaicin. In conclusion, both thermal processing and 

in vitro digestion are determinant for the content of bioactive compounds. Thus it is suggested 

that new studies should be done to evaluate the possibility of formation of metabolites of these 

compounds after digestion. 

 

Keywords: Curcuma, Black Pepper, Capsicum, Oryza Sativa, Thermal Procesing, 

Digestion, Liquid Chromatography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Alimentação na prevenção de doenças 

 

 Uma alimentação rica em vegetais tem sido considerado um componente chave na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) (WANG et al., 2014). Nesses 

alimentos encontramos substâncias que promovem efeitos benéficos para a saúde, chamadas 

de compostos bioativos ou fitoquímicos. Dentre os grupos de fitoquímicos, os compostos 

fenólicos exercem grande importância na fisiologia e morfologia das plantas. Além de 

contribuírem para as características sensoriais, como a coloração, desempenham um papel 

importante na proteção contra patógenos e predadores naturais, tornando-os um dos principais 

responsáveis pelo crescimento e reprodução de frutas e hortaliças. Estruturalmente, os 

compostos fenólicos são formados por um anel aromático ligado a pelo menos um 

grupamento hidroxila (BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006).  

Estes compostos são metabólitos secundários presentes nas plantas, considerados 

componentes não-nutricionais, porém importantes por apresentarem atividade antioxidante e 

anti-inflamatória, atuando na prevenção de DCNTs, como por exemplo o câncer (PATIL et 

al., 2009). Diversos estudos têm associado o risco de câncer com a qualidade da dieta, 

especialmente quanto à ingestão calórica e o consumo de vegetais (WANG et al., 2014; 

SONG; BAE, 2013; PAL; BANERJEE; GHOSH, 2012; McELIGOT et al., 2009; 

MUELLER-SEITZ; HIEPLER; PETZ, 2008; HUGHES, 2001; WARGOVICH, 1997; 

MACHLIN; BENDICH, 1987). Desta forma, uma alimentação rica em frutas e hortaliças tem 

sido recomendada como prioridade global para a prevenção de DCNTs, principalmente 

doenças cardiovasculares e câncer, na quantidade mínima de cinco porções ou 400 gramas ao 

dia (WANG et al., 2014).  
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Dentre os milhares de compostos bioativos presentes em alimentos, e estudados por 

exercerem alguma atividade preventiva contra as DCNTs, muitos são identificados em ervas e 

especiarias, as quais têm sido alvos frequentes de pesquisas científicas que relacionam suas 

propriedades antioxidantes com a saúde (PEREIRA; TAVANO, 2014; NEYRINCK et al., 

2013; VASANTHI; PARAMESWARI, 2010; KAEFER; MILNER, 2008). Além disso, 

muitos trabalhos relacionam o consumo de alimentos e seus componentes ativos como 

determinante na incidência do câncer, podendo apresentar efeitos tanto preventivos como 

indutores (RAO; RAO, 2007; LEE; PARK, 2003; SUGIMURA, 2002; WEISBURGER, 

1991). Sendo assim, a alimentação é considerada um dos fatores de risco modificáveis mais 

importantes na prevenção desta doença (ALEKSANDROVA et al., 2014; RUIZ; 

HERNÁNDEZ, 2014) e dados epidemiológicos sobre a incidência de câncer reforçam a 

relevância de se pesquisar os benefícios desta associação.  

 

1.2. Ervas e Especiarias 

 

A busca por ervas e especiarias impulsionou a época das grandes navegações, levando 

à descobertas e conquistas de novos mundos (BUENO, 1998). Entretanto, seu uso já acontecia 

desde a antiguidade para diversas finalidades. Além da culinária, os povos antigos as 

utilizavam como medicamentos, aromatizantes de perfumes, incenso em rituais religiosos, 

componentes do processo de embalsamento de mortos, entre outras funções (PELT, 2003).  

Há o costume de se referir às ervas e especiarias como sinônimos, no entanto, existe 

diferença entre elas. As ervas são oriundas das folhas de plantas frescas ou secas, enquanto as 

especiarias são compostas por partes aromáticas como flores, frutos, sementes, bagas, raízes 

ou cascas. Ambas podem ser agrupadas de acordo com as características sensoriais mais 

perceptíveis. Pelo paladar, podemos classificá-las como herbáceas, picantes, pungentes, 

adocicadas, cítricas e terrosas (NETO; FREIRE; LACERDA, 2013; PHILIPPI, 2006). 
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Ervas e especiarias contêm substâncias voláteis, que são oriundas do metabolismo 

secundário desses alimentos e responsáveis pelo sabor e aroma característicos. Além disso, 

podem apresentar atividade antimicrobiana e antioxidante (BAKKALI et al., 2008; 

SACCHETTI et al., 2005). Representam cerca de 5 a 15% do peso de algumas especiarias 

secas, enquanto que em ervas frescas e secas este valor é de apenas 1%. O baixo conteúdo em 

ervas frescas é devido ao alto teor de água, e, nas secas, devido às perdas sofridas durante o 

processo de secagem (McGEE, 2014). 

Três grandes grupos de compostos fornecem a maior parte dos componentes 

aromáticos dos temperos: os terpenos, os polifenóis e as substâncias pungentes. Os terpenos 

são biosintetizados a partir de unidades de cinco carbonos, denominada de isopreno, e são 

característicos de frutas cítricas, como o limoneno, e de folhas, como o mentol, conferindo as 

notas “frescas” desses alimentos. Os compostos fenólicos podem formar estruturas mais 

complexas pela ligação de outros átomos ou de outros anéis à estrutura principal e contribuem 

para o aroma do cravo, da baunilha, do tomilho e do orégano, devido à presença de eugenol, 

vanilina, timol e carvacrol, respectivamente. As substâncias pungentes são responsáveis por 

conferir sensação de ardência. Dentre elas, a piperina e a capsaicina, presentes em especiarias 

como a pimenta-do-reino e as pimentas do gênero Capsicum, respectivamente, são as 

principais representantes desse grupo. As preparações culinárias que contém esses alimentos 

são especialmente apreciadas pela qualidade que se costuma chamar de “quente”, 

característica da culinária de países como México e Índia e de algumas regiões do Brasil 

(McGEE, 2014).  

Visto que a presença dessas substâncias confere diferentes sabores e aromas, as ervas e 

especiarias podem ter aplicação ilimitada em preparações culinárias, nas quais podem ser 

acrescentadas como único tempero ou misturadas em uma mesma receita. Essas mesclas 



19 

 

podem acontecer em diferentes proporções, atendendo ao paladar e a sensibilidade de quem 

cozinha (NETO; FREIRE; LACERDA, 2013; PHILIPPI, 2006). 

 

O consumo cotidiano de especiarias tem sido relacionado com a prevenção de DCNTs 

e principalmente com o câncer em diversos estudos. Ferrucci et al. (2010) correlacionaram 

inversamente o uso culinário de especiarias com as taxas de incidência de câncer e 

verificaram que a Índia apresenta o maior consumo per capita de especiarias e possui a menor 

taxa de incidência de câncer do mundo (todos os tipos, exceto câncer de pele não melanoma). 

Os autores constataram que os indianos costumam utilizar até 12 especiarias diferentes no dia 

a dia em sua culinária. Dentre essas, as principais são a cúrcuma, o chilli em pó, o gengibre, 

as folhas de curry, o coentro, o cominho, o tamarindo e o garam masala. Este último trata-se 

de uma mistura composta normalmente por sementes de coentro, cominho, pimenta-preta, 

gengibre em pó, canela, cardamomo, noz-moscada, cravo, entre outras variedades.  

Destas especiarias, a cúrcuma e o gengibre são consumidos por 95% da população 

indiana. Por sua vez, Sherman e Hash (2001) constataram que os indianos empregam em suas 

receitas o maior número de especiarias por preparação culinária comparado com o resto do 

mundo. Observaram, por exemplo, que, enquanto a Índia utiliza aproximadamente nove 

especiarias em cada receita de vegetais e seis especiarias em receitas de carnes, no Brasil se 

emprega aproximadamente quatro e duas, respectivamente. 

As especiarias cúrcuma, pimenta-preta e pimenta-vermelha são economicamente 

acessíveis à população, facilmente encontradas em mercados locais e, por isso, comumente 

utilizadas na cozinha, conferindo cor, aroma e sabor às preparações culinárias em diversos 

países do mundo. Seus compostos bioativos curcumina, piperina e capsaicina, 

respectivamente, são amplamente estudados por apresentarem ação antioxidante, atividade 
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anti-inflamatória e anti-carcinogênica (NISHA; SINGHAL; PANDIT, 2009; SURESH; 

MANJUNATHA; SRINIVASAN, 2007; SUNILA; KUTTAN, 2004). 

 

 

1.2.1. Cúrcuma 

 

De origem indiana, a Curcuma longa L. (figura 1A) é uma planta herbácea e 

aromática, pertencente à família Zingiberaceae, também conhecida como cúrcuma, açafrão-

da-terra, açafrão-da-Índia, gengibre amarelo e açafroa. A planta pode alcançar até 150 cm de 

altura e prefere climas temperados, úmidos, com solos argilosos, férteis e com boa drenagem. 

A sua colheita ocorre após a floração, quando a parte aérea se torna murcha. O seu rizoma 

mede aproximadamente 10 cm de comprimento e após colhido ele é lavado, fatiado e posto 

para secar. Depois de seco e moído, resulta em um pó aromático de coloração amarela 

intensa, utilizado na culinária como tempero, pela indústria de alimentos como corante, e 

ainda possui utilização na indústria farmacêutica (figura 1B) (LI et al., 2011; PEREIRA; 

MOREIRA, 2009; VAZ; JORGE, 2007).  

 

 

Figura 1. Curcuma longa L. (A) Rizomas íntegros, moídos e encapsulados (B) (LI et al., 2011). 
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A Índia é o maior produtor e exportador mundial de cúrcuma. Em 2013, o país 

exportou entre os meses de fevereiro e abril o equivalente a 58.000 toneladas desta especiaria, 

fruto de uma produção anual de 986.000 toneladas e procedentes de um cultivo que ocupa 

195.000 hectares de terra distribuídos por 11 estados (INDIA, 2014). No Brasil, os números 

são bem mais modestos, cuja produção anual é de aproximadamente 1.500 toneladas/ano. 

Destaca-se o estado de Goiás como responsável por 90% da produção nacional de cúrcuma e 

o município de Mara Rosa, situado ao norte do estado, como área que representa 90% da 

produção goiana e por isso é considerada a capital brasileira do açafrão (GOIÁS, 2007; 

BARTHOLO; MOURA; ALMEIDA, 2004).  

Sabe-se que o açafrão-da-terra contém cerca de 235 fitoquímicos diferentes. Dentre 

estes, os curcuminoides são os principais compostos bioativos encontrados nos rizomas da 

Curcuma longa L. (LI et al., 2011). O polifenol curcumina, principal curcuminoide presente 

na cúrcuma, representa entre 2-5% de sua composição e é provavelmente o alvo da maioria 

dos estudos e pesquisas (GUPTA et al., 2013). A curcumina é insolúvel em água e pode ser 

dissolvida em etanol, metanol, dimetilsulfóxido (DMSO) e acetona.  

A curcumina comercial é normalmente composta por três curcuminoides, nas 

seguintes proporções: curcumina 71,5%; demetoxicurcumina 19,4% e bisdemetoxicurcumina 

9,1% (GUPTA et al., 2013). Diversas pesquisas têm demonstrado o efeito da curcumina e de 

seus derivados, demetoxicurcumina  e bisdemetoxicurcumina (figura 2), sobre mecanismos 

de sinalização celular envolvidos no ciclo celular, apoptose, proliferação, angiogênese, 

metástase e inflamação, exibindo assim potencial tanto preventivo quanto terapêutico em 

diversos tipos de câncer (YODKEEREE et al., 2010; ANAND et al., 2008; GOEL; 

KUNNUMAKKARA; AGGARWAL, 2008). 
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Figura 2. Estruturas químicas da curcumina (a), da demetoxicurcumina (b) e da bisdemetoxicurcumina (c) 

(SANDUR et al. 2007). 

 

Entre os mecanismos de ação da curcumina está a diminuição da expressão da enzima 

cicloxigenase-2 (Cox-2), por meio da regulação do fator nuclear kappa B (NF-kB), sendo este 

o fator de transcrição que participa da resposta inflamatória e é necessário para ativação da 

Cox-2. A curcumina também atua na atividade de moléculas que controlam a adesão, a morte 

e a invasão celular, como, por exemplo, a inibição da expressão intracelular de células de 

adesão por meio do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Outro mecanismo anti-

carcinogênico da curcumina é a participação na ativação da proteína supressora de tumor p53, 

induzindo a apoptose (AGGARWAL; SHISHODIA, 2006; ANAND et al., 2008; GOEL; 

KUNNUMAKKARA; AGGARWAL, 2008; SANDUR et al., 2007; SHISHODIA; SETHI; 

AGGARWAL, 2005). 

Pesquisas indicam que a ingestão de curcumina é segura. Cheng et al. (2001), 

verificaram que curcumina não foi tóxica em humanos ao ser ministrada em doses até 8.000 

mg/dia, ao longo de três meses consecutivos. 

a 

b 

c 
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 Soni e Kuttan (1991) administraram cápsulas contendo 500 mg de curcumina isolada 

(98%), durante sete dias em 10 voluntários, e não foi relatada qualquer toxicidade. Em outro 

estudo, realizado com o intuito de verificar a tolerância máxima de curcumina, 34 voluntários 

foram submetidos à ingestão de cápsulas de curcumina comercial (Curcumin C3 Complex®) 

em quantidades entre 500 e 12.000 mg, em dose única, seguida de uma refeição. Os autores 

não observaram qualquer toxicidade relacionada à intensidade das doses, provavelmente 

devido a baixa biodisponibilidade da curcumina. As análises sanguíneas foram realizadas em 

tempos distintos, 1h, 2h e 4h após a ingestão, e nenhuma curcumina foi detectada no soro dos 

participantes que ingeriram cápsulas contendo 500, 1000, 2000, 4000, 6000 e 8000 mg. 

Foram detectados apenas traços de curcumina em dois participantes, nos quais os níveis 

séricos máximos foram 50,5 e 51,2 ng/ml, após quatro horas da ingestão de cápsulas contendo 

10.000 e 12.000 mg, respectivamente (LAO et al., 2006).  

Anand et al., (2007) atribuem a reduzida biodisponibilidade da curcumina a fatores 

como baixa absorção intestinal, rápida degradação e eliminação do organismo. O 

metabolismo da curcumina pode ser visualizado na figura 3. Nos enterócitos, a curcumina 

ingerida passa por reações de redução, sulfatação e glicuronidação, a fim de aumentar a 

solubilidade dos compostos e tornar possível a excreção pela urina. Além disso, a curcumina 

pode se ligar a proteínas que não são responsáveis pelo metabolismo de biotransformação, 

mas que podem alterar quimicamente a sua estrutura, contribuindo para os baixos níveis 

sistêmicos da curcumina (HEGER et al., 2014). 
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Figura 3. Metabolismo da curcumina. O composto inicial está indicado em amarelo, os processos 

químicos e reações enzimáticas estão em verde e os metabólitos formados estão em vermelho. 
Adaptado de HEGER et al. (2014). 

 

Pan; Huang e Lin (1999) detectaram no plasma de camundongos 2,25 µg/ml de 

curcumina 15 minutos após administração intraperitoneal de 0,1 g/kg. Depois de uma hora, 

foram encontrados níveis de curcumina correspondentes a 177,04; 26,06; 26,90, 7,51 e 0,41 

µg/g no intestino, baço, fígado, rins e cérebro, respectivamente. Em outro estudo, conduzido 

por Ireson et al. (2001), observou-se detecção muito baixa ou nula de curcumina livre no 

plasma de ratos após administração oral e intravenosa. Nenhuma curcumina foi encontrada 1h 

após administração intravenosa correspondente a 40 mg/kg, enquanto apenas 1,8 ng/ml foi 

detectado após dose oral de 500 mg/kg. Entretanto, foram encontrados dois metabólitos 

importantes, a curcumina-glicuronídeo e a curcumina-sulfato. Estes dois metabólitos também 

foram observados em plasma de ratos por Asai e Miyazawa (2000) e por Shoji et al. (2014), 
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após administração oral de curcumina comercial (THERACURMIN® –Theravalues 

Coporation e Sigma Chemical, respectivamente).  

A degradação da curcumina pelo aquecimento do açafrão também pode gerar alguns 

compostos secundários. Entre eles, os principais são o ácido ferúlico, o ácido vanílico e a 

vanilina, aos quais também se atribui ação antioxidante (figura 4) (TAI et al., 2011; 

SURESH; GURUDUTT; SRINIVASAN, 2008). 

 

Figura 4. Compostos derivados da degradação da curcumina. Adaptado de Heger et al. (2014). 

 

 

 

Além da baixa absorção intestinal e rápido metabolismo da curcumina no organismo, 

o tratamento térmico também causa redução deste composto ativo antes mesmo da ingestão. 

Suresh, Manjunatha e Srinivasan (2007) observaram redução entre 27-53% deste composto 

bioativo da cúrcuma após processamento térmico, sendo a perda mínima percebida no 

processo de ebulição por 10 minutos e a perda máxima no cozimento à pressão também por 

10 minutos. Os autores verificaram ainda que a associação à um alimento rico em proteína, 

como o feijão, levou ao aumento no percentual de perda deste composto de 27% para 42% 

quando levado à ebulição por 10 minutos. Por outro lado, a acidificação do meio de cocção 

pela adição de tamarindo causou redução no percentual de perda de 27% para 14%. Wang et 

al. (1997) já haviam verificado maior estabilidade da curcumina em meio ácido do que em 

Curcumina 

Ácido ferúlico Vanilina Ácido vanílico 
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meio neutro e básico. Estes autores observaram o comportamento da curcumina em soluções 

com diferentes faixas de pH (3-10) e concluíram que sua degradação foi pH-dependente. 

Houve degradação de 90% deste composto após 30 minutos em pH 7.2, enquanto em pH 

ácido a degradação foi de 20% e 50% após 1 e 5 horas, respectivamente. A vanilina e o ácido 

ferúlico foram encontrados como produtos da degradação. 

A cúrcuma é utilizada em diversas preparações culinárias e, como o tratamento 

térmico apresenta efeito negativo sobre o conteúdo de curcumina no açafrão, deve-se, 

portanto, procurar conhecer os possíveis interferentes na estabilidade do seu principal 

composto ativo durante o preparo de alimentos. 

 

1.2.2. Pimenta-preta 

 

A pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.) (figura 5) é uma planta originária da Índia, 

introduzida no Brasil pela colonização portuguesa no século XVII. Entretanto, o seu cultivo 

só se estabeleceu no país pelas mãos dos imigrantes japoneses na década de 1930. 

Primeiramente foi cultivada na Amazônia, porém a pimenteira-do-reino adapta-se bem a 

diversos tipos de solo, desde que não sejam muito úmidos e encharcados. O seu fruto, a 

pimenta-do-reino, pode ser processado e comercializado como três tipos de pimenta: a 

pimenta-preta, a pimenta-branca e a pimenta-verde, em grãos, em pó e até em salmouras, no 

caso da última.  

A pimenta-do-reino tipo verde é colhida quando os frutos atingem 2/3 do seu 

crescimento, quando então são colocados em salmora, drenados e embalados para 

comercialização. Para a produção da pimenta-do-reino tipo preta os frutos são colhidos já 

desenvolvidos, com coloração verde-clara ou amarelada, e secados ao sol ou em secadores. 

Finalmente, produz-se a pimenta-branca colhendo os frutos quando estes apresentam-se 

amarelados ou avermelhados. Após colhidos, são macerados por 12 dias em tanques com água 
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e calcário e postos para secar ao sol. A forma mais comumente encontrada e consumida no 

Brasil é a pimenta-preta, correspondendo a aproximadamente 97% da produção nacional de 

pimenta-do-reino (EMBRAPA, 2005). 

 

 

Figura 5. Cachos da pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.). Fonte: Embrapa (2005). 

 

 

Conhecida como a ‘rainha das especiarias’, a pimenta-preta é o tempero mais utilizado 

no mundo inteiro (NISHA; SINGHAL; PANDIT, 2009). O seu principal composto bioativo é 

o alcaloide piperina (figura 6). A piperina é responsável pelo efeito pungente da pimenta-

preta e possui utilização nas indústrias química e farmacêutica desde a fabricação de anti-

inflamatórios até inseticidas (SZALLASI, 2005; SHOBA et al., 1998). 

 

 

Figura 6. Estrutura química da piperina (SURESH; MANJUNATHA e SRINIVASAN, 2007). 
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No Brasil, foram introduzidos diversos cultivares de pimenta-do-reino do tipo preta, 

cada qual apresentando composição química própria e, consequentemente, teores de piperina 

também distintos, que variam de 39 a 69% (quadro 1). 

 

Quadro 1. Composição química de cultivares de pimenta-preta encontradas no 

Brasil. 

Cultivar Composição Química 

Apra 5,41% óleos essenciais, 14,8% oleorresina, 8,97% resina e 

55,06% piperina 

Bragantina 4,75% óleos essenciais, 14,01% oleorresina, 10,06% resina e 

41,56% piperina 

Cingapura 2,37% óleos essenciais, 8,37% oleorresina, 6,00% resina e 

69,09% piperina 

Guajarina 4,22% óleos essenciais, 11,28% oleorresina, 7,06% resina e 

39,37% piperina 

Iaçará-1 3,48% óleos essenciais, 10,03% oleorresina, 6,85% resina e 

45,09% piperina 

Kottanadan-1 5,33% óleos essenciais, 12,70% oleorresina, 7,37% resina e 

56,16% piperina. 

Fonte: EMBRAPA (2005) 

 

Estudos demonstram que a piperina pode ser capaz de interferir na biodisponibilidade 

de algumas drogas terapêuticas, assim como de outros fitoquímicos (SURESH; 

SRINIVASAN, 2007; SHOBA et al., 1998). A piperina interfere negativamente reduzindo os 

níveis séricos do anti-inflamatório diclofenaco sódico (LALA; D’MELLO; NAIK, 2004) e do 

antibiótico rifampicina (KARAN; BHARGAVA; GARG, 1999), por exemplo, foi capaz de 

melhorar a biodisponibilidade de drogas como o propanolol e a teofilina, anti-hipertensivo e 

broncodilatador, respectivamente (BANO et al., 1991). Em relação aos compostos bioativos 

presentes em especiarias, como a curcumina, a ação da piperina parece ser positiva. Shoba et 
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al. (1998) concluíram que este composto melhorou em humanos a concentração sérica e a 

biodisponibilidade da curcumina em até 2000% após sua administração em cápsulas de 2g 

associadas a cápsulas de 20mg de piperina. 

 Kakarala et al. (2010) verificaram que a associação da piperina com a curcumina foi 

capaz de reduzir a formação de colônias de células de câncer de mama MCF-7. Ademais, o 

estudo sugere que a combinação destes compostos pode vir a se tornar uma prática efetiva na 

redução do risco de câncer. 

Os mecanismos pelos quais a piperina é capaz de melhorar a biodisponibilidade de 

alguns compostos parece ainda pouco elucidado. Entretanto, tende-se a atribuir à piperina a 

capacidade de induzir alterações nas características de permeabilidade do intestino delgado, 

resultando em aumento da sua superfície absortiva e maior eficiência na absorção através da 

barreira epitelial (KHAJURIA; THUSU; ZUTSHI, 2002). Segundo Stahl et al. (2002), ao 

serem liberados da matriz alimentar, os antioxidantes e componentes alimentares precisam 

encontrar a borda em escova do intestino delgado para que sejam devidamente absorvidos por 

difusão passiva ou transporte ativo. Prakash e Srinivasan (2010) atribuem às especiarias a 

capacidade de aumentar a superfície absortiva do intestino delgado, por meio de alterações na 

fluidez das membranas de borda em escova e indução do aumento do comprimento e 

perímetro das microvilosidades intestinais, conforme pode ser visualizado na figura 7. 
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Figura 7. Micrografias de seção do intestino de ratos apresentando o aumento das microvilosidades 
nos grupos de animais tratados com especiarias. (A) controle, (B) pimenta-preta, (C) piperina, (D) 

pimenta-vermelha, (E) capsaicina e (F) gengibre. Fonte: PRAKASH e SRINIVASAN (2010). 

 

Ao avaliarem o efeito do processamento térmico sobre o conteúdo de piperina na 

pimenta-preta, Suresh; Manjunatha e Srinivasan (2007) verificaram redução de 27% quando a 

pimenta-preta foi submetida à ebulição e 34% em panela de pressão, ambos por 10 minutos. 

As perdas foram menores na presença de feijão, 16 e 20% para ebulição e panela de pressão 

por 10 minutos, respectivamente. Entretanto, quando a pimenta acrescida de feijão recebeu a 

adição de tamarindo e o pH foi reduzido de 6,2 para 5,2, percebeu-se perdas semelhantes às 

sofridas pela pimenta-preta isolada, 26% e 31% para ebulição e panela de pressão, 

respectivamente. Após processo de digestão simulada da amostra de pimenta associada ao 

feijão, os autores observaram que o processo de digestão melhorou a extração da piperina em 

2,5 vezes, sugerindo que a piperina tenha elevada afinidade em se ligar à proteína e que por 

isso a digestão da proteína tenha facilitado sua extração. 

 

 

A B C 

D E F 
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1.2.3. Páprica 

 

A páprica é um pó de coloração vermelha, obtido por meio da moagem de frutos 

maduros e secos de pimentas e pimentões do gênero Capsicum, também conhecidas como 

chilli peppers. Trata-se de uma especiaria de uso frequente na preparação de receitas 

culinárias e também utilizada como corante natural na fabricação de diversos alimentos. Os 

diferentes tipos de páprica são classificados conforme a pungência, sendo conhecidos como 

páprica doce e páprica picante, ambos os tipos com utilização distinta tanto na culinária 

quanto na indústria alimentícia (PALACIOS-MORILLO et al., 2014). Enquanto a páprica 

doce é utilizada pela indústria de alimentos principalmente para corrigir ou intensificar a cor 

de alguns produtos, a páprica picante é usada, sobretudo, como flavorizante (RIBEIRO, 

2012). 

A China e a Índia são os maiores produtores de pimentas Capsicum do mundo,com 

mais de um milhão e meio de hectares cultivados anualmente. No Brasil, o cultivo de 

pimentas deste gênero pode ser visto em praticamente todos os estados, porém os principais 

produtores são Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Ceará e Rio Grande do Sul, somando uma 

área cultivada total de cinco mil hectares. Pode-se encontrar em todo território nacional 

pimentas com diversos tamanhos, cores e pungência, como as pimentas malagueta, dedo de 

moça, cumari amarelo, de bode, murupi, biquinho, entre outras (figura 8) (RIBEIRO et al., 

2008). 
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Figura 8. Pimenta malagueta (a), pimenta dedo de moça (b), pimenta cumari-amarelo (c), pimenta de 

bode (d) Fonte: Embrapa. Pimenta murupi (e), pimenta biquinho (f) Fonte: Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. 

 

A sensação de ardência conferida pelas chilli peppers se deve ao perfil e ao teor de 

capsaicinoides presentes nos frutos, principalmente a capsaicina e a di-hidrocapsaicina 

(Figura 9), que juntas representam 90% do total de capsaicinoides nas pimentas pungentes. 

Nas cultivares de páprica picante, a capsaicina encontra-se presente como o principal 

composto bioativo, equivalendo a aproximadamente 71% dos capsaicinoides e seu conteúdo é 

o principal parâmetro considerado ao se determinar a qualidade e o valor comercial de 

pimentas (NEITZKE, 2012; RIBEIRO, 2012;AL OTHMAN et al., 2011; BARCELOUX, 

2009; SURH; LEE, 1996). 

 

 

 

 

 
Figura 9. Estruturas químicas da capsaicina e da di-hidrocapsaicina (AL OTHMAN et al., 2011). 
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Uma das características farmacológicas da capsaicina é a propriedade de se ligar a 

nociceptores da pele e promover estímulos em terminais nervosos relacionados com a 

percepção da dor. O uso tópico de pomadas de capsaicina tem sido usado como estratégia 

para aliviar a dor em doenças como artrite reumatoide, osteoartrite, neuralgia pós-herpética, 

entre outras (MASON et al., 2004). A capsaicina tem sido ainda estudada por exercer 

atividades anticarcinogênicas, antimutagênicas e quimiopreventivas (KIM et al., 2010; 

HAYMAN; KAM, 2008;MIN, 2004). 

Estudos demonstraram que a capsaicina administrada por via oral é rapidamente 

absorvida no estômago e no intestino por processo passivo, sem a ação de proteínas 

transportadoras, sendo que a absorção da capsaicina pode variar de 50 a 90%. Na figura 10 

podem ser visualizadas as vias de absorção e a farmacocinética da capasaicina. Nos 

enterócitos, uma parte da capsaicina pode ser convertida a di-hidrocapsaicina antes de 

alcançar a corrente sanguínea, o que ocorre em torno de 1h após a ingestão (O’NEILL et al., 

2012).   

Suresh e Srinivasan (2010) administraram doses de capsaicina, piperina e curcumina 

por via oral em ratos Wistar e observaram que a absorção de capsaicina foi de 94% e que esta 

atingiu a concentração máxima no intestino e no sangue após 1h. A concentração máxima no 

fígado foi observada após 3h e nos rins, 6h após a administração do composto. A maior parte 

da capsaicina é absorvida em sua forma original e o principal órgão responsável pelo 

metabolismo deste composto é o fígado. Chanda et al. (2008) avaliaram o metabolismo da 

capsaicina utilizando microssomos hepáticos e identificaram os principais metabólitos, como 

sendo 16-hidroxicapsaicina, 17-hidroxicapsaicina e 16,17-desidrocapsaicina.  
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Figura 10. Farmacocinética da capsaicina. Absorção, metabolismo e distribuição após administração 

oral (adaptado de O’NEILL et al., 2012). 

 
 

Em 1912, Wilbur Scoville desenvolveu o primeiro teste sensorial para determinar a 

pungência de pimentas do gênero Capsicum (SCOVILLE, 1912). A escala criada por ele 

classifica as pimentas em ‘Unidades de Calor Scoville’ (SHU), em cinco níveis distintos de 

pungência: não pungente (0–700 SHU), suavemente pungente (700–3.000 SHU), 

moderadamente pungente (3.000–25.000 SHU), altamente pungente (25.000–70.000 SHU) e 

extremamente pungente (>80.000 SHU). A conversão para a escala Scoville pode ser feita 

multiplicando-se o conteúdo de capsaicina (gramas de capsaicina/grama de pimenta) por 1,6 x 

107
. Apesar de ser fundamentada em uma avaliação subjetiva, a escala de Scoville fornece 

dados confiáveis e continua sendo utilizada atualmente. Entretanto, avaliações ainda mais 
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acuradas e seguras, como os métodos cromatográficos, já vêm sendo utilizadas como padrão 

de comparação (AL OTHMAN et al., 2011). 

Os maiores consumidores das variedades de pimentas Capsicum no mundo são o 

México, a Tailândia e a Índia, os quais consomem 20; 5 e 2,5 g/per capita/dia, 

respectivamente. Esse consumo de pimentas corresponde a aproximadamente 25-200 mg/per 

capita/dia de capsaicinoides e é superior a ingestão estimada na Europa e nos Estados Unidos, 

em torno de 1,5 mg/per capita/dia de capsaicinoides (AL OTHMAN et al., 2011). Não foram 

encontrados dados sobre o consumo de pimentas Capsicum no Brasil. 

 Dentre as 30 espécies existentes do gênero Capsicum, podem-se destacar três espécies 

domesticadas com teor de capsaicinoides mais elevado, e por isso consideradas as mais 

pungentes do mundo: Capsicum annuum L. (cultivares ‘Meiteimorok’ e ‘Haomorok’); 

Capsicum frutescens L. (cultivares ‘Uchithi’ e ‘Mashingkha’) e Capsicum chinense Jacq. 

(cultivares ‘Umorok’ e ‘Chiengpi’) (SANATOMBI; SHARMA, 2008;BOSLAND; BARAL, 

2007). 

Dependendo da variedade da pimenta, a concentração de capsaicinoides pode variar 

entre 0,1-60 mg/g. Entretanto, há outros fatores que também influenciam nessa variação: 

Yaldiz; Ozguven e Sekeroglu (2010) encontraram conteúdo de capsaicina em pimentas entre 

0,5 - 4,2% dependendo da época da colheita, estádio de maturação, temperatura do ar e 

métodos de secagem aplicados aos frutos. Além disso, estudos mostram que ao serem 

submetidas à diferentes métodos de cocção as pimentas deste gênero apresentam 

comportamento distinto em relação aos seus compostos bioativos. Em estudo já mencionado, 

conduzido por Suresh, Manjunatha e Srinivasan (2007), foi observado após o processamento 

térmico em ebulição e em panela de pressão, que a capsaicina apresentou percentual de perda 

entre 18% e 36%, sendo o menor prejuízo verificado no cozimento da pimenta-vermelha por 

10 minutos em ebulição e a perda máxima em panela de pressão por 10 minutos. 
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Ornelas-Paz et al. (2010) analisaram oito tipos de pimentas mexicanas do gênero 

Capsicum quanto ao conteúdo de capsaicinoides e compostos fenólicos após fervura em 

temperatura de 96 ºC entre 7 e 13,5 minutos e grelha a 210 ºC entre 8,8 e 19 minutos, 

simulando a culinária caseira local. As pimentas passaram por estes processos nos estádios de 

maturação verde, em amadurecimento e maduras, visualmente percebidos pelas cores verde, 

amarela e vermelha, respectivamente. O conteúdo de capsaicina foi modestamente reduzido 

no processo de fervura, porém significantemente elevado no método de grelhar. Nas pimentas 

picantes, a fervura e a grelha foram responsáveis pelo aumento dos teores de compostos 

fenólicos, enquanto que nas pimentas não pungentes observou-se redução no conteúdo de 

fenólicos. 

 

1.3. Bioacessibilidade, biodisponibilidade e digestão 

 

 

Percebe-se que os compostos bioativos presentes na cúrcuma, na pimenta-preta e na 

pimenta-vermelha se comportam de forma distinta após os processamentos pelos quais as 

preparações são normalmente submetidas. Dessa forma, Ferrucci et al. (2010) enfatizam a 

importância de se conhecer o comportamento destes compostos bioativos presentes nesses 

ingredientes que compõem diversas receitas culinárias, com o intuito de melhor entender os 

mecanismos que envolvem a relação entre a utilização culinária de especiarias com a 

bioacessibilidade e biodisponibilidade de seus compostos. 

Entende-se por bioacessibilidade a quantidade de um determinado composto bioativo 

ou nutriente que se torna disponível para absorção no trato digestório após sua ingestão 

(PARADA; AGUILERA, 2007; STAHL et al., 2002). Essa quantidade disponível para 

absorção pode ser igual ou menor que a fração liberada da matriz alimentar, devido a 

possibilidade de haver a transformação destes compostos bioativos ou nutrientes em 
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metabólitos que não serão absorvidos ou ainda acontecer a interação com algum outro 

composto ou componente do lúmen que interfira na absorção (STAHL et al., 2002).  

Sendo assim, a digestão da matriz alimentar influencia na bioacessibilidade e 

biodisponibilidade destes componentes e ainda o processamento dos alimentos pode também 

aumentar a extração destes compostos de estruturas celulares, como a parede celular, ou 

também deixá-los mais susceptíveis à hidrólise e oxidação (PARADA; AGUILERA, 2007). 

O tratamento térmico pode afetar a biodisponibilidade de proteínas, carboidratos, 

lipídeos e vitaminas e alguns estudos têm demonstrado seu efeito também sobre o conteúdo 

de compostos bioativos (SURESH; MANJUNATHA; SRINIVASAN, 2007; STAHL et al., 

2002). Por exemplo, Veda; Platel e Srinivasan (2008), verificaram que a bioacessibilidade do 

ß-caroteno aumentou de 15% para 20% na cocção de cenoura em panela de pressão e para 

23% quando o vegetal foi cozido em ebulição. Entretanto, ao associar a cenoura com a 

cúrcuma, a bioacessibilidade do ß-caroteno aumentou ainda mais, de 15% para 25% tanto em 

ebulição quanto em panela de pressão.  

No caso da abóbora, os autores verificaram aumento na bioacessibilidade do ß-

caroteno de 15% para 17% em panela de pressão e para 19% em ebulição. Do mesmo modo, 

ao adicionar a cúrcuma a bioacessibilidade também aumentou, de 16,8% para 21% em panela 

de pressão e para 30% em ebulição, sugerindo que, além do aquecimento, o sinergismo entre 

os diferentes compostos bioativos também exerce influência sobre a bioacessibilidade e 

consequentemente sobre a biodisponibilidade dos mesmos. 

Entende-se por biodisponibilidade a fração do nutriente que se torna disponível para 

utilização em funções fisiológicas ou para ser armazenado (PARADA; AGUILERA, 2007). 

Este conceito de biodisponibilidade é abrangente e envolve diferentes estágios como a 

bioacessibilidade, a absorção, a distribuição tissular e a bioatividade. Ou seja, para estar 

biodisponível o composto de interesse deve resistir ao processamento do alimento, ser 
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liberado da matriz alimentar no processo digestório, absorvido pelo intestino e alcançar o sítio 

de ação (REIN et al., 2013). Entretanto, Stahl et al. (2002) enfatizam que um composto 

antioxidante não necessariamente precisa entrar na circulação sistêmica para ser bioativo. Ou 

seja, os compostos bioativos podem exercer atividade benéfica ainda no trato gastrintestinal, 

mesmo sem serem absorvidos. 

Suresh e Srinivasan (2007) incubaram intestinos de ratos com curcumina, piperina e 

capsaicina e posteriormente analisaram a mucosa intestinal e o fluido sérico para verificar a 

absorção destes compostos. A absorção máxima de piperina foi de 63% em concentração de 

80 µg/ml. Quanto a curcumina, foi de 83% em concentração 10 µg/ml. A capsaicina 

apresentou absorção máxima, 88%,  na concentração de 1 µg/ml.  Após 3 horas de incubação, 

nenhuma concentração de curcumina foi encontrada no fluido sérico. Dessa forma, os autores 

sugerem que, dentre os três compostos, apenas a curcumina é capaz de sofrer modificações 

durante a digestão. 

Hassaninasab et al. (2011) isolaram de fezes humanas alguns micro-organismos com 

possíveis atividades sobre a metabolização da curcumina e descobriram que a Escherichia 

coli é o micro-organismo que exerce a maior atividade sobre a via metabólica deste composto 

por meio da produção de uma enzima denominada pelos autores ‘curcumina/di-

hidrocurcumina NADPH-dependente redutase’ (CurA). Esta enzima produzida por um micro-

organismo intestinal participa da conversão da curcumina em di-hidrocurcumina e em tetra-

hidrocurcumina. Por sua vez, a curcumina e estes dois metabólitos são conjugados com 

glicuronídeos resultando em curcuminaglicuronídeo, di-hidrocurcuminaglicuronídeo e tetra-

hidrocurcumina glicuronídeo (JÄGER et al., 2014). 

Buscando melhor compreender a influência do processo digestório na 

biodisponibilidade de compostos bioativos, alguns estudos têm realizado o processo de 

digestão in vitro para simular as condições fisiológicas do trato digestório e do processo da 
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digestão (FALLER; FIALHO; LIU, 2012; STAHL et al., 2002). Este método tenta mimetizar 

o processo de digestão, relacionando fatores como pH, enzimas digestivas, temperatura, 

tempo de digestão, entre outros. Comumente estão envolvidas nestes ensaios as fases oral, 

gástrica, intestinal (intestino delgado) e em alguns casos inclui-se também a fermentação no 

intestino grosso. Apesar de estudos em humanos serem considerados padrão ouro, a digestão 

simulada in vitro tem a vantagem de ser menos onerosa e mais fácil de ser reproduzida. 

Entretanto, a utilização de diferentes protocolos e modelos de digestão in vitro dificulta a 

comparação entre os diversos estudos (MINEKUS et al., 2014). 

 

1.4. Medida da capacidade antioxidante pelos ensaios de FRAP e do radical DPPH  

 

O oxigênio é um elemento essencial para a respiração de todos os organismos 

aeróbios. Entretanto, espécies reativas dessa molécula são formadas em decorrência de sua 

redução (ANDERSON, 1996). Entende-se por espécies reativas de oxigênio (EROs) tanto os 

radicais quanto os compostos não-radicais capazes de oxidar biomoléculas, tais como, as 

proteínas, os carboidratos e o ácido desoxirribonucleico (DNA). Dentre as EROs de maior 

relevância encontram-se o radical peroxyl (ROO·), o óxido nítrico (ON·), o ânion superóxido 

(O2
·-), o oxigênio singleto (O2), o peróxinitrito (ONOO-) e o peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(DIPLOCK et al., 1998). 

Os danos oxidativos causados pelo desequilíbrio entre as EROs e os mecanismos de 

defesa do organismo são um fator importante no que concerne o aparecimento e 

desenvolvimento de DCNTs (SREERAMULU; RAGHUNATH, 2010;DIPLOCK et al., 

1998). 

Halliwell (1995) define um elemento antioxidante como “qualquer substância que, 

presente em baixas concentrações, quando comparado aos substratos oxidáveis, previne ou 

atrasa significativamente a oxidação daqueles substratos”. No organismo, os antioxidantes 



40 

 

exercem a função de evitar que as EROs alcancem níveis intracelulares elevados o suficiente 

para causar danos. (SEIFRIED et al., 2007). 

Os fitoquímicos presentes em vegetais, além de diversos alimentos que compõe a 

dieta, como, por exemplo, chás, café, vinho, cacau, entre outros, podem atuar na manutenção 

do equilíbrio entre os agentes pró-oxidantes e os antioxidantes combatendo o estresse 

oxidativo, agindo assim na prevenção do processo de desenvolvimento das DCNTs (SZETO; 

KWOK; BENZIE, 2004). Portanto, a capacidade antioxidante de produtos alimentícios tem 

sido levada em consideração ao lhes atribuir importância em relação à dieta e frequência de 

consumo. Este interesse resultou no desenvolvimento de diferentes métodos para 

determinação da capacidade antioxidante dos alimentos (ROGINSKY; LISSI, 2005).  

Estes ensaios podem ser classificados pelo tipo de reação envolvida: aqueles baseados 

em transferência de átomos de hidrogênio e os ensaios com base na transferência de elétrons. 

São exemplos da primeira classificação o ORAC (oxygen radical absorbance capacity – 

capacidade de absorção do radical oxigênio), o TRAP (total radical trapping antioxidant 

parameter – parâmetro total de captura do radical antioxidante) e o IOU (inhibited oxygen 

uptake – absorção inibida de oxigênio). Quanto aos ensaios com base na transferência de 

elétrons podem ser citados o FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power– Poder Antioxidante 

de Redução Férrica) e a redução do radical DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazila) e o TEAC 

(Trolox equivalent antioxidant capacity – capacidade antioxidante equivalente ao Trolox). 

Este último atua tanto por transferência de átomos de hidrogênio como transferência de 

elétrons (HUANG; OU; PRIOR, 2005).   

Dentre esses métodos, os mais usados são o ORAC, o FRAP, o DPPH e o TEAC 

(RUFINO et al., 2007). Apesar de serem fundamentados no mesmo princípio, o de 

transferência de elétrons, vários estudos combinam os ensaios FRAP e DPPH para avaliação 
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da capacidade antioxidante de vegetais (AKINOLA A; AHMAD; MAZIAH, 2014; 

TIVERON et al., 2012; SREERAMULU; RAGHUNATH, 2010; TILAK et al., 2004). 

O DPPH é um radical livre que pode ser obtido diretamente por dissolução do reagente 

em meio orgânico (figura 11) e o ensaio do DPPH é fundamentado na captura deste radical 

por antioxidantes, produzindo um decréscimo da absorbância a 517 nm (RUFINO et al., 

2007). 

 

 

 

Figura 11. Estabilização do radical livre DPPH (adaptado de Rufino et al., 2007). 

 

 

O ensaio FRAP (figura 12) foi desenvolvido com o objetivo de determinar a 

capacidade de redução do ferro em fluidos biológicos e soluções aquosas de compostos puros 

(PULIDO; BRAVO; SAURA-CALIXTO, 2000). Este método é baseado na capacidade de 

uma amostra em reduzir íons de Fe3+ para Fe2+na presença de TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-

triazina). O complexo TPTZ-Fe2+ apresenta coloração azul-escura e a reação é lida a 593 nm. 

O ensaio FRAP adequa-se tanto à avaliação da capacidade antioxidante em extratos de 

alimentos e bebidas, como ao estudo da eficiência antioxidante de substâncias puras, com 

resultados comparáveis àqueles obtidos com outras metodologias mais complexas (BRITO et 

al., 2006). 
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Figura 12. Redução do complexo TPTZ (2, 4,6- tripiridil-s-triazina) com Fe3+ (adaptado de BRITO et 

al., 2006). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista que as especiarias contêm elevados teores de compostos bioativos com 

potencial efeito benéfico à saúde e que são utilizadas de maneira corriqueira na culinária e, 

levando em consideração que os teores e/ou perfil destes compostos podem ser modificados 

em função do preparo dos alimentos e do processo de digestão, justifica-se o estudo do efeito 

da digestão simulada de uma preparação culinária sobre os teores de compostos bioativos e a 

capacidade antioxidante desta preparação. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Investigar o efeito da digestão in vitro de um risoto de especiarias contendo cúrcuma, 

pimenta-preta e páprica picante sobre os compostos bioativos e a capacidade antioxidante. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Nas especiarias isoladas 

1. Determinar o conteúdo total de polifenóis; 

2. Analisar a capacidade antioxidante por diferentes métodos; 

3. Desenvolver metodologia de análise para quantificação simultânea de curcumina, 

demetoxicurcumina, bisdemetoxicurcumina, piperina e capsaicina; 

4. Identificar e quantificar os compostos bioativos por CLAE. 

 

3.2.2. No risoto de especiarias  

1. Realizar a digestão simulada in vitro. 

2. Determinar o conteúdo total de polifenóis antes e após a digestão in vitro; 

3. Analisar a capacidade antioxidante por diferentes métodos, antes e após a digestão in 

vitro; 

4. Identificar e quantificar os compostos bioativos por CLAE antes e após a digestão in 

vitro. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Seleção e preparo das amostras 

 

 

4.1.1.  Especiarias 

Três marcas de cúrcuma, pimenta-preta e páprica picante (figura 13), todas 

produzidas no Brasil e disponíveis em supermercados das cidades do Rio de Janeiro e Niterói, 

foram adquiridas, em dois lotes distintos, configurando um total de 18 amostras. 

 
Figura 13. Amostras das especiarias adquiridas em mercados locais. 

 

 

4.1.2. Preparo do risoto 

Para o desenvolvimento da preparação risoto de especiarias, foi escolhida uma marca 

de cada especiaria. A escolha de cada especiaria se baseou no maior conteúdo de compostos 

bioativos, a saber: curcumina, piperina e capsaicina, provenientes do açafrão, da pimenta-

preta e da páprica picante, respectivamente. 

A preparação foi realizada em duplicata no laboratório de Técnica Dietética do 

Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ, de acordo com o modo de preparo relatados 

na ficha técnica de preparação (figura 14) e continha os ingredientes arroz arbóreo, manteiga, 

queijo parmesão ralado, cebola, sal, cúrcuma em pó, pimenta-preta em pó, páprica picante em 

pó e água (figura 15A). 



46 

 

Nº: 01

Nº de porções: 1

UND PL FC PB Peso cru Peso cozido FT

ARROZ ARBÓREO KG 0,10 0,10 0,10 0,30 3,00 0,10 10,00 1,00

MANTEIGA KG 0,02 0,02 0,02 16,00 0,32

CEBOLA KG 0,07 1,08 0,08 0,08 1,90 0,14

CÚRCUMA g 1,00 1,00 1,00 0,08 0,00008

PÁPRICA PICANTE g 0,10 0,10 0,10 0,06 0,000006

PIMENTA PRETA g 0,10 0,10 0,10 0,06 0,000006

QUEIJO PARMESÃO KG 0,012 0,012 0,012 35,00 0,42

SAL g 1,50 1,50 1,50 0,00129 0,0000019

ÁGUA L 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

1,88R$              

1. Colocar 500mL de água para ferver

2.  Descascar e picar a cebola em brunoise e reservar

3. Esquentar metade da manteiga e refogar a cebola por 30 segundos ou até ficar transparente

4. Acrescentar o arroz e refogar por 30 segundos

5. Colocar a água aos poucos durante todo o cozimento, sem parar de mexer

6. Após 15 minutos, agregar as especiarias e mexer por mais 5 minutos

7. Desligar o fogo

8. Colocar o parmesão e o restante da manteiga

9. Mexer e servir

Ao longo do preparo, manter em fogo médio. A partir da adição de água a temperatura de cozimento é constante: 70 °C.

PL (Peso Líquido) = Peso do alimento cru e limpo para uma pessoa

PB (Peso Bruto) = Peso do alimento cru e não limpo para uma pessoa (FC x PL)

FC (Fator de Correção) =  Fator que representa as perdas do alimento durante o pré-preparo (FC = Peso bruto/Peso limpo)

FT (Fator Térmico) = Fator que representa perdas ou ganhos do alimento ao longo da cocção (FT = Peso cru/Peso cozido)

QT (Quantidade Total) = PB x Nº de porções

Custo Unitário = Preço do alimento de acordo com a unidade informada na ficha técnica (Kg, g, L, mL)

Custo da Porção = Custo da preparação para uma pessoa (Custo Porção = PB x Preço unitário)

Preparação: Risoto de Especiarias

FICHA TÉCNICA DE PREPARAÇÃO 

Observações

Técnica de Preparo

Custo            

porção
Ingredientes

Custo                   

unitário

Per capta
Qtd Total

 
Figura 14. Ficha técnica de preparação do risoto de especiarias. 

 

 A elaboração do risoto de especiarias, de acordo com a ficha técnica, teve duração de 

20 minutos, porém as especiarias foram adicionadas apenas nos cinco minutos finais. Ao 

longo de todo o processo de preparo, a temperatura foi monitorada por termômetro digital 

(Cotronic Technology Ltd, China) e se manteve em 70 °C (figura 15B). Alíquotas do risoto, 

pesando 65 gramas cada, foram coletadas em tempos diferentes: T0 - 1ª coleta, ainda sem a 

adição das especiarias, aos 14 minutos (figura 15C); T1 - 2ª coleta, logo após a adição das 
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especiarias, aos 15 minutos (figura 15D) e T2 - 3ª coleta, ao término da preparação, aos 20 

minutos (figura 15E). As alíquotas foram embaladas a vácuo, congeladas a -80 °C, 

liofilizadas e então trituradas em moinho mecânico Retsch zm1 usando malha metálica de 

poro 0,25 mm até a obtenção de um pó fino que foi então utilizado para a extração de 

compostos bioativos. 

 

 

Figura 15. Ingredientes do risoto (A), monitoramento da temperatura realizado ao longo de todo o 

preparo (B), coleta da 1ª alíquota aos 14 minutos (C), coleta da 2ª alíquota aos 15 minutos (D), coleta 

da 3ª alíquota aos 20 minutos (E). 
 

 

 

4.2. Extração de compostos bioativos 

 

A extração de compostos bioativos foi realizada de acordo com o método descrito por 

Pozharitskaya et al. (2008), com algumas modificações. Alíquotas de 100 mg das amostras de 

especiarias comerciais e do risoto de especiarias liofilizado foram adicionadas em tubos 

Falcon, e acrescidos com 5 mL de metanol e colocadas em banho de ultrassom por 15 

minutos. Após esse período, as amostras foram mantidas em banho-maria a 50°C por 30 

minutos e novamente em banho de ultrassom por mais 15 minutos. As amostras foram 
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centrifugadas a 5000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante foi separado para a eliminação do 

solvente em evaporador rotatório a 40 °C. O resíduo foi então ressuspendido em 2 ml de 

metanol e filtrado em filtro com diâmetro de 0,13 µm. A solução resultante foi utilizada nas 

análises posteriores. 

 

 

4.3. Desenvolvimento e validação de metodologia de análise para determinação 

simultânea de curcuminoides, piperina e capsaicina em alimentos. 

 

 4.3.1. Equipamento e condições cromatográficas 

 

Para a determinação simultânea dos compostos curcuminoides, piperina e capsaicina 

foi desenvolvido um método a partir de Tayyem et al. (2006). Foi utilizado um sistema de 

cromatografia líquida de alta eficiência constituído de bomba LC-20AT (Shimadzu, Kyoto, 

Japão), detector de arranjo de diodos modelo SPD-M20A, auto injetor SIL-20AHT, 

degaseficador DGU-20A5 e um coletor de frações FRC-10A gerenciado por um controlador 

CBM-20A, conectado diretamente a um computador equipado com software Shimadzu LC 

Solution. Foi utilizada coluna C18 Kromasil (5μm; 4,6 x 250 mm). A fase móvel A continha 

água:ácido acético (99:1, v/v), a fase B metanol e a fase C acetonitrila, o gradiente utilizado 

está descrito na tabela 1. A corrida foi monitorada a 280 nm para identificação de capsaicina, 

345 nm para piperina e 425nm para curcuminoides, com fluxo de 1mL/min e volume de 

injeção de 10 μL. A identificação foi baseada na comparação do tempo de retenção de 

soluções padrão e do espectro de absorção no UV-visível. 

 

 

 



49 

 

Tabela 1. Gradiente desenvolvido para a determinação simultânea 

dos compostos curcumina, piperina e capsaicina. 

Tempo (min) A% B% C% 

0 37 23 40 

10 55 15 30 

17 37 23 40 

30 37 23 40 

 

Os teores dos compostos bioativos das amostras foram calculados a partir da área do 

pico baseada em curva dos padrões de curcuminoides, piperina e capsaicina e os resultados 

expressos como mg/g. 

 

4.3.2. Validação do método 

 

 

Para validação do método proposto, foram avaliados os seguintes parâmetros: 

seletividade, linearidade, recuperação e precisão intermediária (ANVISA, 2003; CASS; 

DEGANI, 2012).  

 

4.3.2.1. Seletividade 

 

Verificou-se a seletividade do método por meio da análise da amostra de um risoto 

sem a adição de especiarias para constatar a ausência de interferência no sinal de detecção nos 

tempos de retenção (TR) e nos comprimentos de onda dos compostos de interesse. 
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4.3.2.2. Linearidade 

 

A linearidade do método foi avaliada analisando soluções contendo a mistura dos 

padrões. A partir das soluções estoque com concentração de 3mg/mL, preparou-se uma curva 

padrão com 5 concentrações, compreendidas entre 5 e 100μg/mL. Cada concentração foi 

preparada em triplicata. Tendo em vista que o padrão de curcumina (Sigma-Aldrich) tinha 

pureza de 78% e era composto também pelos outros curcuminoides (19,99% de 

demetoxicurcumina e 2,99% de bisdemetoxicurcumina), a faixa real de concentração 

analisada foi de 3,8-76 μg/mL para curcumina, de 0,99-19,99 μg/mL para demetoxicurcumina 

e de 0,149-2,99 μg/mL para bisdemetoxicurcumina. 

 

4.3.2.3. Recuperação Aparente 

 

A recuperação foi avaliada por meio de análise, em triplicata, em três dias diferentes 

de uma concentração da curva padrão. A partir disto calculou-se a relação entre a 

concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente, 

segundo a fórmula: 

 

 

4.3.2.4. Precisão intermediária 

 

A precisão inter-corridas foi avaliada em três dias diferentes, através da análise em 

triplicata da curva padrão, a fim de se avaliar a proximidade dos resultados obtidos.  
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4.4. Efeito do processamento térmico sobre o conteúdo de compostos bioativos e a 

capacidade antioxidante de um risoto de especiarias. 

 

 Diferentes marcas de pimenta-preta, páprica picante e cúrcuma foram avaliadas, 

quanto ao conteúdo de polifenois, de piperina, de capsaicina e de curcumina, bem como 

quanto à capacidade antioxidante. Foi escolhida uma marca de cada especiaria para ser 

utilizada no preparo de um risoto, a fim de estudar o efeito do processamento térmico e da 

digestão in vitro sobre os compostos bioativos e a capacidade antioxidante da preparação. 

 

4.4.1. Quantificação de Polifenóis Totais 
 

A quantificação de polifenóis totais (PT) foi conduzida nos extratos, obtidos de acordo 

com o descrito no item 4.2, utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu de acordo com a 

metodologia descrita por (KAROU et al., 2005). Em placas de ELISA com 96 poços, 75µL do 

reagente de Folin diluído em água destilada (1:1 v/v) foram adicionados a 30µL do extrato de 

polifenóis (das especiarias isoladas ou da preparação), e deixados à temperatura ambiente por 

5 minutos. Posteriormente, 75µL de carbonato de sódio 20% foram adicionados, e os tubos 

foram mantidos em temperatura ambiente por 30 minutos. A leitura foi feita em 

espectrofotômetro a 750nm. O conteúdo de PT foi expresso em mg equivalente de ácido 

gálico/g de peso da amostra liofilizada (mg EAG/g). 
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4.4.2. Análises da Capacidade Antioxidante (CA) 

 

4.4.2.1.Radical 1,1-Difenil-2-picrilhidrazila (DPPH) 

 

A CA foi realizada com o uso do radical livre DPPH de acordo com o método descrito 

por Fett et al. (2006). Uma solução de DPPH a 100 µM foi preparada utilizando metanol a 

80%. A leitura da solução de DPPH na ausência da amostra foi realizada em 

espectrofotômetro a 517nm a fim de verificar a absorbância entre 0,8 e 1,1. Em tubos de 

ensaios foram colocados 0,1 mL do extrato de compostos bioativo (item 4.2) de cada amostra 

e 4,9 mL da solução de DPPH 100 µM. Os tubos foram agitados manualmente e 

cuidadosamente mantidos no escuro por 30 minutos para posterior realização das leituras a 

517nm.  

A concentração de DPPH no meio de reação foi calculada conforme curva padrão de 

Trolox. A atividade antioxidante foi expressa em milimolar de equivalentes Trolox (mM 

ETX) e em percentual de inibição do radical DPPH. 

Para cálculo da CA foi utilizado o percentual de inibição do radical DPPH segundo a fórmula: 

 

CA (%) = (A0 – A30) *100/A0 

Onde, A0 representa a absorbância da solução de DPPH medida no tempo inicial, e A30 é a 

absorbância da amostra 30 minutos após a adição da solução DPPH.  

 

4.4.2.2. Ferric reduction antioxidant power assay (FRAP) 

 

Este ensaio baseia-se na metodologia descrita por Thaipong et al. (2006), onde o poder 

de redução do ferro em extratos de alimentos é avaliado. Previamente, foram preparadas 

soluções estoque, incluindo: 300 mM de solução tampão de acetato de sódio, pH 3,6, 10mM 

TPTZ em HCl a 40mM e 20mM de FeCl3. Sendo a solução de ensaio (FRAP) preparada com 

uma mistura de 25 mL do tampão acetato, 2,5 mL da solução de TPTZ e 2,5 mL da solução 
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de FeCl3 e, em seguida, aquecida a 37°C por 5 minutos. Em placa de 96 poços, foram 

adicionados 15µL dos extratos das especiarias à 285 µL da solução de FRAP por 30 minutos 

em ambiente escuro. A leitura foi realizada em leitor de ELISA à 593nm. Os resultados estão 

expressos em mM equivalente de Trolox (ETX) / g. 

 

4.5. Identificação e quantificação dos compostos bioativos por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE) 

 

A quantificação de curcuminoides, piperina e capsaicina foi realizada nos extratos de 

compostos bioativos das amostras das marcas comerciais das especiarias e nas amostras do 

risoto liofilizado. O método de análise utilizado foi descrito no item 4.3 deste trabalho. Os 

teores dos compostos bioativos das amostras foram determinados por padronização externa e 

expressos em mg/g de amostra.  

 

4.6. Modelo de Digestão Simulada in vitro 

 

O modelo de digestão simulada in vitro foi realizado de acordo com metodologia 

descrita por Miller et al. (1981) e posteriormente por Liu; Glahn; Liu (2004). Amostras 

liofilizadas do risoto de especiarias (4,5 g) e das especiarias isoladas foram misturadas a 

solução salina (140 mM NaCl, 5 mM KCl e 150 µM BHT) na razão de 1:4 p/v 

(amostra/solução) a fim de obter um volume final de 18 mL. A mistura foi mantida em 

agitação por 10 minutos em temperatura ambiente. Após este período, a mistura foi 

acidificada com HCl 0,1 M até atingir o pH 2,0. Adicionou-se 0,5 mL de solução contendo 

pepsina (0,2 g de pepsina em 5 mL de HCl 0,1 M). As amostras foram incubadas em banho-

maria com agitação a 37°C por 1 hora e, em seguida, o pH da amostra foi elevado até 6,9 pela 

adição de NaHCO3 1 M.  Foram adicionados 2,5 mL de solução de pancreatina e bile (0,45 g 
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de extrato biliar e 0,075 g de pancreatina em 37,5mL de NaHCO3 0,1 M) a fim de iniciar o 

processo de digestão intestinal, sendo novamente incubadas em banho-maria com agitação a 

37°C por 2 horas. Após este período, a solução foi centrifugada a 5000 rpm por 10 minutos 

para separação de duas fases: sobrenadante, sendo esta a fração bioacessível, e o resíduo 

fração não bioacessível no intestino delgado que possivelmente atingiria o cólon para 

fermentação pela microbiota. Ambas as frações foram armazenadas a-80°C até o momento 

das análises de polifenóis totais, capacidade antioxidante e CLAE. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados, expressos como média ± erro padrão, foram avaliados por meio de 

Análise de Variância simples (One-way ANOVA) seguido de teste de Tukey, a 5% de 

significância (p<0,05), para a comparação das médias. Para estas análises foi utilizado o 

software GraphPad Prism® versão 5.0. Posteriormente, foi realizada correlação de Pearson 

entre o conteúdo de polifenóis totais e a capacidade antioxidante das especiarias. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Desenvolvimento e validação de metodologia de análise para determinação 

simultânea de curcuminoides, piperina e capsaicina em alimentos. 

 

Os compostos bioativos presentes nas especiarias apresentam vários benefícios à 

saúde, demonstrados por estudos epidemiológicos, in vitro, in vivo e ensaios clínicos 

(NISHA; SINGHAL; PANDIT, 2009; SUNILA; KUTTAN, 2004; SURESH; 

MANJUNATHA; SRINIVASAN, 2007). Dessa forma, é importante conhecer quais 

compostos estão presentes nos alimentos e as modificações decorrentes do processamento que 

podem afetar o conteúdo final destas substâncias.  Os métodos de CLAE são muito utilizados 

para identificação e quantificação de inúmeros compostos por apresentarem alta sensibilidade. 

Existem vários trabalhos descrevendo métodos de análise de curcumina, piperina e 

capsaicina tanto em alimentos quanto em fluidos biológicos, no entanto, não foi encontrado 

um método capaz de identificar esses diferentes compostos em uma mesma corrida 

cromatográfica (BUTNARIU; CAUNII; PUTNOKY, 2012; LI et al., 2014; SURESH; 

SRINIVASAN, 2010; TAYYEM et al., 2006). Sendo assim, é de interesse o desenvolvimento 

de um método a fim de aperfeiçoar as análises de quantificação desses compostos bioativos 

em amostras de alimentos. 

Com o objetivo de obter melhor resolução do pico cromatográfico foram testadas 

diferentes proporções das fases móveis e volumes de injeção, verificando-se melhores 

resultados com as condições descritas no item 4.3. Dessa forma, foi possível a análise dos 

compostos simultaneamente, variando apenas o comprimento de onda da corrida, conforme 

ilustra a figura 16. Pode-se perceber que o método desenvolvido foi adequado para a 

identificação dos compostos, visto que não houve sobreposição dos picos das diferentes 

substâncias analisadas. 



57 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 min

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

mAU
280nm4nm (1.00)

 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 min

0

25

50

75

100

125
mAU

345nm4nm (1.00)

 

 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 min

0

25

50

75

100

125

mAU
425nm4nm (1.00)

 

Figura 16. Cromatograma representativo da mistura de padrões contendo capsaicina (a), piperina (b) e 

curcuminoides (c). 

 

A fim de analisarmos um alimento que apresentasse os cinco compostos bioativos de 

interesse desse estudo, escolhemos o curry, pois trata-se de uma mistura de diferentes 

especiarias a qual contém todos os curcuminoides, além da piperina e da capsaicina. A figura 

17 apresenta os cromatogramas das análises e observa-se que, mesmo em uma amostra mais 

TR 18.055 

TR 13.647 

Curcumina 

TR 11.959 Demetoxicurcumina 
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complexa, os picos apresentam boa separação sendo possível a identificação de todos os 

compostos. 
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Figura 17. Cromatogramas de uma amostra comercial de curry. (a) capsaicina, (b) piperina e (c) 

curcuminoides. 
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6.1. Validação do método 

 

6.1.1. Seletividade 

A análise de uma amostra de risoto sem a adição de especiarias mostrou que o método 

é seletivo para curcuminoides, piperina e capsaicina, visto que não foram observados picos 

nos tempos de retenção dos compostos de interesse (figura 18), bem como a presença de 

outras substâncias na matriz não interferiram na identificação dos compostos bioativos, como 

demonstrado na figura 17. 
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Figura 18. Cromatograma de uma amostra de risoto preparado sem adição de cúrcuma, pimenta preta 

e páprica picante. Os comprimentos de onda de 280 nm, 345 nm e 425 nm foram utilizados para 

detecção de capsaicina, piperina e curcuminoides, respectivamente. 

 

 

6.1.2. Linearidade 

A linearidade foi avaliada por meio do cálculo da regressão linear, utilizando a curva 

composta por sete concentrações de cada padrão, isoladamente, em triplicata. Os dados estão 

apresentados na tabela 2. Os coeficientes de determinação r2 foram todos acima de 0,99, 

indicando alto grau de correlação e boa linearidade do método e estão em conformidade com 

o critério de aceitação (ANVISA, 2003). 
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Tabela 2. Parâmetros de regressão linear para determinação simultânea de 

curcuminoides, piperina e capsaicina 

Composto Concentração (μg/mL) Equação linear r2 

Bisdemetoxicurcumina 0,149 – 2,99 y = 61880x – 5165 0,9974 

Demetoxicurcumina 0,99 – 19,99 y = 61130x – 26300 0,9982 

Curcumina 3,8 – 76 y = 83520x – 183800 0,9955 

Piperina 5 – 100   y = 58110x – 80510 0,9987 

Capsaicina 5 – 100      y = 3700x – 8460 0,9963 

 

 

A tabela 3 apresenta a média dos tempos de retenção e das áreas dos picos e os 

desvios padrão relativos obtidos nas análises realizadas em triplicata. Pode-se observar baixos 

valores de desvio padrão (< 5%) e, portanto, dentro do valor aceitável (ANVISA, 2003). 

 

Tabela 3. Adequação do método para análise simultânea de curcuminoides, piperina e 

capsaicina 

Composto Concentração  

(μg/mL) 

Tempo de retenção  Área do pico 

 Média 

(min) 

DPR 

(%) 

Média 

 

DPR 

(%) 

Bisdemetoxicurcumina 0,75 9,281 0,47 41326 1,84 

Demetoxicurcumina 5 10,502 0,46 278521 1,20 

Curcumina 19 12,256 0,53 1384934 1,19 

Piperina 25 13,659 0,24 1325329 1,63 

Capsaicina 25 18,056 0,09 90123 1,03 

DPR: Desvio Padrão Relativo = Desvio padrão*100/concentração média determinada 
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6.1.3. Exatidão 

 

A exatidão reflete a eficácia do método em quantificar o composto de interesse na 

amostra. Os resultados do ensaio estão apresentados na tabela 4, onde pode ser observado que 

a exatidão variou de 95 a 102% para os compostos em estudo e baixos valores de desvio 

padrão. Esta análise será repetida com diferentes faixas de concentração (baixa, média e alta), 

a fim de confirmar estes resultados. 

 

Tabela 4. Exatidão do método para determinação simultânea de curcuminoides, 

piperina e capsaicina 

Composto Concentração 

teórica 

(μg/mL) 

Concentração 

encontrada 

(μg/mL) 

DPR 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Bisdemetoxicurcumina 

 

29,9 30,5 ± 0,2 0,81 102,1 

Demetoxicurcumina 199,9 203,5 ± 1,3 0,69 101,8 

Curcumina 760     754,7 ± 9,4 1,21 99,3 

Piperina 500   476,5 ± 16,6 3,49 95,2 

Capsaicina 100 98,0 ± 4,2 4,69 98,0 

 

 

6.1.4. Precisão intermediária 

 

Foram realizadas determinações em três dias diferentes, não consecutivos, da curva 

dos diferentes padrões. As figuras 19 a 23 apresentam as curvas obtidas nas análises e a 

tabela 5 apresenta o coeficiente angular médio das curvas e o desvio padrão relativo. 

Observa-se alta similaridade entre as curvas para todos os compostos pesquisados, 

evidenciado pelo baixo DPR, mostrando que o método é capaz de proporcionar o mesmo 

resultado em diferentes intervalos de tempo.  
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Figura 19. Curvas de calibração de solução padrão de capsaicina obtida em três dias distintos. 
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Figura 20. Curvas de calibração de solução padrão de piperina obtida em três dias distintos.  
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Figura 21. Curvas de calibração de solução padrão de bisdemetoxicurcumina obtida em três dias 
distintos. 
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Figura 22. Curvas de calibração de solução padrão de demetoxicurcumina obtida em três dias 
distintos. 
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Figura 23. Curvas de calibração de solução padrão de curcumina obtida em três dias distintos. 

 

 

 

Tabela 5. Precisão intermediária do método para determinação simultânea 

de curcuminoides, piperina e capsaicina 

Composto Coeficiente angular médio DPR (%) 

Bisdemetoxicurcumina 

 

61643 ± 2364 3,83 

Demetoxicurcumina 61233 ± 2667 4,35 

Curcumina 83217 ± 6320 7,60 

Piperina 58120 ± 2005 3,45 

Capsaicina 3776 ± 188,8 5,00 
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A partir destes resultados, o método desenvolvido está se mostrando adequado para 

determinação simultânea de curcuminoides, piperina e capsaicina em amostras de alimentos e, 

dessa forma, foi utilizado para as determinações desses compostos em diferentes marcas 

comerciais de especiarias e na preparação culinária risoto de especiarias. 

 

6.2. Efeito do processamento térmico e da digestão simulada in vitro sobre o conteúdo de 

compostos bioativos e a capacidade antioxidante de um risoto de especiarias. 

 

 

6.2.1. Quantificação de polifenóis totais em marcas comerciais das especiarias 

 

6.2.1.1.  Cúrcuma 

 

 O teor de polifenóis totais (PT) nas três marcas comerciais de cúrcuma foi de 10,1 ± 

0,43 na cúrcuma 1; 18,6 ± 1,2 na cúrcuma 2 e 24,2 ± 0,20 mg EAG/g na cúrcuma 3 (Figura 

24). 
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Figura 24. Conteúdo de PT em diferentes marcas comerciais de cúrcuma. Valores expressos em 
miligrama equivalente de ácido gálico por grama de amostra (mg EAG/g). Letras diferentes indicam 

que houve diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

 

A marca de cúrcuma número três apresentou o maior conteúdo de polifenóis totais, 

24,2 ± 0,20mg EAG/g. Estes valores estão acima dos encontrados em outros estudos como, 

por exemplo, o trabalho realizado por Maizura; Aminah; Wan Aida (2011) que, com o 
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objetivo de determinar o conteúdo de PT em três especiarias oriundas de mercados locais da 

Malásia, entre elas a cúrcuma, verificaram que esta apresentou conteúdo de PT de 0,67 mg 

EAG/g de extrato. Entretanto, valor mais elevado foi observado em outro estudo, também 

realizado na Ásia, no qual se avaliou diversas preparações culinárias típicas da região quanto 

à capacidade antioxidante e o conteúdo de compostos fenólicos, antes e após processamento 

térmico, e encontrou-se conteúdo de PT correspondente a aproximadamente 13,4 mg EAG/g 

de peso fresco de cúrcuma na pré-cocção (TANGKANAKUL et al., 2009).  

Por sua vez, Tiveron et al. (2012), ao avaliarem a composição fenólica de hortaliças 

consumidas no Brasil, encontraram teor de PT de aproximadamente 13 mg EAG/g de peso 

seco de cúrcuma; valor similar ao observado por Tangkanakul et al. (2009) e também próximo 

aos valores encontrados no presente estudo. Nestes três trabalhos citados acima, os extratos 

analisados foram obtidos do rizoma da Curcuma Longa L., enquanto em nosso estudo os 

extratos foram obtidos da cúrcuma já adquirida sob a forma de especiaria em pó. Entretanto, 

Dearlove et al. (2008) ao avaliarem conteúdo de polifenóis em amostras de cúrcuma também 

adquiridas em supermercados encontraram valor correspondente a 25,9mg EAG/g, similar ao 

observado na amostra da marca de cúrcuma nº 3 do presente trabalho, a qual obteve o maior 

conteúdo de polifenóis entre as três marcas avaliadas. 

 

6.2.1.2. Pimenta-preta 
 

 Nas diferentes marcas estudadas de pimenta preta, o teor de PT foi de 4,8 ± 0,06 na 

marca 1; 7,3 ± 0,45 na marca 2 e 4,9 ± 0,02 mg EAG/g na marca 3 (figura 25). 
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Figura 25. Conteúdo de PT em diferentes marcas de pimenta preta. Valores expressos em miligrama 

equivalente de ácido gálico por grama de peso da amostra (mg EAG/g). Letras iguais indicam que não 
houve diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

 

A marca número dois de pimenta preta apresentou o maior conteúdo de polifenóis 

totais, 7,3 ± 0,45 mg EAG/g. Estes valores estão acima dos encontrados por Su et al. (2007), 

que observaram variação no conteúdo de polifenóis totais em grãos de pimenta preta 

conforme a solução de extração utilizada. Quando utilizado extrato de metanol (80%), o 

conteúdo encontrado foi de 0,91 mg EAG/g e para extrato de acetona (50%) foi de 1,32 mg 

EAG/g. Entretanto, Dearlove et al. (2008), realizando extração com metanol (50%), 

encontraram conteúdo de PT de 5,1± 0,3 mg EAG/g em amostras de pimenta preta. Este valor 

se aproxima dos números achados nas três marcas de pimenta preta avaliadas neste trabalho. 

 

6.2.1.3. Páprica picante 
 

 O teor de PT nas diversas marcas de páprica picante foi de 5,0 ± 0,32 marca 1; 4,5 ± 

0,53 na marca 2 e 5,8 ± 0,03 mg EAG/g na marca 3 (figura 26). 

 



67 

 

Polifenóis Totais

páp
ri
ca

 1

páp
ri
ca

 2

páp
ri
ca

 3

0

2

4

6

8

a,b
a

b

m
g

 e
a
g

/g

 
Figura 26. Conteúdo de PT em diferentes marcas de páprica picante. Valores expressos em miligrama 

equivalente de ácido gálico por grama de peso da amostra (mg EAG/g). Letras iguais indicam que não 

houve diferença significativa segundo o teste de Tuckey (p<0,05). 
 

 

 

As marcas de páprica picante números 1 e 3 resultaram nos maiores conteúdos de 

polifenóis totais, 5,8 e 5,0 ± 0,32 mg EAG/g de amostra, respectivamente, não apresentando 

diferença estatística entre elas. Esses valores foram inferiores aos encontrados por Arnnok e 

Ruangviriyachai (2012), que ao avaliarem pimentas vermelhas secas do tipo Chilli peppers, 

encontraram valores de polifenóis totais entre 8-9 mg EAG/g de peso seco. Por sua vez, 

Zhuang et al. (2012) analisaram nove pimentas do gênero Capsicum, variedades Capsicum 

frutescens L. e Capsicum annuum L., e encontraram conteúdo total de fenólicos variando 

entre 1,07-4,9 mg EAG/g de peso fresco. 

Quando comparados aos dados na literatura, percebe-se variações nos conteúdos de 

polifenóis nas três especiarias estudadas, principalmente em relação à páprica picante. Quanto 

a esta última, a extensão na diferença de valores deve-se, provavelmente, ao fato de a maioria 

dos estudos serem realizados com as próprias pimentas vermelhas e não com a especiaria já 

adquirida em pó. Além disso, segundo Gobbo-Neto e Lopes (2007), vários fatores ainda 

podem exercer influência no conteúdo de metabólitos secundários nas plantas. Dentre estes 

fatores estão a sazonalidade, índice pluviométrico, altitude, radiação, adição de nutrientes no 

solo, disponibilidade de água no solo, poluição, ataque de patógenos, entre outros. 
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6.3. Capacidade antioxidante das marcas comerciais das especiarias pelo radical 

DPPH e pelo método FRAP. 
  

Os resultados dos ensaios de capacidade antioxidante de todas as especiarias estão 

expressos em percentual de inibição do radical DPPH e em equivalentes de Trolox (mM 

ETX). Quanto a análise dos resultados, entende-se que quanto maior o percentual de inibição 

e equivalentes de Trolox, maior a capacidade antioxidante.  

 

6.3.1. Cúrcuma 

As marcas de cúrcuma 2 e 3 não apresentaram diferença entre si, entretanto exibiram 

percentuais de inibição do radical DPPH mais elevados do que a marca de cúrcuma 1 (tabela 

6). Pelo método FRAP, apesar não haver diferença estatística, os valores numéricos 

acompanham o perfil encontrado com o uso do DPPH, no qual as marcas 2 e 3 apresentaram 

valores mais elevados que a marca 1. 

 

Tabela 6. Capacidade antioxidante das marcas de cúrcuma. Valores expressos em percentual 

de inibição e equivalentes de Trolox (mM ETX). 

Amostras 

DPPH FRAP 

% inibição mM ETX/g mM ETX/g 

Cúrcuma 1 64,6 ± 2,6b 25,1 ± 1,1b 14,29 ± 2,94a 

Cúrcuma 2 84,2 ± 2,4a 33,3 ± 1,0a 15,39 ± 2,68a 

Cúrcuma 3 90,0 ± 0,3a 35,8 ± 0,1a 17,64 ± 4,45a 

Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença significativa segundo o teste de Tuckey a 5% de 
probabilidade. 
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As marcas 2 e 3 apresentaram percentual de inibição superior ao descrito por Maizura; 

Aminah; Wan Ainda (2011), que observaram inibição de 64% do DPPH , utilizando extrato 

obtido do próprio rizoma da cúrcuma, o que se assemelha a marca 1. Estes autores 

observaram tendência semelhante nos resultados entre o DPPH e o FRAP, método pelo qual 

encontrou-se valor correspondente a 23,3 μmol Fe2+/100 g de extrato. Entretanto, os nossos 

resultados pelo método FRAP com os resultados encontrados por esses autores não podem ser 

comparados, visto que eles expressaram os resultados em μmol Fe2+ enquanto no presente 

estudo os resultados foram expressos em mM ETX. 

Ao avaliarem a capacidade antioxidante de 23 vegetais consumidos no Brasil por 

cinco ensaios antioxidantes distintos, Tiveron et al. (2012) encontraram, com o uso do radical 

DPPH, valor correspondente a 0,057 mM ETX/g de peso seco de cúrcuma. A cúrcuma foi o 

terceiro vegetal com melhor capacidade antioxidante dentre os 23 avaliados, ficando atrás da 

alface e da alcachofra, estes com valores correspondentes a 0,077 e 0,070 mM ETX/g de peso 

seco, respectivamente. Pelo ensaio de FRAP, o valor encontrado foi 169 μmol Fe2+/g de peso 

seco. Este valor é muito superior ao observado por Maizura; Aminah; Wan Ainda (2011) 

(23,3 μmol Fe2+/100 g de extrato), e provavelmente explicado pela diferente forma de 

extração utilizada. Enquanto Maizura; Aminah; Wan Ainda (2011) processaram a cúrcuma 

em extrator de suco e chamaram o produto resultante de extrato, Tiveron et al. (2012) 

liofilizaram as amostras de cúrcuma e realizaram a extração com etanol 80%. O resultado do 

presente estudo pelo método FRAP também não pode ser comparado com Tiveron et al. 

(2012) devido a diferente forma de expressão dos resultados. 

A tabela 7 apresenta a correlação entre o conteúdo de polifenóis totais e a medida da 

capacidade antioxidante dos extratos. Encontrou-se forte correlação (R) positiva entre o 

conteúdo de PT e os ensaios de DPPH (R = 0,98) e de FRAP (R = 0,95). Assim como no 
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presente estudo, Tiveron et al. (2012) também verificaram correlação positiva entre o 

conteúdo de polifenóis totais e os ensaios FRAP (R = 0,82) e DPPH (R = 0,89). 

 

Tabela 7. Correlação de Pearson (R) entre o conteúdo de 

polifenóis e a capacidade antioxidante dos extratos de 

cúrcuma (n=3). 

 PT DPPH FRAP 

PT - 0,98 0,95 

DPPH  - 0,88 

FRAP   - 

 

6.3.2. Pimenta-preta 

 

Os resultados da capacidade antioxidante das marcas comerciais de pimenta-preta 

encontram-se na tabela 8. 

 

Tabela 8. Capacidade antioxidante das marcas de pimenta-preta. Valores expressos em 

percentual de inibição e equivalentes de Trolox (mM ETX). 

Amostras 

DPPH FRAP 

% inibição mM ETX/g mM ETX/g 

Pimenta 1 37,1 ± 1,2a 13,5 ± 0,5a 9,8 ± 0,6b 

Pimenta 2 37,3 ± 5,5a 13,6 ± 2,3a 13,1± 0,6a 

Pimenta 3 32,9 ± 4,3a 11,8 ± 1,8a 7,6 ± 1,4c 

Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença significativa segundo o teste de Tuckey a 5% de 
probabilidade. 

 



71 

 

Pode-se observar que as três marcas comerciais de pimenta-preta se mostraram 

equivalentes quanto a capacidade antioxidante por DPPH, uma vez que não houve diferença 

estatística. Pelo método FRAP, a marca 2 apresentou maior capacidade antioxidante.  

Os valores encontrados nas três marcas de pimenta-preta estudadas foram superiores 

ao observado por Kim et al. (2012), ao verificarem inibição do radical DPPH equivalente a 

21,9% em extrato de pimenta preta (Piper nigrum L). Esta diferença na capacidade 

antioxidante entre o estudo de Kim et al. e o presente trabalho talvez possa ser explicada pelas 

distintas formas de obtenção dos extratos. Enquanto no primeiro foi realizada extração em 

água, em nosso estudo foi utilizado metanol para a obtenção do extrato, o que pode ter como 

característica a maior extração e concentração dos compostos. 

 Asimi; Sahu e Pal (2013) avaliaram a capacidade antioxidante de seis especiarias com 

extração em água e em acetato de etila, sendo entre elas, a pimenta-preta. Os extratos foram 

avaliados em seis diferentes concentrações: 1, 2, 5, 15, 20 e 25 mg/ml. A extração com o uso 

de solvente mostrou-se mais eficaz do que a extração aquosa. Em concentração de 5 mg/ml os 

resultados obtidos pelo uso do radical DPPH com a amostra extraída com o acetato de etila foi 

semelhante ao encontrado no presente trabalho, aproximadamente 38%. Na mesma 

concentração, a amostra extraída com água apresentou percentual de inibição do DPPH 

inferior, 29%. O perfil do FRAP mostrou-se semelhante ao DPPH nas concentrações 

menores, porém na concentração mais alta, a extração aquosa foi melhor que a extração em 

solvente. Entretanto, a média entre as seis diferentes concentrações das duas formas de 

extração foi semelhante, 122 (extrato aquoso) e 118 (extração com solvente) μmol Fe2+/g de 

peso seco. Estes valores relativos ao FRAP não podem ser comparados com o presente estudo 

devido a diferente forma de expressão dos resultados.  
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A tabela 9 apresenta a correlação entre os polifenóis totais e a medida da capacidade 

antioxidante. Observou-se correlação positiva (R = 0,90) assim como no estudo de Kim et al. 

(2012) (R = 0,91), descrito anteriormente. 

 

Tabela 9. Correlação de Pearson (R) entre o conteúdo de 

polifenóis e a capacidade antioxidante dos extratos de 

pimenta preta (n=3). 

 PT DPPH FRAP 

PT - 0,90 0,90 

DPPH  - 0,82 

FRAP   - 

 

6.3.3. Páprica 

Os resultados da capacidade antioxidante das marcas comerciais de páprica picante 

encontram-se na tabela 10. 

 

Tabela 10. Capacidade antioxidante das marcas de páprica picante. Valores expressos em 

percentual de inibição e equivalentes de Trolox (mM ETX). 

Amostras 

DPPH FRAP 

% inibição mM ETX/g mM ETX/g 

Páprica 1 31,1 ± 1,0a 11,0 ± 0,4a 8,2 ± 1,04a 

Páprica 2 31,4 ± 1,6a 11,1 ± 0,7a 6,4 ± 0,68b 

Páprica 3 32,8 ± 1,8a 11,7 ± 0,8a 9,0 ± 0,79a 

Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença significativa segundo o teste de Tuckey a 5% de probabilidade 
(p<0,05). 
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Pode-se observar que as três marcas comerciais de páprica picante se mostraram 

equivalentes quanto à capacidade antioxidante por DPPH. Pelo método FRAP, as marcas 1 e 

3 apresentaram melhor resultado que a marca 2. 

Bae et al. (2012), avaliaram e relacionaram a capacidade antioxidante de extratos de 

quatro cultivares distintas do gênero Capsicum com o tipo de solvente utilizado para a 

obtenção destes extratos. Foram escolhidas cultivares das pimentas cayenne, jalapeño e 

serrano, e usados para a extração cinco solventes distintos em cada cultivar, tais como: 

hexano, acetato de etila, acetona, metanol e metanol:água (80:20). Os autores encontraram 

ampla variação no percentual de inibição do radical DPPH (18-95%), dependendo da espécie 

de pimenta e também do solvente utilizado na obtenção dos extratos. A inibição do radical 

DPPH observado no presente trabalho situa-se na faixa observada por Bae et al. (2012), 

quando realizada a extração com metanol, na qual os autores observaram aproximadamente 

18,5% na pimenta jalapeño, 40% no extrato da pimenta cayenne e 59% na pimenta serrano. 

Ao avaliarem a capacidade antioxidante de seis variedades diferentes de pimentas do 

gênero Capsicum annum L. com o uso do radical DPPH, Chuah et al. (2008) encontraram 

valores entre 0,005 – 0,01mM ETX/g de peso fresco, valores estes muito inferiores aos 

observados em nosso estudo (11mM ETX/g da amostra). As amostras de pimentas utilizadas 

por Chuah et al. foram moídas à um pó fino, após a retirada do caule e das sementes, e a 

extração foi feita com metanol e ácido acético. No presente estudo, as amostras de páprica 

picante foram adquiridas já moídas, portanto, não se sabe quais partes das pimentas e/ou 

pimentões foram incluídas na moagem. Além disso, a extração foi realizada apenas com 

metanol, podendo estes fatores ter influência na maior extração de compostos bioativos e 

consequentemente na capacidade antioxidante. 
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Gorinstein et al. (2009) realizaram a comparação da capacidade antioxidante entre 

diversos vegetais e encontraram em extrato de pimenta-vermelha valor correspondente a 

0,013 e 0,023 mM ETX/g pelos ensaios FRAP e DPPH, respectivamente. Esses valores 

encontram-se muito inferiores aos observados no presente estudo nas três marcas de páprica 

picante. Os autores realizaram a extração em metanol:água 50%, enquanto no presente estudo 

os extratos foram obtidos usando apenas metanol, o que pode ter resultado na maior extração 

dos compostos. 

A tabela 11 apresenta a correlação entre o conteúdo de polifenóis totais e a medida da 

capacidade antioxidante. Foi encontrada correlação positiva (R = 0,84), que está de acordo 

com o descrito por Bae et al. (2012), discutido anteriormente. 

 

Tabela 11. Correlação de Pearson (R) entre o conteúdo 

de polifenóis e a capacidade antioxidante dos extratos de 

páprica picante (n=3). 
 PT DPPH FRAP 

PT - 0,84 0,94 

DPPH  - 0,62 

FRAP   - 

 

Nos rótulos de marcas comerciais de páprica picante disponíveis para aquisição e 

consumo pode-se observar que não há especificação quanto a variedade da pimenta utilizada 

para a sua fabricação. Alguns rótulos apenas mencionam que trata-se de um mix de pimentas 

e pimentões macerados, sem elencar os tipos e variedades dos mesmos. Por isso, encontramos 

nos mercados páprica picante com diferentes graus de pungência. Os valores encontrados na 

literatura quanto ao conteúdo de polifenóis totais, teor de capsaicinóides e capacidade 

antioxidante são muito distintos de acordo com a variedade da pimenta, mesmo que todas 
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sejam do mesmo gênero Capsicum. A pungência das pimentas está diretamente relacionada ao 

teor de capsaicinóides de cada variedade. Sanatombi e Sharma (2008), por exemplo, 

avaliaram duas cultivares distintas em três espécies diferentes de Capsicum, totalizando seis 

variedades de pimenta e observaram relação positiva entre o percentual de capsaicina e a 

pungência das pimentas. O menor percentual encontrado foi 0,17 % na cultivar ‘Haomorok’ 

correspondendo a 26.600 SHU (altamente pungente), enquanto o maior percentual de 

capsaicina foi de 2,06% na cultivar ‘Umorok’ e correspondeu a 329.100 SHU (extremamente 

pungente) na escala de calor Scoville. 

Conforme os resultados mostrados na tabela 12, percebe-se que algumas marcas das 

especiarias estudadas não apresentam diferença entre si, seja em relação ao conteúdo de 

fenólicos ou quanto a capacidade antioxidante. Desta forma, a escolha das marcas para a 

elaboração da preparação culinária risoto de especiarias foi decidida após a identificação e 

quantificação de compostos bioativos por CLAE. 

 

Tabela 12. Ranking das marcas de especiarias. 

Especiarias PT CA 

  DPPH FRAP 

Cúrcuma 1 3º 2º 1º 

Cúrcuma 2 2º 1º 1º 

Cúrcuma 3 1º 1º 1º 

Pimenta 1 2º 1º 2º 

Pimenta 2 1º 1º 1º 

Pimenta 3 2º 1º 3º 

Páprica 1 1º 1º 1º 

Páprica 2 2º 1º 2º 

Páprica 3 1º 1º 1º 

PT = Polifenóis totais; CA = Capacidade Antioxidante 

 

 



76 

 

6.4. Quantificação de compostos bioativos em especiarias por CLAE 
 

6.4.1. Cúrcuma 

 

A figura 16 apresentou o cromatograma referente ao padrão de curcumina (10 

μg/mL), no qual podem ser observados os três picos relativos aos curcuminoides presentes: 

bisdemetoxicurcumina (TR = 9.062 min), demetoxicurcumina (TR = 10.255 min) e curcumina 

(TR = 11.959 min). A curcumina é o composto predominante, seguido da demetoxicurcumina 

e da bisdemetoxicurcumina. No cromatograma representativo das amostras de cúrcuma 

(figura 27) também podem ser identificados os três curcuminóides e a curcumina como 

composto principal. Os tempos de retenção observados foram: bisdemetoxicurcumina (TR = 

9.291 min), demetoxicurcumina (TR = 10.526 min) e curcumina (TR = 12.298 min).  
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Figura 27. Cromatograma representativo de uma amostra de cúrcuma. 1. Bisdemetoxicurcumina; 2. 

Demetoxicurcumina; 3. Curcumina. 
 

 

O conteúdo total de curcuminoides presentes nas amostras de cúrcuma variou entre 

2,43 e 8,81 mg/g de especiaria, e as três marcas analisadas foram diferentes estatisticamente, 

conforme pode ser visualizado na tabela 13. 

 

3 

2 
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A Cúrcuma 3 foi a que apresentou maior teor de todos os curcuminoides, cujas 

concentrações foram de duas a quatro vezes maiores que nas outras marcas, e, por isso foi a 

marca escolhida para ser utilizada no risoto de especiarias. A Cúrcuma 3 já havia apresentado 

também o maior conteúdo de PT, cujos teores foram até duas vezes superiores que nas outras 

marcas (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Teor de curcuminoides em diferentes marcas de cúrcuma. 

 Curcuminoides (mg/g) * 

 Bisdemetoxicurcumina Demetoxicurcumina Curcumina Total 

Cúrcuma 1 0,53 ±  0,07b 0,51 ± 0,05c 1,39 ± 0,09c 2,43 ± 0,20c 

Cúrcuma 2 0,82 ± 0,06b 0,96 ± 0,06b 2,89 ± 0,16b 4,67 ± 0,67b 

Cúrcuma 3 1,86 ± 0,29a 1,75 ± 0,07a 5,20 ± 0,42a 8,81 ± 0,37a 

*Os resultados estão apresentados como média (n=4) ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna indica que não houve 

diferença significativasegundo o teste de Tuckey a 5% de probabilidade (p<0,05). 
 

 

 Tayyem et al. (2006) analisaram diferentes marcas de cúrcuma comercializadas na 

Califórnia (EUA) e observaram que o percentual de curcumina nas amostras variou de 5,8 a 

31,4 g/100g, enquanto que no presente estudo, o percentual variou de 1,4 a 5,2 g/100g. 

Jayaprakasha; Jagan Mohan Rao e Sakariah (2002) encontraram valores ainda maiores em 

quatro diferentes variedades de Curcuma longa (1,06 – 5,65 % p/p). Esta discrepância pode 

ser atribuída à diferença entre os locais de produção, ao tipo de amostra analisada (açafrão in 

natura ou não), além de diferenças no método de extração da curcumina e seus 

curcuminoides. 
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6.4.2. Pimenta-preta 

 

A figura 28 apresenta o cromatograma de uma marca comercial de pimenta-preta. O 

tempo de retenção da piperina na solução padrão foi de 13.647 min, enquanto na amostra foi 

de 13.527 min. 
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Figura 28. Cromatograma representativo de uma amostra de pimenta preta. 1. Piperina. 
 

 

O conteúdo de piperina nas diferentes marcas variou de 4,26 a 11,87 mg/g de pimenta 

(Tabela 14).  

 

Tabela 14. Teor de piperina em diferentes marcas de pimenta preta. 

 Piperina (mg/g) * 

Pimenta 1 4,26 ± 0,10b 

Pimenta 2 11,87 ± 0,52a 

Pimenta 3 4,29 ± 1,43b 

*Os resultados estão apresentados como média (n=4) ± desvio padrão. Letras iguais indicam 
que não houve diferença significativa segundo o teste de Tuckey a 5% de probabilidade 
(p<0,05). 

 

A marca 2 foi a que apresentou maior teor deste composto, sendo, portanto, a 

escolhida para a preparação culinária risoto de especiarias. Os teores de piperina neste estudo 

1 
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foram menores que a faixa de 40,4 a 52,2 mg/g, encontrada por Friedman et al. (2008) em 

estudo que quantificou diversos alcaloides pungentes, piperamidas, de diferentes tipos de 

pimentas. Suresh; Manjunatha e Srinivasan (2007) encontraram teor de piperina equivalente a 

55,8 mg/g em grãos de pimenta-preta adquiridos em comércio local e moídos posteriormente. 

No presente estudo as marcas de pimenta-preta foram primariamente adquiridas sob a forma 

de pó, podendo ser essa uma possível explicação para a diferença no teor de piperina em 

comparação com outros estudos. 

 

6.4.3. Páprica picante 

 

 

A figura 29 apresenta um cromatograma representativo referente a uma marca 

comercial de páprica picante. O tempo de retenção da capsaicina na solução padrão foi de 

18.155 min, enquanto na amostra foi de 17.608 min. 
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Figura 29. Cromatograma representativo de uma amostra de páprica picante. 1. Capsaicina. 
 

 

 A tabela 15 apresenta os teores de capsaicina e o grau de pungência conforme a 

escala de calor Scoville para as marcas de páprica analisadas. 

 

1 
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Tabela 15. Teor de capsaicina em diferentes marcas de páprica. 

 Capsaicina (mg/g) * SHU 

Páprica 1 0,018 ± 0,001a 288 

Páprica 2 ND ND 

Páprica 3 0,008 ± 0,001b 128 

*Os resultados estão apresentados como média (n=4) ± desvio padrão. Letras iguais indica que não houve 
diferença significativasegundo o teste de Tuckey a 5% de probabilidade. ND = não detectado. SHU = 
Unidades de Calor Scoville (teor de capsaicina (g de capsaicina/g de amostra) x 1,6 x 107). 

 

 Pode-se observar valores muito baixos de capsaicina, visto que a páprica pode ser 

produzida a partir de um mix de pimentas e pimentões, sem uma padronização. O teor de 

capsaicina variou de 0,008 a 0,018 mg/g de especiaria e não foi detectado na marca 2. A 

páprica 1 foi a que apresentou o maior conteúdo deste composto e, por isso, foi a escolhida 

para compor a preparação culinária. 

A classificação das três marcas de páprica picante conforme a escala de calor Scoville 

(SHU), calculado conforme descrito no item 1.3.3, as enquadra como não pungentes (quadro 

2). Os valores encontrados foram 228 SHU para a marca 1, 128 SHU para a marca 3 e zero 

SHU para a marca 2. Ou seja, por esta classificação, apesar de serem intituladas “picantes” 

pela indústria, possuem teor de capsaicina insuficiente para lhes conferir tal categorização. 

 

Quadro 2. Classificação de pimentas de acordo com a escala de 

calor Scoville (adaptado de Al OTHMAN et al., 2011). 

Unidades Scoville  Grau de Ardência 

0 - 700 Não pungente 

700 – 3.000 Suavemente pungente 

3.000 – 25.000 Moderadamente pungente 

25.000 – 70.000  Altamente pungente 

>80.000 Extremamente pungente 
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São escassos os estudos que avaliem a presença de capsaicina em páprica picante, 

sendo mais frequentes os estudos com pimentas vermelhas. Suresh; Manjunatha e Srinivasan 

(2007) avaliaram o efeito do cozimento em pimentas vermelhas (Capsicum annuum) 

desidratadas e verificaram teor de capsaicina correspondente a 2,9 mg/g antes da cocção. 

Kozukue et al. (2005) avaliaram os capsaicinoides em espécies diferentes de pimenta in 

natura da Coréia e em alimentos que continham pimentas. Os autores encontraram grande 

variação no conteúdo de capsaicina entre as amostras de pimentas, que variou de 0,7 a 59,2 

μg/g. Dentre os produtos à base de pimenta analisados no trabalho de Kozukue et al., não foi 

detectado capsaicina em páprica. Al Othman et al. (2012) determinaram capsaicinoides em 

diferentes espécies de pimenta e o conteúdo de capsaicina variou de 26,2 a 4795,5 μg/g. O 

maior teor foi verificado na pimenta hot chili, seguido da red chili (1941,2 μg/g). 

Após a quantificação dos compostos bioativos curcumina e seus curcuminoides, 

piperina e capsaicina, foram escolhidas as marcas das especiarias para a preparação culinária 

(tabela 16). 

 

Tabela 16. Escolha da marca comercial a ser utilizada para a preparação 

culinária. 

Especiarias Bioativos Marca escolhida 

Cúrcuma 1 3º  

Cúrcuma 2 2º  

Cúrcuma 3 1º X 

Pimenta 1 2º  

Pimenta 2 1º X 

Pimenta 3 2º  

Páprica 1 1º X 

Páprica 2 3º  

Páprica 3 2º  
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6.5. Análise do risoto 
 

O risoto foi preparado após a escolha das especiarias, as quais foram: cúrcuma 3, 

pimenta 2 e páprica 1. Os dados das análises de PT, DPPH e FRAP do risoto antes e após o 

processo de digestão simulada encontram-se nas tabelas 17 e 18. 

 

Tabela 17. Conteúdo de polifenóis totais e capacidade antioxidante em risoto de 

especiarias antes da digestão simulada “in vitro”. 

Amostras 

PT 

mg EAG/g 

DPPH FRAP 

% inibição mM ETX/g mM ETX/g 

T0 2,05 ± 0,65a 8,39 ± 0,31a 0,79 ± 0,03a 0,32 ± 0,09c 

T1 1,03 ± 0,49a 8,01 ± 0,46a 0,76 ± 0,04a 1,12 ± 0,12a 

T2 3,45 ± 0,58 a 8,63 ± 0,03a 0,82 ± 0,003a 0,59 ± 0,09b 

Os resultados estão apresentados como média (n=2) ± erro padrão. Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve 
diferença significativa segundo o teste de Tuckey a 5% de probabilidade. T0 = coleta do risoto antes da adição das 
especiarias aos 14 minutos de cocção, T1 = coleta do risoto no momento da adição das especiarias aos 15 minutos e T2 = 
coleta do risoto ao final da preparação aos 20 minutos de cocção. 
 
 

 

Tabela 18. Conteúdo de polifenóis totais e capacidade antioxidante em risoto de 

especiarias apósdigestão simulada “in vitro”. 

Amostras 

PT 

mg EAG/g 

DPPH FRAP 

% inibição mM ETX/g mM ETX/g 

T0 9,16 ± 1,97 b ND ND 1,1 ± 0,06a 

T1 8,79 ± 1,17 b ND ND 1,2 ± 0,09a 

T2 13,48 ± 1,21 a ND ND 0,9 ± 0,18b 

Os resultados estão apresentados como média (n=2) ±erro padrão. Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve 

diferença significativa segundo o teste de Tuckey a 5% de probabilidade. ND – não detectado. T0 = coleta do risoto antes da 
adição das especiarias aos 14 minutos de cocção, T1 = coleta do risoto no momento da adição das especiarias aos 15 
minutos e T2 = coleta do risoto ao final da preparação aos 20 minutos de cocção. 

 

Durante a elaboração do risoto as especiarias foram submetidas à cocção por cinco 

minutos sob temperatura constante (70 ºC). Nestas condições, não houve diferença quanto ao 
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tempo de cocção de cinco minutos em relação ao conteúdo de PT e a capacidade antioxidante 

por DPPH na amostra de risoto pré-digestão. Entretanto, com o uso do método FRAP pode-se 

perceber capacidade antioxidante superior no momento da adição das especiarias (T1) do que 

ao final da cocção (T2). Por sua vez, a amostra do risoto pós-digestão apresentou conteúdo de 

PT superior ao observado antes do processo de digestão, além de o comportamento desta 

amostra, no que concerne PT e capacidade antioxidante, ao longo da cocção também ter sido 

distinto. Ao contrário da amostra não digerida, a amostra digerida apresentou maior conteúdo 

de PT ao final da cocção (T2) comparada com os tempos T0 e T1. Quanto à capacidade 

antioxidante, a amostra digerida não apresentou resultados pelo ensaio do radical DPPH. 

Entretanto, pelo método FRAP observou-se capacidade antioxidante mantida ou mesmo 

aumentada do que a amostra não digerida. 

Não foram encontrados estudos que avaliassem conteúdo de PT e capacidade 

antioxidante de preparações culinárias com as mesmas especiarias empregadas no presente 

estudo. Os trabalhos encontrados normalmente avaliam o efeito do aquecimento em 

especiarias isoladas e não em preparações.  

Khatun et al. (2006) avaliaram a capacidade antioxidante e o conteúdo de PT em 16 

especiarias, entre elas a cúrcuma, a pimenta-preta e a pimenta-vermelha, após o aquecimento 

a 100 °C em tempos distintos: 0, 1, 3 e 6 horas. Foi verificado aumento tanto na capacidade 

antioxidante quanto no teor de PT nas três especiarias após o aquecimento em todos os 

tempos testados. Os autores sugerem que este aumento possa ser causado pela decomposição 

da parede celular e o contato com o solvente ao longo do aquecimento. Por sua vez, Tiwari et 

al. (2006) observaram redução entre 33 e 55% na capacidade antioxidante pelo radical DPPH 

em cúrcuma em pó após aquecimento durante 1h a 120 ºC. 

As especiarias utilizadas em preparações culinárias são submetidas a altas 

temperaturas e, posteriormente, também ao processo de digestão. A tabela 19 apresenta o 
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comportamento dos compostos bioativos das especiarias usadas neste trabalho em relação ao 

processamento térmico, seguido da quantificação destes compostos antes e após o processo de 

digestão simulada “in vitro”. 

 

Tabela 19. Quantificação dos compostos bioativos no risoto e % de perda/ganho antes e após a 

digestão simulada “in vitro”. 

 Pré-digestão Pós-digestão 

Bioativos T1 T2 % 

bioacessível  

T2 % 

bioacessível 

Curcumina 18,05 ± 0,6a 13,7 ± 0,05b ↓ 26 0,7 ± 0,2c ↓ 95 

Demetoxicurcumina 6,95 ± 0,07a 5,5 ± 0,04b ↓ 21 0,4 ± 0,06c ↓ 93 

Bisdemetoxicurcumina 7,65 ± 0,2a 5,9 ± 0,15b ↓ 23 0,2 ± 0,04c ↓ 96 

Piperina 9,45 ± 0,3a 6,5 ± 0,34b ↓ 31 3,9 ± 0,4c ↓ 40 

Capsaicina  3,85 ± 0,49a 3,1 ± 0,15a _ ND ↓ 100 

Valores expressos em µg/g. Os resultados estão apresentados como média (n=4) ± erro padrão. Letras iguais na mesma linha 
indicam que não houve diferença significativa segundo o teste de Tuckey a 5% de probabilidade. ND = não detectado. T1 = 
coleta do risoto no momento da adição das especiarias aos 15 minutos e T2 = coleta do risoto ao final da preparação aos 20 
minutos de cocção. 

 

Na amostra não digerida, após cinco minutos de cocção, observou-se redução entre 21-

26% nos curcuminoides, 31% na piperina e não houve diferença quanto ao teor de capsaicina. 

Entretanto, na amostra digerida os números foram distintos: Nenhuma capsaicina foi 

detectada e a redução observada nos curcuminoides e na piperina foi muito superior, em 

média 95% para os curcuminoides e 40% para a piperina. 

Suresh; Manjunatha e Srinivasan (2007) avaliaram os compostos bioativos da 

cúrcuma, da pimenta-preta e da pimenta-vermelha simulando o cozimento doméstico em 

ebulição por 10 e 20 minutos e em panela de pressão por 10 minutos. Os autores utilizaram as 

especiarias sozinhas e associadas a um tipo de feijão e observaram perdas nas concentrações 

dos compostos curcumina (27-53%), piperina (27-34%) e capsaicina (18-36%) em todos os 

tipos de cozimento. Entretanto, observaram que cada composto apresentou comportamento 
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diferente quando a especiaria foi coccionada isolada ou na presença do alimento. A curcumina 

e a capsaicina apresentaram percentual de perda mais elevado quando associadas ao feijão do 

que quando coccionadas isoladas, enquando a piperina mostrou comportamento oposto. 

Srinivasan; Sambaiah e Chandrasekhara (1992) utilizaram o açafrão da terra, o curry e 

as pimentas preta e vermelha em pó com o intuito de observar perdas dos princípios ativos 

sob cocção em ebulição por 15 e 30 minutos. Além disso, também avaliaram as especiarias 

em pH distintos, 5,1 e 6,1. A utilização do curry serviu para verificar o comportamento da 

associação dos compostos em uma mesma preparação culinária, visto que em sua composição 

encontra-se tanto as pimentas quanto a cúrcuma. Em relação à curcumina, os autores 

constataram perdas entre 86-91%, não havendo diferença quando se usou o curry ou o açafrão 

e tampouco constataram diferença nas distintas faixas de pH. A piperina, por sua vez, 

apresentou redução entre 56-62% quando a pimenta foi utilizada como ingrediente do curry e 

a alteração na acidez não fez diferença. Entretanto, quando utilizada a pimenta-preta pura, a 

piperina apresentou perdas na faixa de 13-17% em pH 6,1 e 49-54% em pH 5,1. A capsaicina 

não apresentou perda sob ebulição por 15 minutos em pH 6,1, entretanto, em pH 5,1, nos 

mesmos 15 minutos a perda foi de 19%. Notou-se que a capsaicina é de alguma forma mais 

resistente ao aquecimento do que a curcumina e a piperina, e que alterações no pH podem 

afetar o comportamento dos três compostos em questão. 

No presente trabalho não foi verificado o pH das amostras, entretanto, assim como nos 

dois estudos supracitados, também observou-se que a capsaicina foi o composto com o 

melhor comportamento sob a aplicação de calor. 

Esse comportamento dos capsaicinóides em pimentas submetidas ao aquecimento já 

havia sido relatado em outras ocasiões. Ornelas-Paz et al. (2010) constataram redução 

moderada de capsaicina em pimentas submetidas a ebulição. Porém, as pimentas picantes 

quando grelhadas apresentaram substancial elevação na concentração deste composto, 
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mostrando que a ebulição é o método menos desejado no caso das pimentas do gênero 

Capsicum. Em nosso estudo, apesar de receber adição de água em ebulição ao longo do 

preparo, o arroz arbóreo não permaneceu em ebulição durante o cozimento. A água 

adicionada lentamente foi rapidamente absorvida e a temperatura mantida a 70 °C, o que não 

atinge a ebulição. O método de cocção do risoto mostrou-se positivo quanto ao teor de 

capsaicina. Entretanto, em relação a curcumina e piperina, houve perdas em suas 

concentrações após o cozimento na amostra não digerida. Após o processo de digestão “in 

vitro” todos os compostos apresentaram redução elevada em seus teores, que variou de 13,7 

para 0,7 µg/g (curcumina), 5,5 para 0,4 µg/g (demetoxicurcumina), 5,9 para 0,2 µg/g 

(bisdemetoxicurcumina), 6,5 para 3,9 µg/g (piperina) e 3,1 para zero µg/g (capsaicina), 

conforme apresentado na tabela 19. 

Apenas um estudo incluindo digestão das especiarias aqui analisadas foi encontrado. 

Neste, Suresh; Manjunatha e Srinivasan (2007) usaram o modelo de digestão simulada “in 

vitro” e avaliaram o comportamento da curcumina, da piperina e da capsaicina quando as 

especiarias foram utilizadas como ingredientes de uma preparação rica em proteína, um tipo 

de feijão, a qual foi submetida ao processamento térmico. Os autores observaram a tendência 

desses compostos de se ligarem à fração proteica dos alimentos quando verificaram que, após 

a digestão simulada “in vitro” das associações feijão e cúrcuma, feijão e pimenta-preta e 

feijão e pimenta-vermelha, a extração dos compostos bioativos aumentou, principalmente a 

piperina cuja extração melhorou em 2,5 vezes. No presente trabalho, ao contrário da 

preparação com feijão, analisada por Suresh; Manjunatha e Srinivasan (2007), o risoto possui 

baixo teor proteico e observou-se que a digestão “in vitro” não melhorou a extração dos 

compostos bioativos. Após a digestão do risoto de especiarias, o conteúdo de compostos 

bioativos foi inferior quando comparado com a amostra não digerida, conforme apresentado 

na tabela 19. 
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7. CONCLUSÃO 

 

a. As distintas marcas comerciais de especiarias analisadas exibiram conteúdos 

similares de polifenóis totais, bem como capacidade antioxidante. Entretanto, 

exibiram diferentes conteúdos de compostos bioativos.  

b. De acordo com os resultados obtidos, pode-se afirmar que o processamento 

térmico pelo qual os alimentos são usualmente submetidos em preparações 

culinárias não é positivo no que concerne à integridade e ao conteúdo de seus 

principais compostos bioativos.  

c. O processo de digestão resultou no decréscimo quase total destes mesmos 

compostos bioativos. 

d. Outros estudos podem ser realizados com o intuito de verificar a possibilidade 

de formação de metabólitos desses compostos bioativos, tanto ao longo da 

cocção quanto do processo de digestão. 
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