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RESUMO 

 

MOURA, R.C. Efeitos da suplementação da farinha do mesocarpo de babaçu (Orbignya 

phalerata Mart.) sobre dano muscular, estresse oxidativo e capacidade aeróbia de 

corredores. 2018. Dissertação (Mestrado)- Programa de Mestrado em Alimentos e Nutrição, 

Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI.  

 

INTRODUÇÃO: A utilização de suplementos alimentares à base de carboidratos já é bem 

estabelecida na prática esportiva. No entanto, recentemente diversos alimentos têm sido 

investigados, pois possuem efeito ergogênico similar ao de suplementos comerciais. A farinha 

do mesocarpo de babaçu (Orbignya pharelata Mart.), quando comparado aos suplementos 

comerciais, se destaca porque possui elevada quantidade de carboidratos e possui compostos 

antioxidantes, por isso apresenta diversos efeitos fisiológicos benéficos podendo-se destacar 

propriedade anti-inflamatória, imunomoduladora. No entanto, até o momento não existem 

estudos que testaram o efeito ergogênico da farinha do mesocarpo de babaçu em atletas. 

Portanto, este estudo avaliou o efeito da suplementação aguda com a farinha do mesocarpo de 

babaçu sobre marcadores de dano muscular, estresse oxidativo e capacidade aeróbia de 

corredores. MEDODOLOGIA: Realizou-se um estudo Cross-over com quatorze corredores 

amadores, do sexo masculino, com média de idade de 26 anos, esses foram randomicamente 

distribuídos em três grupos: grupo farinha do mesocarpo de babaçu (GFMB), que ingeriu 0,4 

ml/kg/dia diluído em 500mL de água, grupo maltodextrina (GM), que consumiu bebida de 

carboidrato sem sabor, de forma isocalórica, isoglicídica e isovolumétrica e grupo água (GA) 

que bebeu o mesmo volume de água. Todos os corredores tomaram uma única dose dos três 

suplementos, sendo que as intervenções foram separadas por intervalo de sete dias. 

Inicialmente avaliou-se parâmetros antropométricos e de consumo alimentar. Após a 

suplementação, os voluntários foram submetidos ao teste de 3200 metros para avaliar a 

capacidade aeróbia (VO2máx). Realizou-se coleta sanguínea em jejum e após a 

suplementação para a quantificação de glicose; malodialdeideo- MDA (estresse oxidativo); 

creatina quinase(CK) e lactato desidrogenase (LDH)(dano muscular). As avaliações 

ocorreram em três momentos para que todos os corredores pudessem tomar os três 

suplementos. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS®, versão 20. 

RESULTADOS: Os corredores apresentaram consumo alimentar habitual hipocalórico, 

hipoglicídico, normoprotéico e hiperlipídico. A capacidade aeróbica de corredores, bem como 
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a concentração de glicose, creatina quinase, lactato desidrogenase e a produção de marcadores 

de indicativos de peroxidação lipídica não tiveram modificações significativamente após a 

suplementação com farinha do mesocarpo de babaçu e nem com a suplementação com 

maltodextrina. CONCLUSÕES: A suplementação aguda com uma única de dose de 0,4g/kg 

da farinha do mesocarpo de babaçu, bem como de suplemento comercial a base de 

carboidratos (maltodextrina) não modificou significativamente a capacidade aeróbia de 

corredores e nem alterou a glicose, dano muscular e estresse oxidativo. 

 
 Palavras Chaves: Mesocarpo de babaçu; estresse oxidativo, dano muscular, desempenho 
atlético 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The use of dietary supplements based on carbohydrates is already well 

established in sports practice. However, several foods have recently been proposed, since they 

have an ergogenic effect similar to that of commercial supplements. The meal of the babassu 

mesocarp (Orbignya pharelata Mart.), When compared to commercial supplements, stands out 

because it has a high amount of carbohydrates and has antioxidant compounds, so it has 

several beneficial physiological effects and it can be highlighted anti-inflammatory and 

immunomodulatory properties. However, to date there are no studies that have tested the 

ergogenic effect of babassu mesocarp meal on athletes. Therefore, this study evaluated the 

effect of acute supplementation with babassu mesocarp meal on markers of muscle damage, 

oxidative stress and aerobic capacity of runners. METHODS: A cross-over study was carried 

out with fourteen male amateur runners with mean age of 26 years, which were randomly 

distributed in three groups: group of meal of the mesocarp of babassu (GFMB), which 

ingested 0.4 ml / kg / day diluted in 500 mL of water, maltodextrin (GM) group, consuming 

isocaloric, isoglucose and isovolumetric carbohydrate drink and water group (GA) that drank 

the same volume of water. All runners took a single dose of the three supplements, and the 

interventions were separated by a seven-day interval. Initially, anthropometric and food 

consumption parameters were evaluated. After the supplementation, the volunteers were 

submitted to the 3200 meter test to evaluate the aerobic capacity (VO2max). Blood collection 

was fasted and after supplementation for the quantification of glucose; malodialdehyde-MDA 

(oxidative stress); creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) (muscle damage). 

The evaluations took place in three moments so that all runners could take the three 

supplements. The data were analyzed in the statistical program SPSS®, version 20. 

RESULTS: The runners presented habitual food consumption hypocaloric, hypoglycemic, 

normoprotein and hyperlipidic. The aerobic capacity of runners as well as the glucose 

concentration, creatine kinase, lactate dehydrogenase and the production of lipid peroxidation 

indicative markers did not significantly change after supplementation with babassu mesocarp 

meal nor with maltodextrin supplementation. CONCLUSIONS: Acute supplementation with 

a single dose of 0.4 g / kg of babassu mesocarp meal as well as a commercial carbohydrate 

supplement (maltodextrin) did not significantly modify the aerobic capacity of runners and 

did not alter glucose, muscle and oxidative stress. 

 Key words: Mesocarp of babassu; oxidative stress, muscle damage, athletic performance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ingestão de carboidratos (CHO) seja antes, durante ou após o exercício representa a 

estratégia nutricional mais utilizada e já está bem estabelecida sua efetividade em melhorar o 

desempenho e acelerar a recuperação de atletas, principalmente em esportes aeróbicos 

(JEUKENDRUP, 2004; HAWLEY; LECKEY, 2015; THOMAS; ERDMAN; BURKE, 2016). 

Os carboidratos são necessários para reabastecer a totalidade ou uma porção 

substancial do glicogênio que é oxidado durante o exercício físico, isso porque quando as 

reservas de glicogênio no músculo atingem um nível criticamente baixo, a intensidade do 

exercício diminui acentuadamente e o desempenho é prejudicado. Ou se as reservas de 

glicogênio hepático estiverem comprometidas, a glicose no sangue diminui, criando um 

estado hipoglicêmico que prejudica a função física e mental (MURRAY; ROSENBLOOM, 

2018). Além disso, o carboidrato é o substrato metabolizado mais eficientemente pelo corpo e 

é o único macronutriente que pode ser quebrado rapidamente o suficiente para fornecer 

energia durante períodos de exercícios de alta intensidade (HELGE, 2017; HAWLEY; 

LECKEY, 2015; THOMAS; ERDMAN; BURKE, 2016). 

Estudos prévios mostram benefícios adicionais com o aumento agudo e crônico no 

consumo de carboidratos e polifenóis, isso porque podem mitigar parcialmente as mudanças 

induzidas pelo exercício físico intenso e melhorar o processo de recuperação no exercício 

exaustivo (NIEMAN; MITMESSER, 2017; MARTARELLI, POMPEI, 2009). Os polifenóis 

receberam atenção crescente da comunidade científica devido os seus benefícios antioxidantes 

e anti-inflamatórios (ROMAIN, et al. 2017). Optar-se pelo uso de alimentos ricos em 

compostos antioxidantes parece ser uma alternativa conveniente para ajudar a resolver o 

principal desafio dos atletas, que é impedir o desgaste fisiológico provocado pelas altas cargas 

de treino e otimizar a recuperação (SILVA et al., 2014). 

Nesse sentido, o mesocarpo de babaçu, que é um componente do fruto da palmeira 

babaçu (Orbignya phalerata Mart.) (SOLER, 2007; VINHAL et al., 2014; SOUSA et al., 

2014), se destaca pelo seu valor nutritivo, com elevado do conteúdo de carboidratos e 

apresenta compostos antioxidantes, como polifenóis, além da presença de triterpenos, 

triterpenos glicosilados, taninos, saponinas e esteróides (ALMEIDA et al., 2011; CRUZ, 

2011; VIEIRA, 2011; WOISKY; SALATINO, 1998). 
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O potencial medicinal do mesocarpo do babaçu tem sido reconhecida com base em 

ensaios pré-clínicos que mostram a sua atividade biológica, devido suas propriedades anti-

inflamatória e imunomoduladora  (TEIXEIRA et al., 2013).  

No entanto, até o momento não se conhece nenhum estudo que tenha avaliado o efeito 

da suplementação da farinha do mesocarpo do babaçu e especificamente em atletas. Assim, 

levando em consideração que o babaçu é um fruto regional, encontrado principalmente nos 

estados do Piauí e Maranhão, possui potencial extrativista e gera empregos diretos e indiretos, 

contribuindo para a economia do país (FONSECA, 2014; SOUZA et al., 2011) e que o 

mesocarpo possui elevado teor de carboidratos e compostos antioxidantes, acredita-se que é 

possível que a farinha do mesocarpo do babaçu possa ter efeito ergogênico, retardando a 

fadiga muscular, tal como suplementos a base de carboidratos ou que diminua o estresse 

oxidativo e dano muscular e que melhore a capacidade aeróbia de corredores.  

A capacidade aeróbia ou VO2max é considerado um indicador com alta associação 

com desempenho aeróbio e é considerado um índice perfeitamente satisfatório como 

referência para classificar a capacidade funcional cardiorrespiratória, especialmente em atletas 

(SANTOS et al., 2014).  Além da capacidade aeróbia, as outras variáveis que são envolvidas 

no desempenho de corredores é a prova simulada e recuperação. 

Nessa perspectiva, é de grande interesse um estudo que investigue a viabilidade da 

farinha do mesocarpo de babaçu como potente ergogênico natural, já que existe uma lacuna 

na literatura cientifica no que se refere aos efeitos da suplementação da farinha do mesocarpo 

do babaçu em atletas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Alimentos ergogênicos  

 

Atletas e praticantes de atividade física estão constantemente à procura de ingredientes 

específicos e suplementos dietéticos que melhorem a saúde e o desempenho físico. Diversas 

substâncias presentes em suplementos alimentares, como os carboidratos na forma de géis e 

bebidas são os recursos mais comumente utilizados e diversos estudos comprovam sua 

capacidade de melhorar o desempenho esportivo (CLEMENTS; LEE; BLOOMER, 2014; 

RODRIGUEZ; DIMARCO; LANGLEY, 2009). 

 Entretanto, a qualidade, eficácia e formulações de alguns suplementos têm sido 

questionadas, pois alguns produtos não contêm as substâncias e as concentrações descritas em 

seus rótulos e, ainda pior, possuem em sua formulação precursores de hormônios como a 

testosterona e substâncias proibidas como efedrina, sibutramina, estanozolol entre outras 

(CLASING; MULLER, 2001; CASTANHO et al. 2014). 

Nessa perspectiva, optar por uma alimentação saudável em detrimento de suplementos 

alimentares comerciais pode ser mais seguro, pois não há o risco de consumir substâncias 

proibidas ou nocivas à saúde. Além disso, alguns alimentos podem otimizar o desempenho 

físico e retardar a instalação do processo de fadiga, permitindo assim, a execução de um maior 

tempo de treinamento, tal como uma maior rapidez no processo de recuperação muscular 

entre as sessões de exercícios (BARBOSA et al. 2013; CLEMENTS; LEE; BLOOMER, 

2014). 

Os alimentos de origem vegetal, principalmente, têm recebido grande atenção e 

mostrando-se promissores, isso devido a várias atividades biológicas que exercem como: anti-

inflamatória, antioxidante, anti-apoptótica, entre outras (RAHAL et al., 2014; OMENA et al., 

2012).  Alguns estudos realizados com corredores testaram diversos alimentos com potencial 

efeito ergogênico, como é o caso de Levers et al.(2016) que verificaram que  a suplementação 

aguda  de cerejas em pó Montmorency atenuou marcadores de dano muscular, reduziu  

estresse inflamatório e imunológico, melhorou o equilíbrio redox e aumentou o desempenho 

físico de corredores. 

Toscano et al.(2015), verificaram  que a suplementação com 10 mL/kg/dia de  suco de 

uva roxa teve efeito ergogênico em corredores recreacionais e promoveu um aumento do 

tempo de exaustão, acompanhada por um aumento da atividade antioxidante e uma redução 
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nos marcadores inflamatórios. 

Martínez-Sánchez et al.(2016) observaram que corredores amadores após serem 

suplementados com suco de melancia  enriquecido com L-citrulina, diminuíram a percepção 

da dor muscular de 24 a 72 horas após corrida e manteve menores concentrações de lactato 

plasmático após um exercício exaustivo. Já a suplementação com 140 ml suco de beterraba 

com concentrado de nitrato (~ 12,5 mmol nitrato) aumentou significativamente o desempenho 

físico de corredores em teste de 1500 m, mas não aumentou em teste de 10.000 m 

(SHANNON,  et al., 2017). 

Na tabela 1 tem o resumo de alguns estudos com alimentos ergogênicos realizados 

com corredores. 

Tabela 1: Estudos com corredores avaliando o efeito ergogênico de alimentos 

Autor/ Ano 
 

Metodologia 
 

Suplementação 
 

Resultados 
 

Levers 
 et al.(2016) 
 

Estudo duplo-cego.  
27 corredores treinados em 
endurance ou triatleta foram 
randomizados a receber cereja 
em pó ou placebo, durante 10 
dias. 
 

480 mg de cereja em 
pó [CherryPURE®] 
 ou placebo de 
farinha de arroz  
  
 

A cereja em pó   
diminuiu  o dano  
muscular, estresse 
inflamatório e 
imunológico e 
melhorou  o equilíbrio 
redox e aumentou o 
desempenho 
 

Toscano et 
al.(2015) 
 

Estudo randomizado e 
controlado com 28 corredores 
recreacionais.  
Foram divididos em grupo 
suco de uva e grupo controle 
durante 28 dias. 
 

10 mL/kg/dia de suco 
de uva tinto integral 
ou grupo controle 
 

O suco de uva tinto 
integral melhorou o 
desempenho físico, 
aumentou a atividade 
antioxidante e causou 
uma possível, redução 
da inflamação 
sistêmica 
 
 

Martínez-
Sánchez et 
al. (2016) 
 

Estudo cross-over duplo-cego 
e randomizado, em que duas 
horas depois de beber suco de 
melancia enriquecida  comL-
citrulina  ou placebo), os 
corredores amadores 
masculinos realizaram duas 
corridas de meia-maratona 
 

3,45 g por 500 mL de 
suco de melancia  
enriquecido com 
L-citrulina ou 
placebo 
 

Uma única dose de 
suco de melancia 
enriquecido com L-
citrulina diminuiu a 
percepção da dor 
muscular de 24 a 72 
horas após a corrida e 
manteve menores 
concentrações de 
lactato plasmático 
após um exercício 
exaustivo 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 

2.3 Carboidratos e desempenho físico 

 

A busca de estratégias que possam potencializar o desempenho físico e retardar a 

fadiga é de grande interesse no meio desportivo (PÖCHMÜLLER et al., 2016). A utilização 

de carboidratos no contexto esportivo é considerada uma estratégia nutricional relevante na 

melhora da resposta adaptativa à períodos de treinamento intenso, pois pode contribuir para 

atenuar a fadiga central, melhorar do metabolismo do glicogênio e manter as taxas de 

oxidação de carboidratos, alterar os níveis de metabólitos musculares, reduzir o dano 

muscular, inibir da imunossupressão e aumentar a ressíntese de glicogênio (BETTS; 

WILLIAMS, 2010; KARELIS et al., 2010; KREIDER et al., 2010).  

Os carboidratos podem ser consumidos antes, durante e após o exercício. Quando 

ingeridos antes, tem como propósito aumentar as reservas de glicogênio no músculo e no 

fígado, com isso otimiza as concentrações de glicose sanguínea (WOLINSKY;  HICKSON, 

2002). Quando utilizados durante o exercício, os carboidratos podem melhorar o desempenho 

(CARTER; JEUKENDRUP; JONE, 2005). O consumo de carboidratos após o exercício visa 

favorecer uma máxima ressíntese de glicogênio muscular e hepático, reduzir a dor muscular e 

aumentar a recuperação muscular (JEUKENDRUP; MCLAUGHLIN, 2011). 

A capacidade dos carboidratos para melhorar o desempenho não se limita apenas em 

ingerir carboidratos, o fato do carboidrato entrar em contato com terminações nervosas, como 

no enxague bucal com soluções de carboidratos mostrou melhorar o desempenho físico 

(BURKE; MAUGHAN, 2015; CLARKE et al.,  2017). 

Shannon  
 et al.(2017) 
 

8 corredores masculinos 
treinados ou triatletas 
completaram 4 testes de 
desempenho de exercício, 
compreendendo um 
aquecimento de 10 min 
seguido por uma esteira de 
teste de tempo  de 1500 ou 
10.000 m. Testes de 
desempenho no exercício 
foram precedidos 3 horas antes 
do exercício pela 
suplementação com suco de 
beterraba ou placebo 
 

140 ml de de suco de 
beterraba, 
concentrado de 
nitrato (~ 12,5 mmol 
nitrato) ou placebo 
 

A suplementação 
aguda de suco de 
beterraba aumentou o 
desempenho em 1500 
m, mas não em 10.000 
m. 
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O consumo insuficiente de carboidratos pode causar baixos níveis de glicose no 

sangue e ocasionar a fadiga central (JEUKENDRUP et al., 2005). O consumo de carboidratos 

simples durante o exercício físico, mesmo havendo uma boa reserva anterior, e no período de 

recuperação, também deve haver a reposição, a fim de evitar a fadiga crônica, preservando o 

desempenho desportivo e a saúde do atleta (CARVALHO; MARA, 2010). 

O glicogênio muscular é o primeiro a limitar nos exercícios de endurance e diversos 

fatores podem modular a sua ressíntese, como: a quantidade de carboidratos, bem como o tipo 

e o tempo de consumo (KARELIS et al., 2010).  

A suplementação com carboidratos por atletas é interessante considerando que 

dependendo da duração e intensidade do treino, poderá haver perdas de fluidos corporais, 

queda nos níveis de glicose sanguínea e depleção das reservas de glicogênio muscular 

(ACSM, 2011). 

Diversos suplementos a base de carboidratos estão sendo comercializados. As 

diferenças se dão, normalmente, pela consistência física (barras energéticas, géis e bebidas 

carboidratadas) e concentração glicídica dos produtos (GATTI, 2009). 

Stellingwerff e Cox (2014) realizaram uma metanálise para avaliar a eficácia da 

suplementação de carboidratos durante exercícios físicos de durações variadas e verificaram 

que dos 61 estudos analisados, 82% demonstraram benefícios no desempenho com aumento 

do tempo de exaustão dos indivíduos quando comparado com a ingestão de placebo. 

O uso de carboidratos associado com antioxidantes tem sido investigado, pois pode 

causar redução do dano muscular (LUDEN et al., 2007). O Endurox é um produto comercial 

composto por carboidrato e proteína enriquecida com vitaminas antioxidantes C e E, que são 

conhecidas por serem importantes antioxidantes (BLOOMER et al., 2004; BRYER; 

GOLDFARB, 2006).  

Os dados do estudo de Ferreira (2017) mostraram que a suplementação com 

carboidratos enriquecidos com proteínas e antioxidantes impediram o aumento no estresse 

oxidativo induzido por uma sessão de exercício. 

Apesar da ação antioxidante das vitaminas, os produtos de carboidratos comerciais 

disponíveis são mais enriquecidos com proteínas do que com antioxidantes. Na verdade, esses 

produtos comerciais freqüentemente contêm três partes de carboidrato para uma parte da 

proteína. Quando são enriquecidos com antioxidantes, essas substâncias estão em baixa 

concentração (FERREIRA, 2017). 
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2.2 Babaçu (Orbignya phalerata Mart) 

 

O babaçu (Orbignya phalerata Mart.) é uma palmeira oleaginosa que foi descrita pela 

primeira vez em 1823 pelo botânico naturalista Martius. O gênero Orbignya conta com as 

espécies Orbignya oleífera, Orbignya speciosa, Orbignya martiana, Orbignya phalerata, 

Orbignya eichleri, Orbignya teixeirana, Orbignya microcarpa, Orbignya agrestis, pertencentes 

à família Arecaceae (Palmae). Além da Orbignya, têm-se ainda a Scheelea e a Attalea. A 

classificação geral é dada pelo reino Plantae, divisão Magnoliophyta, classe Liliopsida, ordem 

Arecales, família Arecaceae, gênero Orbignya e espécie phalerata (TEIXEIRA, 2008; LÓPEZ 

et al., 2013; VINHAL et al., 2014). 

Essa palmeira é encontrada em diversos países da América Latina, dentre eles o Brasil. 

Seu uso é bastante difundido na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga, 

onde ocorre espontaneamente em vários estados, principalmente no Maranhão, Piauí e 

Tocantins, região conhecida como Mata dos Cocais (transição entre Caatinga, Cerrado e 

Amazônia (CARRAZZA; SILVA; ÁVILA, 2012). A espécie predominante no Maranhão e 

Piauí é a Orbignya phalerata (BARBOSA et al., 2012). 

O pico de florescimento do babaçu acontece entre janeiro e abril e os frutos 

amadurecem entre agosto e dezembro. A “força” da safra se concentra do período seco ao 

início do período chuvoso, e pode variar conforme a região e as condições naturais (solo, 

umidade, etc.). Pode alcançar 20 metros de altura e apresenta diâmetro variando de 20 a 40 

cm (CARRAZZA; SILVA; ÁVILA, 2012). 

Na copa do babaçu, apresentam-se folhas diferenciadas, com aspecto de palha. É 

também na copa do babaçu que se encontram os frutos do vegetal. Das folhas à raiz, o babaçu 

pode ser integralmente aproveitado, sendo utilizado na alimentação humana e animal, no 

artesanato, na cobertura de casas, na produção de cosméticos e combustíveis, entre outros. Por 

isso, essa palmeira tem grande importância econômica, social e ecológica para as famílias que 

dependem da extração de seus produtos e subprodutos para sobreviver (CARRAZZA; 

SILVA; ÁVILA, 2012). 

O principal produto obtido do babaçu é o fruto ou coco, que pode ser fracionado em 

mais de 59 subprodutos conhecidos (CARRAZZA; SILVA; ÁVILA, 2012). Cada fruto é 

constituído por quatro componentes: epicarpo, mesocarpo, endocarpo e amêndoa, conforme 

apresentado na Figura 1.  
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O epicarpo é formado por fibras resistentes, pode ser usado principalmente para a 

fabricação de escovas, papel reciclado. O mesocarpo é muito usado na fabricação de 

alimentos (devido à presença de amido, vitaminas e sais minerais), como farinhas ou pó de 

babaçu e também para a produção de álcool metílico e ácido acético. O endocarpo pode ser 

usado na fabricação de isolantes térmicos, bio-joias, alcatrão e carvão. As amêndoas são 

transformadas em óleo bruto e vendidas para indústria de alimentos, cosméticos, 

biocombustíveis e outras, tanto no mercado nacional como internacional (VIEIRA et al., 

2011; ALMEIDA et al., 2011; SANTOS et al., 2013; VINHAL et al., 2014). 

 

    

Figura 1: Componentes do coco  babaçu 

 Fonte: Site do projeto Babcoäll 

 

Apesar disso, dos diversos subprodutos, o interesse econômico do coco do babaçu 

continua mais voltado às suas amêndoas. No entanto, o uso do mesocarpo tem tido grande 

importância devido a seu alto valor nutritivo (CARRAZZA; SILVA; ÁVILA, 2012). Na 

Tabela 2 é apresentado o uso dos componentes da palmeira do babaçu. 
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Tabela 2. Usos da palmeira do babaçu 

Parte do 
babaçu 

Uso 
 

Estipe (caule) 
jovem 

Fornece o palmito e o “vinho de babaçu” (seiva fermentada). 
 

Estipe velho Na marcenaria rústica e como adubo orgânico. 
 

Folha Na cobertura de construções, como alimento para animais; na confecção de 
artesanatos e utilitários (cestos,esteiras,chapéus,abanos). 
 

Talos das 
folhas 

Na construção de cerrados e na estruturação das paredes das casas de barro. 
 

Amêndoas Extraem-se óleo usado na culinária, na fabricação de sabão, detergentes, 
cosméticos em geral, lubrificantes, combustível (biodiesel) e fitoterápicos 
(ação antifúngica e antiviral). Extrai-se o “leite de babaçu”, um ingrediente 
de alto valor nutritivo utilizado na culinária. 
 

Bagaço/torça Ração animal e adubo orgânico 
 

Endocarpo Confecção de artesanatos diversos; na forma de carvão é muito utilizado 
como combustível de uso doméstico e comercial; ao ser quebrado libera 
gases condensáveis constituídos de alcatrão; ácido acético, metanol e outras 
substâncias em menor proporção. 
 

Mesocarpo Obtêm-se uma “farinha” de uso similar ao do trigo, servindo à preparação de 
bolos, pães, mingaus, entre outros alimentos.Também utilizada como 
remédio caseiro contra problemas estomacais 

Fonte: Pinto et al., 2010. 

 

O babaçu é um dos principais produtos do extrativismo no Brasil e contribui de 

maneira significativa para economia de alguns de seus estados. Sua importância social é 

acentuada pela grande capacidade de absorção de mão de obra, principalmente na entressafra 

das culturas tradicionais dos estados onde ocorre, provendo alimentos, fibras, bebidas, 

produtos medicinais entre outros (BARROS, 2011; SILVA, 2011). 

A ocorrência natural do babaçu aliado aos demais produtos oriundos do fruto, podem 

contribuir para a ampliação e geração de renda e trabalho no meio rural, fixando o homem no 

campo e promovendo o desenvolvimento agroindustrial no meio rural (CAVALCANTE, 

2012). 
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2.2.1 Mesocarpo de Babaçu (Orbignya phalerata Mart.) 

 

O mesocarpo de babaçu apresenta uma composição predominantemente de amido, 

porém pode fornecer ainda proteínas, fibra alimentar, minerais e vitaminas, como a B1 e B2. 

Entre os minerais encontrados no mesocarpo de babaçu, destacam-se o cálcio, o fósforo, o 

magnésio, o potássio e o ferro (CARRAZZA; SILVA; ÁVILA, 2012). Com relação à 

composição fitoquimica, o mesocarpo do babaçu possui polifenóis, como ácidos fenólicos, 

flavonóides, triterpenos, taninos, saponinas, triterpenos glicosilados e esteróides. A presença 

de flavonóides confere a coloração marrom característica do pó de mesocarpo. Os taninos 

conferem sabor adstringente, mas esse efeito irá depender da concentração e ainda, poderá ser 

mascarado com outros adjuvantes (NONATO et al.,2013; SALATINO, 1998). 

O mesocarpo de babaçu possui um alto teor de carboidratos, possui cerca de 2% de 

fibras, 12% de umidade e de 8% de substancias diversas, incluindo sais minerais, taninos e 

uma pequena quantidade de lipídeos e proteínas, mostrando com isso o grande potencial de 

agregar valor a essa farinha (SILVA 2011).Conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores médios da caracterização fisico-química do mesocarpo de babaçu 

(Orbignya phalerata Mart) 

Determinação 
Média ± Desvio Padrão 

 
Umidade (%) 

 
12,02 ±0,13 

 
Cinzas totais (%) 

 
0,78 ± 0,03 

 
Proteinas (%) 7,36 ±0,11 

 
Lipídios (%) 

0,80±0,02 

Carboidratos totais (%) 
72,20± 1,05 

 

Fibras bruta (%) 
 

2,82± 0,06 

 
Fonte: Silva, 2011 

 

A farinha do mesocarpo do babaçu possui elevado teor de fenólicos totais, sendo a 

água o solvente de melhor eficácia na extração dos fenólicos. A água é o melhor solvente, por 

ser o mais parecido com as condições fisiológicas humana. Marathe et al.(2011)  

estabeleceram uma classificação quanto ao teor de fenólicos totais (alto teor - > 200 mg 

GAE/100 g, moderado teor- > 100 e < 200 mg GAE/100 g e baixo teor - < 100 mg GAE/100 
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g). Diante da referida classificação, o mesocarpo do babaçu apresenta um teor de fenólicos 

variando de alto, moderado e baixo de acordo com o solvente utilizado. (HOLANDA et al., 

2017). Conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Teor de fenólicos totais em extratos do mesocarpo do babaçu (Orbignya phalerata  

Mart) em mg/100g em equivalente de ácido gálico 

Extrato 
 

Média Desvio Padrão 

Aquoso 
 

558,87 2,65 

Alcoólico 
 

108,79 0,27 

Acetônico 
 

76,38 2,86 

Fonte: Holanda et al., 2017 

 

Nonato et al. (2013), realizaram uma prospecção fitoquímica, de diferentes amostras 

de mesocarpo do babaçu e identificaram a presença de flavonóides como os principais 

metabólitos secundários que fazem parte da composição química dessas amostras. 

Quimicamente, os flavonóides são doadores de elétrons. Eles apresentam estruturas 

químicas conjugadas em anel, ricas em grupos hidroxilas, que têm potenciais ações 

antioxidantes por reagirem e inativarem ânions superóxido, oxigênio singleto, radicais 

peróxido de lipídios e/ou estabilizando radicais livres envolvidos no processo oxidativo 

através da hidrogenação ou complexação com espécies oxidantes (MACHADO et al., 2008; 

JIMÉNEZ et al., 2009). 

Os flavonóides apresentam diferentes propriedades, como, por exemplo, as cores que 

esses pigmentos possuem e suas contribuições em nutrição e sabor dos alimentos, dentre 

outros. Vale ressaltar que esses compostos possuem importância farmacológica, pois exibem 

propriedades anticarcinogênicas, anti-inflamatórias, antialérgicas, antiulcerogênicas, antivirais 

entre outros (SIMÕES; GOSMANN; SCHENKEL, 2007). 

Do mesocarpo se prepara um tipo de farinha, que é obtida a partir da secagem e 

trituração do mesocarpo. O mesocarpo transformado em pó é peneirado, umedecido e 

finalmente torrado em fogo alto (BALICK, 1984; CRUZ, 2011). A farinha do mesocarpo 

possui uso similar ao do trigo, podendo ser utilizada na preparação de bolos, pães, mingaus 

entre outros alimentos (FIOROTO, 2013).  
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Melo et al.(2007) desenvolveram pães enriquecidos com o mesocarpo do babaçu, 

substituindo parte da farinha de trigo, e demonstraram haver pouca mudança de caráter 

estrutural, como textura e aparência dos pães comparados produzidos aos pães “brancos”. 

Nessas formulações houve diminuição significativa do valor calórico do alimento produzido 

em relação ao produto original. 

A farinha do mesocarpo de babaçu tem sido usada em estudos experimentais 

procurando verificar sua ação anti-inflamatória. Existem muitas informações 

etnofarmacológica  acerca do seu uso como medicamento, entre elas, cita-se seu poder de 

cicatrização (FONSECA et al., 2014). Assim, Martins et al. (2006), verificaram a ação 

cicatrizante do mesocarpo do babaçu em feridas cirúrgicas da pele de ratos através de análise 

comparativa das alterações histológicas e morfológicas e observaram ação estimulante da 

cicatrização com o uso do extrato, tanto na avaliação macroscópica como na microscópica. 

Barbosa et al. (2006) observaram que o mesocarpo  na dose de 50 mg/kg, por via 

intraperitoneal em ratos foi capaz de favorecer completa coaptação de bordas da cicatriz 

gástrica, quando comparada ao grupo controle, nos animais mortos no 7º dia do período pós-

operatório. 

 De acordo com Araújo et al. (2013), a alta porcentagem de carboidratos na 

composição mesocarpo pode ser capaz de modular o sistema imune ao ativar o sistema 

complemento, atuando, dessa maneira, como um adjuvante imunológico. 

 Azevedo et al.(2007) encontraram resultados em camundongos que sugerem que o 

mesocarpo de babaçu possui um efeito antitrombótico e este efeito parece estar relacionado 

com um mecanismo que inclui o aumento de óxido nítrico. 

Silva et al. (2012) encontraram baixa toxicidade do extrato aquoso do pó do 

mesocarpo do babaçu por via oral em camundongos, sendo que a maior dose utilizada nos 

estudos foi 3 g/kg, que é aproximadamente 7,5 vezes superior à habitualmente usada por 

adultos como alimento (0,4 g/kg por dia), sugerindo uma segurança quanto para o consumo 

humano e animal. Além disso, os mesmo autores concluíram que a administração aguda não 

produziu efeitos tóxicos sobre a maioria dos parâmetros bioquímicos e hematológicos 

estudados em camundongos adultos. 

O governo federal tem incentivado o uso do mesocarpo de babaçu como um dos 

ingredientes a ser adicionado à alimentação escolar em algumas comunidades do interior do 

Maranhão (SOUZA et al., 2009). Outra utilização do mesocarpo sob a forma de farinha ocorre 
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mediante a mistura com leite e açúcar, obtendo-se uma bebida semelhante ao chocolate 

(MAY, 1990). 

O mesocarpo de babaçu, além de ser tradicionalmente utilizado na cultura alimentar 

das comunidades do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, trata-se de um alimento rico em ferro, 

cálcio, fósforo e magnésio, também apresentando outros minerais como manganês, zinco, 

cobre e outros (DOMINGOS, 2003). Além disso, concentra altos teores de amido, 

destacando-se principalmente devido suas propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladora, 

analgésico e antipirético (TEIXEIRA, 2013). 

A farinha do mesocarpo de babaçu é amplamente utilizada pela população maranhense 

para tratar feridas crônicas, colites duodenais, úlceras, artrite, cólicas menstruais, esgotamento 

nervoso, celulite, varizes e no tratamento de tumores. Essa farinha também é utilizada pela 

população, dissolvida em água ou diretamente na comida, como suplemento alimentar 

(RÊGO, 1995; BARROQUEIRO et al., 2001; CARVALHO FILHO, 2003; NASCIMENTO 

et al., 2006, AZEVEDO et al., 2007). 

Apesar da viabilidade de utilização da farinha do mesocarpo de babaçu de uma forma 

simples, como suplemento alimentar (SOUZA et al., 2011), seu aproveitamento na 

alimentação humana,principalmente por atletas, ainda é escasso. 

A literatura científica não dispõe de estudos que investigaram os efeitos do consumo 

do mesocarpo de babaçu sobre o dano muscular, estresse oxidativo e capacidade aeróbia. 

Portanto, estudos devem ser desenvolvidos a fim de preencher essa lacuna científica bem 

como contribuir para elucidar questões importantes sobre o uso de suplementos ou alimentos 

antioxidantes por atletas.  

 

2.4 Balanço redox, inflamação, imunossupressão  

 

A atividade contrátil do músculo leva ao aumento na produção de espécies reativas ao 

oxigênio (ERO). Essa produção ocorre durante o exercício aeróbio e anaeróbio e é importante 

para a adaptação das fibras musculares. Porém, quando o exercício é exaustivo, a produção de 

ERO pode ser maior do que a capacidade de tamponamento dos antioxidantes dos músculos, 

provocando aumento do estresse oxidativo, da inflamação, dano muscular e do tempo de 

recuperação (GOMES et al., 2012). O aumento expressivo dos estados oxidativo e 

inflamatório pode causar disfunção contrátil, resultando em fraqueza, fadiga, dores e lesões 

musculares (POWERS; JACKSON, 2008; WAGNER et al., 2011). 
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O exercício é fortemente associado ao aumento da geração de radicais livres, pois 

causa um maior consumo de oxigênio pelos músculos envolvidos no exercício físico. O 

sistema respiratório e cardiovascular sofre certas modificações durante a realização do 

exercício físico. Em repouso, um jovem do sexo masculino, pode ter 250 mL/minuto de 

consumo normal de oxigênio, e este consumo, sob condições máximas, pode aumentar para 

3.600 mL/minuto em indivíduos não treinados. Já o consumo em atletas pode aumentar entre 

4.000 mL/minuto e 5.100 mL/minuto, dependendo da modalidade praticada. O exercício pode 

desta forma, aumentar cerca de 20 vezes a ventilação pulmonar total (VE) e o consumo 

máximo de oxigênio (VO2) entre a fase de repouso e a intensidade máxima do exercício físico 

praticado (CAZZOLA et al., 2003; BLOOMER, 2004). 

Durante o exercício, tem aumento tanto no fluxo sanguíneo muscular quanto na 

temperatura corporal, a qual pode elevar o seu valor normal de 37°C até 40°C, em exercícios 

de resistência. A produção de radical ânion superóxido pode ser potencializada durante o 

exercício físico, em função da demanda energética intracelular para dar conta do aumento do 

VO2 total, aumentando, assim, a produção de radicais livres e causando, possivelmente, 

estresse oxidativo (CAZZOLA et al., 2003; BLOOMER, 2004). 

A capacidade de utilizar o oxigênio para o processo de síntese de energia representa 

um dos principais avanços dos seres vivos. No entanto, uma vez que o O2 também age como 

um aceptor universal de elétrons, o metabolismo oxidativo constitui uma fonte de síntese de 

várias substâncias com propriedades tóxicas, as quais incluem os radicais livres (RL), as 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e espécies reativas de nitrogênio (ERN) (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 2010, HALLIWELL, 2011). 

Os radicais livres são definidos como qualquer espécie de existência independente 

(átomos, íons ou moléculas) que contém oxigênio com um ou mais elétrons não pareados em 

sua orbita mais externo. Esses radicais são altamente reativos e instáveis e têm a capacidade 

de ligar o elétron não pareado com outros presentes em estruturas próximas de sua formação, 

comportando-se como receptores (oxidantes) ou como doadores (redutores) de elétrons 

(PEREIRA, 2013). 

A molécula doadora de elétron torna-se instável e tende a combinar com outras, numa 

reação em cadeia o que pode ser prejudicial e danificar proteínas, membranas e ácidos 

nucléicos, particularmente o DNA. A grande maioria dessas moléculas possui como 

característica uma meia-vida muito curta (de minutos a nanos segundos), e assim são capazes 
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de reagir rapidamente com vários compostos ou atingir alvos celulares como as membranas 

(PEREIRA, 2013). 

Os radicais livres podem ser gerados no citoplasma, nas mitocôndrias ou na 

membrana, e o seu alvo celular (proteínas, lipídios, carboidratos e DNA) está relacionado com 

seu sítio de formação. Entre as principais formas reativas do oxigênio, o O2 apresenta baixa 

capacidade de oxidação, o radical hidroxila – OH mostra uma pequena capacidade de difusão 

e é o mais reativo na indução de lesões nas moléculas celulares. O peróxido de hidrogênio, 

H2O2, não é considerado um radical livre verdadeiro, mas é capaz de atravessar a membrana 

nuclear e induzir danos na molécula de DNA por meio de reações enzimáticas (LIOCHEV, 

2013). 

As espécies reativas de oxigênio são moléculas altamente reativas, devido a sua 

instabilidade, mas que não apresentam elétrons desemparelhados na última camada, por isso 

não podem ser classificadas como radicais livres.Os radicais livres são:ânion superóxido 

(O2•–), hidroxila (OH•), peroxila (RO2•), alcoxila (RO•), hidroperoxila (HO2•) e dentre as 

espécies não radicalares, pode-se citar, operóxidodehidrogênio (H2O2),ácido hipocloroso 

(HOCl), o ozônio (O3) e o oxigênio singlet (1O2)(RIBEIRO, 2005). 

A geração de oxigênio molecular sob a forma de EROs é natural da vida aeróbica e é 

responsável pelas manifestações de funções celulares que variam de vias de transdução, de 

defesa contra microorganismos invasores e expressão de genes para a promoção do 

crescimento ou morte (LEE; GIORDANO; ZHANG, 2012). 

A produção contínua de radicais livres e ERO durante os processos metabólicos levou 

ao desenvolvimento de muitos mecanismos de defesa antioxidante, capazes de inibir e reduzir 

os radicais livres nas células (LIOCHEV, 2013). Esse sistema de defesa antioxidante pode ser 

formado pelas enzimas antioxidantes: catalase, glutationa peroxidase, superóxido dismutase e 

por antioxidantes não enzimática, tais como as vitaminas E, A, C e ácido úrico (PINCHUK et 

al., 2012). 

Quando o sistema de defesa antioxidante consegue evitar os efeitos deletérios das 

espécies reativas, diz-se que o organismo atingiu um balanço redox positivo (LEOPOLD; 

LOSCALZO, 2008; WAGENER; CARELS; LUNDVIG, 2013). 

O exercício físico com características intensa, extenuante e prolongada leva ao 

aumento no consumo de oxigênio e como consequência uma alta taxa de produção de EROs 

(JACKSON, 2011; POWER; NELSON; HUDSON, 2011;TROMM et al., 2012). A elevada 

produção de EROs leva a diminuição dos níveis de antioxidantes e aumento dos marcadores 
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da peroxidação lipídica em tecidos-alvo e sangue, carbonilação de proteínas, oxidação de 

carboidratos e danos ao DNA, além de ocorrer também, alterações na função celular e 

tecidual, como dor e fadiga muscular, lesões nas fibras musculares prejudicando o rendimento 

do atleta (JACKSON, 2011; POWER; NELSON; HUDSON, 2011; TORMEN; DIAS; 

SOUZA, 2012). 

O exercício físico, dependendo da duração e intensidade, pode causar danos às fibras 

musculares e tecidos periféricos, resultando em uma resposta inflamatória, evento que tem 

como objetivo promover o reparo e o remodelamento da área danificada (MORO-GARCÍA et 

al.,2014). 

Esse estado inflamatório decorrente do exercício físico é responsável por alterações da 

função imunológica que são acompanhadas de modificações sistêmicas caracterizadas por 

hipertermia, astenia, predisposição a infecções, fadiga e alterações nos tecidos. A hipertermia 

provocada pelo exercício estimula a síntese de mediadores imunológicos (citocinas), que são 

capazes de produzir um aumento das proteínas da fase aguda e da proliferação de linfócitos 

(CATANHO DA SILVA et al., 2011).Além disso, as células brancas produzem uma grande 

quantidade de EROs que podem amplificar o trauma, retardar a recuperação, diminuir o 

desempenho durante treinamento físico e sobrecarregar o sistema imunológico (SI) 

(PUERTOLLANO et al., 2011). 

O equilíbrio entre as ações de diferentes citocinas, pró e anti-inflamatórias contribui 

para a reparação completa dos tecidos lesados. As principais citocinas pró-inflamatórias são a 

interleucina (IL-1β) e fator de necrose tumoral (TNF-α), que são produzidas por monócitos, 

macrófagos, neutrófilos, células endoteliais e células de tecido muscular esquelético e 

melhoram a migração de monócitos e neutrófilos no local de inflamação. É também induzida 

a síntese de moléculas de adesão celular, seletinas e integrinas, observando-se um fenômeno 

caracterizado por quimiotaxia seguido de diapedese (CATANHO DA SILVA; MACEDO, 

2011). 

O exercício físico moderado parece ser benéfico ao sistema imunológico, pois 

promove alterações nesse sistema, resultando em uma melhor resolução de infecções por 

microrganismos intracelulares (TERRA et al., 2012). 

Por outro lado, a realização do exercício físico intenso e extenuante, como também o 

estresse, a variação da temperatura, um trauma ou infecção, parecem levar à imunossupressão, 

resultando no aumento da susceptibilidade a infecções por microrganismos, causando 
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prejuízos e comprometimentos de diversas funções e sistemas orgânicos (MORO-GARCÍA et 

al., 2014; TERRA et al., 2012). 

O sistema imunológico (SI) é determinante no combate aos microrganismos invasores 

e na remoção de células mortas, assim como no estabelecimento da memória imunológica. 

Indivíduos que realizam programas de treinamento físico, mesmo que seja visando um 

aumento na qualidade de vida, necessitam estar com o SI em boas condições (NETO et al., 

2011). Trata-se de um sistema altamente complexo, composto de numerosos tipos celulares e 

de mediadores químicos (ANOGEIANAKI et al.,2010).  

Uma rotina de alimentação, treino e/ou descanso inadequados podem levar a 

alterações biológicas que contribuem para a diminuição da performance física, que é a 

principal característica do overtraining (FRY; KRAEMER, 1997). Este é um distúrbio 

neuroendócrino que resulta do desequilíbrio entre a demanda de exercício e a capacidade 

funcional, agravado por uma inadequada recuperação, acarretando decréscimo no 

desempenho, dores musculares persistentes, aumento do estresse oxidativo e da inflamação 

sistêmica, além de alterações neuroendócrinas, imunológicas e psicológicas, como no estado 

de humor (KREHER; SCHWARTZ, 2012). 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

� Avaliar o efeito agudo da suplementação da farinha do mesocarpo de babaçu 

(Orbignya pharelata Mart.) sobre o dano muscular, estresse oxidativo e capacidade 

aeróbia de corredores. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

� Verificar o estado nutricional de corredores; 

� Analisar o consumo alimentar usual de corredores; 

� Avaliar o efeito agudo da suplementação da farinha do mesocarpo de babaçu 

(Orbignya pharelata Mart.) na capacidade aeróbia de corredores;  

� Avaliar marcadores de estresse oxidativo, dano muscular concentrações de glicose 

sanguíneos antes e após com a suplementação da farinha do mesocarpo de babaçu 

(Orbignya pharelata Mart.) em corredores. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

O estudo é do tipo ensaio clínico, randomizado, controlado, com delineamento Cross-

over.  Esse tipo de estudo é caracterizado pela administração de um ou mais tratamentos teste 

e um tratamento controle distribuídos de forma aleatória nos grupos, com a finalidade de 

avaliá-lo. As variáveis são manipuladas diretamente e relacionadas com o objeto de estudo. 

Através da criação de situações de controle, procura-se evitar a interferência de variáveis 

intervenientes. Interfere-se diretamente na realidade, manipulando-se a variável independente 

a fim de observar o que acontece com a dependente conceitua como estabelece uma relação 

de causa-efeito com o objetivo de testar uma hipótese experimental (CERVO; BERVIAN, 

2004). 

 

4.2  População do estudo 

 

O estudo foi realizado com corredores amadores adultos, do sexo masculino. Como 

critérios de inclusão todos os participantes deveriam ter no mínimo um ano de treinamento, 

com freqüência semanal de cinco treinos, dos quais no mínimo três deveriam ser de corrida, 

estar treinando há pelo menos três meses ininterruptamente; não possuir doenças crônicas não 

transmissíveis; não fazer uso de suplemento dietético, que poderia influenciar no desempenho 

físico nos últimos três meses; não consumir alimentos oriundos do babaçu; não modificar a 

alimentação durante o estudo; não tomar bebidas alcoólicas durante o período do estudo; não 

fumar e não fazer uso contínuo de medicamentos. 

A amostra foi calculada segundo Eng (2003) e foi utilizado o software Gpower 3.1 

(Franz Faul, Universitat Kiel, Germany). Levou-se em consideração a investigação prévia de 

Tsintzas et al.(1996) em que o tempo de  exaustão de corredores que receberam uma solução 

de carboidratos foi de 124,5 ±  8,4 min e os que receberam  só água foi 109,6 ± 9,6 min, o que 

resultou em um effect size de 0,86. Adotando-se erro α de 0,05 e poder estatístico (erro β) de 

0,90, foi determinado um tamanho amostral mínimo de 10 indivíduos. 

Na Figura 2 está apresentado o organograma da determinação do tamanho da amostra. 

Inicialmente foram selecionados 37 corredores amadores, que aceitaram participar da 

pesquisa. No entanto, 20 corredores atendiam aos critérios de inclusão e foram randomizados 
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para receber a suplementação com a farinha do mesocarpo de babaçu, maltodextrina e água. 

No decorrer da pesquisa, 4 atletas desistiram do estudo e 2 sofreram lesões musculares, assim 

após estas perdas amostrais, a pesquisa foi conduzida com 14 corredores. 

 

 

Figura 2: Organograma do tamanho da amostra. 

 

4.3 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Pesquisa que regulamenta a ética da pesquisa em seres humanos (BRASIL, 

2012), sendo aprovado com o número de parecer 2.445.726 (ANEXO 1) e desta forma, todos 

os sujeitos que concordaram em participar da pesquisa, foram esclarecidos quanto aos 

propósitos do estudo e solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A). 

 

4.4 Desenho do Estudo 
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Os corredores foram randomicamente alocados (www.randomizer.org) e distribuídos 

em 3 grupos: Grupo Farinha do Mesocarpo de Babaçu (GFMB) ou Grupo Maltodextrina 

(GM)- controle ou Grupo Água (GA). O estudo constou de três momentos de avaliações, 

sendo subdivididos em duas etapas: antes e após a suplementação. Foi incorporado um 

período de sete dias sem receber o produto intervenção (washout) com o objetivo de que os 

possíveis efeitos residuais de cada momento de suplementação fossem eliminados e para que 

nova intervenção, invertendo os grupos fosse realizada. 

Para realização do protocolo os 14 voluntários ficaram em abstinência de exercício 

físico por 48 horas e em jejum alimentar de 12 horas. Por volta das 6h30min realizou-se a 

avaliação nutricional (mensuração do peso, altura e composição corporal) dos corredores. 

Posteriormente eles foram submetidos à coleta sanguínea, que foi realizada por profissional 

qualificado e treinado, para avaliar marcadores de estresse oxidativo, dano muscular, perfil 

glicêmico.  Logo em seguida os voluntários realizaram o desjejum padronizado. Foi dado um 

intervalo de duas horas entre o desjejum e a suplementação e durante esse intervalo foram 

aplicados recordatórios alimentares de 24h. 

Faltando 30 minutos para a realização do teste de corrida de 3200m os voluntários 

receberam uma dose de um dos suplementos: grupo farinha do mesocarpo de babaçu (GFMB) 

ingeriu 0,4 ml/kg/dia diluído em 500mL de água, grupo maltodextrina (GM) que consumiu 

bebida de carboidrato sem sabor, de forma isocalórica, isoglicídica e isovolumétrica e grupo 

água (GA) que bebeu o mesmo volume de água de acordo com a ordem de randomização. O 

teste físico foi realizado na pista de atletismo do setor de esportes da UFPI e uma nova coleta 

sanguínea foi realizada imediatamente pós exercício físico. 

Todos os participantes realizaram todos os procedimentos em três momentos 

diferentes, sendo o que alterava era o tipo de suplemento que cada um recebia de modo que 

todos tomaram os três tipos de suplementos. Foi dado um washout de 7 dias entre cada 

momento de cada coleta.  O desenho está apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Desenho do Estudo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 

4.5  Protocolo de Suplementação 

  

A suplementação com farinha do mesocarpo de babaçu foi administrada via oral, 30 

minutos antes do teste físico em doses de 0,4 g/Kg/dia, diluída em 0,5 litro de água, que de 

acordo com Silva et al. (2012) é a quantidade habitualmente usada por adultos. Para a 

suplementação controle foi utilizada maltodextrina sem sabor, na forma de pó, reconstituída 

em água, administrada via oral, 30 minutos antes do teste físico e administrada de forma 

isocalórica, isoglicídica e isovolumétrica, por meio de uma planilha de conversão conforme o 

peso de cada atleta, como proposto nos estudo de McLeay et al. (2012), E a outra condição foi 

só água administrada de forma isovolumétrica. Um assistente do grupo de pesquisa entregou 

os suplementos em garrafas brancas e opacas para que nem o pesquisador responsável e nem 

os voluntários soubessem qual bebida estavam recebendo. A informação nutricional dos 

suplementos está apresentado na Tabela 5. 
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Tabela 5. Informação Nutricional dos suplementos 

Informação Nutricional 
 

Quantidade por porção10g (1 colher de sopa) 
 

Maltodextrina(10g) 

Valor Energético 
33 kcal 

 
33 

Carboidratos 
1,3g 

 
             1,3 

Proteínas 
          0g 

 
0 

 
Gorduras Totais 

         3g 
0 

Gorduras Saturadas 
                     0g 

 
0 

Fibras Alimentar                    1,5g 0 

Sódio                    0mg 0 

 

 

4.6  Obtenção da amostra da farinha do mesocarpo de babaçu 

 

As amostras da farinha do mesocarpo de babaçu utilizadas no estudo foram fornecidas 

pela Babcocall, Teresina-PI, que é um projeto de aproveitamento Integral do Babaçu e 

desenvolvimento da Cadeia Produtiva no Piauí. E a maltodextrina foi adquirida de comércio 

local. 

 

4.7 Capacidade Aeróbia Máxima  

 

Para avaliar a capacidade aeróbia máxima realizou-se um teste de corrida de 3200m, 

na pista de atletismo da Universidade Federal do Piauí, para isso um profissional de educação 

física realizou orientações prévias e acompanhou os corredores no decorrer do teste físico.  

No teste os participantes percorreram uma distância de 3.200m, no menor tempo 

possível e o VO2 máx foi calculado por meio do protocolo proposto por Wetman  et al. 

(1987). Após a realização do teste foi utilizado a seguinte fórmula para determinação do VO2 

máx:  

VO2 máx (ml.kg-1.min-1) = 118,4 - 4,774 (tempo em minutos)4.8 Avaliação 

Nutricional 
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4.8.1 Composição Corporal 

 

Foi realizada a avaliação antropométrica, em que foi aferido o peso corporal e estatura, 

conforme metodologia descrita pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). O peso corporal 

foi aferido utilizando balança digital Filizola® (São Paulo, Brasil), com capacidade máxima 

de 150 kg, graduada em 100 gramas, os participantes estavam descalços e com roupas leves. 

A estatura foi mensurada por meio de fita métrica ineslática  com precisão de 1mm, acoplado 

à parede, estando o indivíduo em posição anatômica adequada (plano de Frankfurt) (BRASIL, 

2004). 

A composição corporal foi determinada por meio da bioimpedância e foi realizada em 

uma sala climatizada situada no laboratório Fisiologia do Exercício do Departamento de 

Biofísica e Fisiologia da Universidade Federal do Piauí. Foi utilizado biompedância elétrica 

tetrapolar, com aparelho da marca InBody®, modelo S10. Os voluntários foram orientados a 

retirar todo e qualquer adorno metálico, como por exemplo, alianças, brincos, correntes e 

relógios de pulso. Após devidamente posicionado foi colocado os eletrodos, sendo um na 

superfície dorsal da mão, um sobre o processo estilóide no punho, um sobre a superfície 

dorsal do pé e outro entre o maléolo lateral e medial do tornozelo. Foram inseridos no 

aparelho os dados de sexo, idade, peso e altura do paciente. Em seguida o aparelho introduziu 

uma corrente elétrica indolor, segura e imperceptível no organismo do paciente (NIH, 1996). 

 A partir desta avaliação foram obtidos dados detalhados de análise da composição 

corporal, análise músculo-gordura por meio de valores absolutos e relativos de massa 

muscular e massa gordura, dentre outros, além de diagnóstico de obesidade e balanceamento 

de massa magra. Para realização do exame, os corredores foram instruídos a seguirem 

algumas recomendações: chegar na horário pré-definido; vestir roupas leves; não praticar 

exercício físico 48  horas antes; não consumir diurético ou cafeína 12 horas antes; não se 

alimentar 2 horas antes; não ingerir líquidos 30 minutos antes; não apresentar vontade de 

urinar e defecar antes do procedimento. 

 

4.8.2 Consumo alimentar 

O consumo alimentar habitual foi avaliado por inquérito alimentar utilizando o 

recordatório alimentar de 24 horas (R24h) (dois referentes a semana e um ao final de semana), 

onde foi registrada informações referente ao horário das refeições, o alimento e a quantidade 

ingerida (ANEXO B). 
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Os recordatórios foram aplicados por entrevistadores da área de Nutrição previamente 

treinados, utilizando a técnica do Multiple Pass Method (1999): Foi solicitado ao participante 

que relatasse os alimentos e bebidas consumidos no dia anterior (1° etapa); Em seguida, foi  

realizado revisão da listagem anterior, para verificar possíveis alimentos e bebidas 

frequentemente omitidos (2° etapa); Foi nomeado as refeições e questionado o consumo de 

lanches ou alimentos/bebidas entre as refeições e os horários (3° etapa); Foi solicitado a 

descrição detalhada das refeições, incluindo a forma de preparo, procedência, marca 

comercial, tamanho da porção, além da adição de sal, açúcar, manteiga ou margarina aos 

alimentos e preparações (4° etapa); Por fim, foi realizado uma revisão final com o 

participante, para relembrar informações adicionais não mencionado nas etapas anteriores (5° 

etapa) (MOSHFEGH et al, 2008). 

 Os dados coletados quanto ao consumo alimentar foram analisados utilizando o 

software Avanutri Revolution versão 4.0 (Avanutri Informática Ltda, Rio de Janeiro, Brasil). 

Foram considerados como referência para a adequação do consumo dietético os limites 

propostos pela International Society of Sports Nutrition (KREIDER et al., 2010).  

Os voluntários foram orientados a não ingerir qualquer suplemento durante o estudo, a 

fim de assegurar a exclusão de quaisquer efeitos sobre o procedimento experimental. Neste 

período eles foram orientados a manterem seus padrões alimentares habituais. 

 

4.9 Coleta Sanguínea e Análise bioquímica 

 

Um profissional de enfermagem treinado e experiente realizou a coleta sanguínea em 

jejum e imediatamente pós teste físico dos corredores. Coletou-se 10 mL de sangue venoso de 

cada voluntário. Para a coleta em jejum os corredores estavam em jejum alimentar de 12h e 

48h sem praticar  qualquer exercício físico.   

As amostras foram centrifugadas a 2500 rpm por 15 minutos e o sobrenadante (soro ou 

plasma) transferido para microtubos e refrigerado a -20°C,  no laboratório de Nutrição 

Experimental da UFPI, até as análises, que ocorreram, no máximo, 30 dias após as coletas. As 

coletas sanguíneas foram  realizadas no laboratório do departamento de Biofísica e Fisiologia 

da UFPI e as análises foram realizadas no Núcleo de Pesquisa em Plantas Medicinais da 

UFPI. 
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4.9.1 Estresse oxidativo 

 

4.9.1.1 Peroxidação Lipídica 

 

As concentrações de MDA (malondialdeído) foram determinadas por meio de medida 

de produção de substância reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), de acordo com o método 

descrito por Ohkawa et al. (1979). Para isso, 200 µL de plasma ou água destilada (branco) 

foram adicionados a 350 µL de ácido acético a 20% (pH 3,5) e 600 µL de ácido tiobarbitúrico 

0,5%. Em seguida, a mistura foi incubada em banho-maria por 45 minutos a 100°C e, 

posteriormente, foi resfriada em banho de gelo durante 15 minutos. Após  resfriamento foram  

adicionados 50 µL de dodecil sulfato de sódio a 8,1%. A mistura foi agitada por 30 segundos, 

e depoiscentrifugada em centrífuga da marca SIGMA 10014 por 15 minutos a 12.000 rpm a 

25°C. O sobrenadante foi coletado para leitura de absorbância nos comprimentos de onda de 

532, 510 e 560 nm em espectrofotômetro marca Biospectro SP-220, para posterior cálculo da 

absorbância corrigida, proposta para minimizar a interferência dos pigmentos heme e da 

hemoglobina (PYLES et al., 1993). 

ABS = 1,22 x [A532 –(0,56 x A510) + (0,44 x A560)] 
 

Antes do processamento das amostras, uma curva analítica de calibração foi  

preparada utilizando MDA como padrão, em concentrações de 1, 5, 10, 25 e 50 nmol/mL. Os 

resultados foram expressos em nmol de MDA por mL de plasma.  

 

4.9.2 Marcadores de Dano Muscular 

 

4.9.2.1 Creatina Quinase (CK) 

 

A concentração plasmática de creatina quinase foi quantificada em modo cinético 

através do método International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

(UV-IFCC, 2002), por meio do kit comercial CK-NAC Liquiform (Labtest, Minas Gerais, 

Brasil) seguindo as instruções do fabricante. A absorbância foi obtida no analisador 

automático Labmax 240 premium, no comprimento de onda 340nm.  
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4.9.2.2 Lactato Desidrogenase (LDH) 

 

A concentração plasmática da enzima Lactato Desidrogenase foi quantificada através 

do método de Piruvato-Lactato em modo cinético, por meio do kit comercial LDH Liquiform 

(Labtest, Minas Gerais, Brasil) seguindo as instruções do fabricante. A absorbância foi obtida 

no analisador automático Labmax 240 premium, no comprimento de onda 340 nm. 

 

4.10  Parâmetro Glicêmico 

 

4.10.1. Glicose Plasmática 

 

As concentrações de glicose sanguínea foram determinadas através do método 

enzimático colorimétrico da glicose oxidase (GOD-Trinder), através do kit comercial Glicose 

PAP Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil), seguindo as instruções do fabricante. A 

absorbância foi obtida no analisador automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas 

Gerais, Brasil), no comprimento de onda 505nm.  

 
 
4.11 Análise estatística 

 

Os dados estão apresentados como média e desvio padrão. A normalidade e 

homogeneidade foram avaliadas por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

respectivamente. Comparações dos momentos, pré e pós a intervenção foram feitas por meio 

ANOVA para medidas repetidas,com pós-hoc de Bonferroni. Para tudo, utilizou-se o software 

SPSS, versão 20.0 e adotando nível de significância p < 0,05.  
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5  RESULTADOS  

 
5.1 Caracterização da Amostra 

 

 O estudo foi conduzido com 14 corredores, que foram randomizados em 3 grupos: 

Grupo Farinha do Mesocarpo de Babaçu (GFMB) ou Grupo Maltodextrina (GM)- controle ou 

Grupo Água (GA), depois de um período de um washout de 7 dias os indivíduos foram 

submetidos uma nova avaliação e receberam o suplemento oposto. 

  A idade média dos participante foi de 26,4±8,3 anos, ambos do sexo masculino. Os 

valores médios de peso corporal foram de 64,6±7,6 kg, com relação ao índice de massa 

corporal médio foi de 22,8 ±2,2, sendo o percentual de gordura de 12,86±6,6 e a massa magra 

de 31,8 ± 4,2, o VO2máx foi de 57,4± 5,9. Os valores estão descritos na Tabela 6. 

 
Tabela 6: Caracterização dos corredores  

Variáveis Media/Desvio Padrão 

Idade (anos) 26,4±8,3 
 

Massa Corporal (kg) 64,6±7,6 
 

IMC (kg.m2) 22,9±2,2 
 

%G 12,9±6,6 
 

MM (kg) 31,9 ± 4,2 
 

Vo2máx(mL.kg-1 .min-1 ) 57,5 ± 5,9 

Legenda: % G = percentual de gordura; MM= massa magra 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 
 

5.2 Consumo Alimentar 

 

A ingestão média de energia, macronutrientes e micronutrientes dos corredores estão 

apresentados na Tabela 7. A média de ingestão dos macronutrientes foi de 47,14% 

carboidratos, 17,43% proteínas e 35,43% lipídios, que corresponde a 37,25± 11,3 

Kcal/Kg/dia, sendo 4,39 ± 2,1 g/Kg/dia de carboidratos, 1,6 ± 0,4 g/Kg/dia de proteínas e 1,47 

± 0,8 g/Kg/dia de lipídeos. Segundo os valores de referência propostos pela Sociedade 
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Internacional de Nutrição Esportiva (KREIDER et al., 2010), apresentaram uma ingestão 

alimentar hipocalórica, hipoglicídica, normoprotéica, hiperlipídica. Com relação ao consumo 

 de micronutrientes, os indivíduos apresentaram consumo inadequado, conforme apresentado 

na Tabela 7. 

Tabela 7. Ingestão diária de macronutrientes e micronutrientes de corredores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Variáveis 
 

Média ± Desvio Padrão 
 

Recomendações 
 

Energia   
 

Kcal 
 

2405 ± 721,6 
 

3228,5 
 

Kcal/Kg 
 

37,25± 15,2 
 

50 
 

Carboidratos   

% 
 

47,14±6,3 
 

55-65 

g 
 

283,43± 104,2 
 

322,85 

g/Kg/ dia 
 

4,39±1,5 
 

5 
 

Proteínas 
  

% 
 

17,43±4,1 
 

15 

g 
 

103,77±57,6 
 

96,85 

g/Kg/dia 
 

1,60±0,4 
 

1-1,5 
 

Lipídeos   

% 
 

35,43±6,4 
 

30 

g 
 

94,67±53,2  

g/Kg/ dia 
 

1,47±0,8  
 

Vitamina A (mcg) 
 

869,8 ± 753,6 
 

900 
 

Vitamina C (mg) 
 

214,7 ±160,5 
 

90 
 

Ferro (mg) 
 

20,5 ±18,2 
 
 

 
Cálcio (mg) 

 
616,7 ± 275,5 

 
1000 
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Valores de referência propostos pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva 
(KREIDER et al., 2010). 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 
 

5.3 Capacidade Aeróbia 

 

O VO2 máx dos corredores após a suplementação com a farinha do mesocarpo de 

babaçu foi de 57,4 ± 5,7, com a maltodextrina foi de 57,8 ±6,8 e com água de 57,2 ± 6,3. Os 

valores de VO2máx não apresentaram diferença significativa (p>0,05) com os diferentes tipos 

de suplementação, conforme apresentado na Figura 4. 

 

 

Figura 4.  VO2máx dos corredores  após a suplementação. Os dados são expressos como a 

média ± DP. Os dados foram testados usando medidas repetidas ANOVA, one-way ANOVA 

e teste t dependente; p <0,05 indica uma diferença significativa. 

             

5.4 Marcadores Bioquímicos  
 

A glicemia de jejum dos corredores apresentou valores adequados, na faixa de 80 e 

após o exercício físico verificou-se um aumento nos valores. Os dados estão apresentados na 

Figura 5. 
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Figura 5. Efeitos da farinha do mesocarpo de babaçu sobre as concentrações séricas de 

glicose em corredores. Os dados estão expressos em média ± desvio padrão. Os dados foram 

testados em ANOVA para medidas repetidas e ANOVA one way; * indica diferença 

significativa (p<0,05) intragrupo do momento pré exercício em relação ao pós exercício. 

 

A atividade das enzimas envolvidas no dano muscular (creatina quinase e lactato 

desidrogenase) aumentou significativamente no momento pré exercício com pós exercício em 

ambos os grupos, no entanto não teve diferença entre os tipos de suplementação, conforme 

observado nas Figuras 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efeitos da farinha do meesocarpo de babaçu nas concentrações séricas de creatina 

quinase. Os dados são expressos como a média ± DP. * indica diferença (p <0,05) intragrupo 

do momento pré exercício em relação ao pós exercício. 
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Figura 7. Efeitos da farinha do meesocarpo de babaçu nas concentrações séricas de lactato 

desidrogenase. Os dados são expressos como a média ± DP. * indica diferença (p <0,05) 

intragrupo do momento pré exercício em relação ao pós exercício. 

 

Os valores de MDA aumentaram significativamente no momento pré exercício em 

relação ao pós exercício com as três intervenções, no entanto a suplementação de farinha do 

mesocarpo de babaçu  não preveniu a peroxidação lipídica em atletas, como mostrado na  

Figura 8. Da mesma forma, a maltodextrina e água também tiveram esse efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efeitos da farinha do mesocarpo de babaçu nas concentrações séricas de MDA. Os 

dados são expressos como a média ± DP. * indica diferença (p <0,05) intragrupo do momento 

pré exercício em relação ao pós exercício. 
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6  DISCUSSÃO 

 

A suplementação de uma dose única com a farinha do mesocarpo 30 minutos antes de 

um teste físico de 3200 metros não melhorou a capacidade aeróbia de corredores e não 

apresentou modificações significativas em marcadores de dano muscular, estresse oxidativo e 

glicemia. Do mesmo modo, a maltodrextrina, que é um suplemento comercial à base de 

carboidratos e com comprovada eficácia, também não teve efeito ergogênico em corredores 

amadores. 

Um dos fatores que pode contribuir para explicar os resultados encontrados é que o 

desempenho físico foi determinado pela capacidade aeróbia (VO2máx), no entanto existem 

outras duas possibilidades de avaliar o desempenho físico de corredores, que é pelo teste de 

exaustão (LUNN et al. 2012; MEAMARBASHI; RAJABI, 2013) e pela corrida simulada, 

possivelmente utilizando algum desses testes a farinha do mesocarpo de babaçu tivesse efeito 

ergogênico. 

 O VO2máx foi avaliado nesse estudo por ser comprovada a existência de uma forte 

correlação entre o VO2máx e o tempo ou distância de corrida, por isso diversos autores 

utilizam o VO2máx como  parâmetro para quantificar a capacidade aeróbia  (FOX et al, 1991; 

WEINECK, 1991; MCARDLE; KATCH; KATCH,1998 ; POWERS; HOWLEY, 2000). O 

VO2máx é definido como o maior volume de oxigênio por unidade de tempo que um 

indivíduo consegue captar, transportar e utilizar, podendo ser expresso em valores absolutos 

(l.min¯¹) ou relativos (ml.kg.min¯¹) (DAY et al., 2013; POWERS; HOWLEY, 2005). 

No entanto, no teste de 3200m a fadiga pode ser determinada por outros fatores, como 

a acidose promovida pela velocidade acima do limiar anaeróbio que os atletas adotam neste 

tipo de corrida. Assim, nesse tipo de teste a capacidade aeróbia parece não ser muito 

determinada pela oferta de carboidratos, mesmo que este carboidrato contenha antioxidantes, 

como é o caso da farinha do mesocarpo de babaçu. 

Possivelmente se o teste físico utilizado tivesse uma duração maior (acima de 60 

minutos), os estoques de glicogênio hepático e muscular poderiam estar perto da depleção 

total (MENDES et al., 2014) e a farinha do mesocarpo de babaçu exerceria efeito ergogênico, 

pois o glicogênio muscular seria fator limitante da performance (SPRIET et al., 1992; 

TARNOPOLSKY, 2008).   

A escolha do teste físico para avaliar a capacidade aeróbica não foi inadequada, pois é 

um teste bem conhecido e comumente realizado por corredores, não requer familiarização e 
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permite a avaliação do desempenho em execução. Diversos estudos avaliaram efeitos de 

alimentos na melhora do VO2máx., alguns resultados foram condizentes aos resultados do 

presente estudo e não foi observado melhora no VO2máx.  É o caso de O´Conner et al. (2013) 

que realizou estudo com 40 jovens que realizavam atividades recreacionais e os distribuiu 

aleatoriamente para consumir uma bebida de uva ou placebo durante 45 dias consecutivos. 

Após as seis semanas de suplementação com suco de uva não foi observado melhora no 

VO2max. Outros estudos corroboram com o presente trabalho e não tiveram aumento no 

VO2máx. (BIGELMAN et al., 2011; BIGELMAN ET AL., 2010). 

Resultados diferentes foram evidenciados por Patel, Brouner e Spendiff (2015), pois o 

VO2máx teve um aumento não significativo de 6% com a suplementação de chocolate escuro. 

Confrontando com esses resultados, Bailey et al. (2010) encontaram que a ingestão de 0,5L de 

suco de beterraba por dia durante 6 dias reduziu o VO2máx. durante exercício submáximo. 

Peschek et al.(2014), assim como no presente estudo, utilizou um protocolo de suplementação 

aguda e não verificaram que os flavonóides do cacau não ofereceu benefícios adicionais na 

recuperação de atletas de endurance. 

Em contrapartida,  Richards et al.(2010) mostratram que a suplementação com  945 

mg de epigalocatequina-3-galato, um componente do chá verde, aumentou o VO2máx. 

Corraborando com esses resultados Meamarbashi e Rajabi (2013) verificaram que a 

suplementação com 0,05 ml de óleo essencial de hortelã-pimenta durante dez dias melhorou o 

VO2máx. de estudantes do sexo masculino saudáveis. Já Davis et al.(2010) verificaram que 

sete dias de suplementação com quercetina ocasionou um modesto aumento no VO2máx e 

aumento substancial no tempo até a fadiga. Estes dados sugerem que apenas 7 dias de 

suplementação de quercetina pode aumentar a resistência em treinamento físico em 

participantes não treinados.  

Outro fator que talvez possa ter contribuído para a suplementação com a farinha do 

mesocarpo não ter melhorado a capacidade aeróbia é o fato dos corredores já serem treinados, 

No entanto, esse dado é diferente dos resultados encontrados por Hart et al.(2013), que 

verificaram que mesmo em indivíduos com alta capacidade de endurance, a suplementação 

com resveratrol teve um efeito potencializador da resistência aeróbica. 

Os estudos avaliados mostraram que os alimentos que melhoraram o VO2máx tinham 

sempre compostos antioxidantes. Assim, possivelmente a farinha do mesocarpo do babaçu 

não melhorou a capacidade aeróbia por causa dos carboidratos, mas poderia ter melhorado por 

causa dos polifenóis, que são potentes antioxidantes. 
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Muitos dos estudos que mostraram os efeitos de alimentos que melhoraram o 

desempenho de corredores utilizaram os testes de corrida até a exaustão. Carvalho-Peixoto et 

al.(2015) verificaram que a suplementação com uma bebida funcional de açaí aumentou o 

tempo até a exaustão durante exercício de alta intensidade a curto prazo, atenuando o estresse 

metabólico induzido pelo exercício, reduziu o esforço percebido e aumentou as respostas 

cardiorrespiratórias. O açaí pode ser um auxílio ergogênico útil e prático para melhorar o 

desempenho durante o treinamento de alta intensidade. 

McBrier et al.(2010) investigaram os efeitos de uma bebida à base de carboidrato e 

proteína de cacau sobre marcadores de dano muscular após exercício exaustivo e sugeriram 

que a bebida à base de cacau reduziu significativamente o nível de dor muscular percebida 24 

a 48 h após exercício exaustivo e isso pode ter sido atribuído aos antioxidantes presentes na 

bebida. Já Nishizawa et al.(2011) examinaram os efeitos da suplementação com extrato de 

frutas de lichia na inflamação e dano muscular em corredores durante treinamento físico 

intenso, por um período de dois meses. A suplementação  extrato de frutas de lichia suprimiu  

a inflamação e dano tecidual causado pelo exercício, no entanto não melhorou o  desempenho 

físico, avaliado por corridas de pista de 5000 m. 

Utilizando o teste até a exaustão tanto os carboidratos do mesocarpo quanto os 

antioxidantes poderiam colaborar para melhorar o desempenho físico de atletas. Embora os 

resultados encontrados não tenham apresentado diferenças significativas, observou-se um 

possível efeito da farinha do mesocarpo de babaçu em elevar os níveis glicêmicos por um 

período maior e um possível efeito em diminuir o dano muscular (CK) e atenuar o estresse 

oxidativo provocado por altas cargas de treino. Assim a hipótese de um possível efeito 

ergogênico do babaçu não deve ser descartada, já que é um alimento com elevada quantidade 

de carboidratos, minerais e polifenóis, que inclui a presença de ácidos fenólicos e flavonóides 

(BARROQUEIRO et al., 2016). 

Até o momento, não há outros estudos similares com suplementação da farinha do 

mesocarpo de babaçu na área esportiva, os quais os resultados encontrados possam ser 

comparados. No entanto, em estudos pré-clínicos mostram diversas atividade biológica da 

farinha do mesocarpo de babaçu, como: contribui positivamente no processo de cicatrização 

(AMORIM, 2006), atividade anti-inflamatória (NASCIMENTO et al., 2006), antitumoral 

(RENNÓ et al., 2008), antitrombóticas (AZEVEDO et al., 2007) e antimicrobianas 

(CAETANO et al, 2002). Além disso, o mesocarpo é capaz de induzir a liberação de peróxido 

de hidrogênio por macrófagos sugerindo um efeito imunológico sobre a ativação de 
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macrófagos (DA SILVA; PARENTE, 2001) e atua na produção de citocinas indicando efeito 

imunomodulador (GUERRA, 2011).  

Diversas pesquisas estão sendo conduzida com o intuíto de avaliar os efeitos de  

antioxidantes sobre o desempenho físico e na recuperação pós-exercício, existem algumas 

inconsistências em relação aos métodos de pesquisa empregados, bem como resultados 

variados. As variações de metodologia incluem o tempo de suplementação, dosagem e 

medidas de dor muscular. Alguns estudos examinaram a suplementação aguda pré-exercício 

(CONNOLLY; MCHUGH; PADILLA-ZAKOUR, 2006; WISWEDEl et al., 2006) pós-

exercício (MCBRIER et al., 2010) ou antes e depois do exercício (HOWATSON et al., 2010), 

enquanto a maioria dos estudos com antioxidantes e flavonóides  examinou a suplementação a 

longo prazo (NISHIZAWA  et al., 2011; PILACZYNSKA-SZCZESNIAK et al, 2005).  

Alguns suplementos comerciais de carboidratos enriquecidos de antioxidantes, como é 

o caso do Endurox tem efeitos positivos. Ferreira et al.(2018) compararam os efeitos da 

suplementação de carboidratos através de um composto de maltodextrina (Atletica®, São 

Paulo - Brasil) e carboidratos  mais proteínas e antioxidantes (CPA) com o produto comercial 

Endurox (Pacific Health®, São Paulo - Brasil) no dano muscular e estresse oxidativo induzido 

por uma única sessão de treinamento de resistência. Os dados deste estudo demonstraram que 

a suplementação com carboidratos sozinhos ou com carboidratos enriquecidos com proteínas 

e antioxidantes resultou em aumento nos níveis de glicose no sangue após o exercício. Os 

carboidratos enriquecidos com proteínas diminuíram o dano muscular, mas não resultaram em 

diferenças de peroxidação lipídica em comparação com um treinamento realizado com 

ingestão de água ou carboidratos. 

A concentração de vitaminas antioxidantes presentes no Endurox é inferior à dose que 

tem sido utilizada em estudos que demonstram a eficácia destas vitaminas antioxidantes 

(FERREIRA et al., 2018). 

Karp et al. (2006), constataram que suplementação de leite com chocolate (CHOC)  

foi mais eficaz em melhorar a recuperação e o desempenho físico de atletas do que 

suplemento comercial Endurox. Os autores sugerem que a diferença de desempenho 

observada no estudo pode ser devido a diferenças no tipo de composição de carboidratos entre 

as bebidas. O chocolate de leite contém monossacarídeos como glicose e frutose e 

dissacarídeos (lactose), enquanto que a bebida de recuperação disponível comercialmente 

consistiu de monossacarídeos (glicose e frutose) e carboidratos complexos (maltodextrina). O 

leite com chocolate (CHOC) tem um teor de calorias e uma proporção de CHO: PRO (4: 1) 
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semelhante a muitas bebidas comerciais de recuperação e bebidas de substituição de 

carboidratos (CRB) (por exemplo, Endurox).  

É oportuno chamar a atenção que ao avaliar os inquéritos alimentares dos voluntários 

dessa pesquisa verificou-se um consumo inadequado de carboidratos (47,14%) isso e 

preocupante, pois corredores têm uma necessidade energética diferenciada, no que diz 

respeito a carboidratos, já que e um nutriente importante para aumentar os estoques de 

glicogênio tanto nos músculos como no figado, para evitar episódios de fadiga precoce e a 

utilização de proteína para produção de energia (CARVALHO, 2013). Além disso, verificou-

se que ingestão de vitamina A estava abaixo do recomendado e o consumo de vitamina C 

estava elevado (KREIDER et al., 2000). 

A farinha do mesocarpo de babaçu poderia contribuir para melhorar esse déficit no 

aporte de nutrientes dos corredores, isso devido o alto teor de carboidratos, que é semelhante à 

algumas bebidas repositoras comumente utilizada por atletas, e desta forma, tornam-se um 

meio eficaz para o reabastecimento de glicogênio depletado nos músculos, favorecendo a  

recuperação após o exercício. Além disso, possui diversos polifenóis, que podem atenuar 

estresse oxidativo e lesões induzidas pelo exercício físico e reduzir a inflamação por vários 

mecanismos, incluindo a inibição da síntese de prostaglandinas ou de citocinas 

proinflamatórias (LIMA, 2011; LUKASKI, 2004; BANERJEE, 2006; CHO et al., 2003). 

Constatou-se que o consumo da farinha do mesocarpo de babaçu não teve efeito  sobre 

os parâmetros avaliados neste ensaio clínico pode ser que os polifenóis biodisponíveis tenham 

sido metabólicamente convertidos em formas inativas no estômago, intestino ou fígado 

impedindo seus efeitos. A falta de qualquer efeito agudo da ingestão com a farinha do 

mesocarpo de babaçu pode ser atribuído também à duração da suplementação período e /ou 

dose total. Pode ser que  suplementação com uma dose mais elevada da farinha do  mesocarpo 

do babaçu ou por um período maior (ou seja,> 1 dia) seja  necessário para potencializar 

qualquer efeito ergogênico da farinha do mesocarpo de babaçu em corredores. 

Algumas razões além da diversidade de protocolos e dosagens diferenciadas podem 

ser discutidas. Acker-Hewitt et al. (2012) apontam que possíveis causadores de divergências 

em estudos com suplementação de carboidratos, em geral, são os benefícios questionáveis 

quando o consumidor está em estado alimentado e com os estoques de glicogênio repostos. 

Muitos estudos encontraram resultados positivos testando essa combinação em protocolos de 

depleção de glicogênio muscular antes da administração da suplementação de carboidratos 

(ACKER-WEWITT et al., 2012; HULSTON; JEUKENDRUP, 2008).  
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Resultados contraditórios em vários estudos podem ser devidos ao modo de exercício, 

treinamento e estado nutricional e duração da suplementação. Situações de incompatibilidades 

metodológicas como momento do uso do suplemento (antes, durante ou depois do exercício), 

tempo prévio de administração, quantidade e forma ofertada (líquido, gel, cápsulas, 

compactado em barra, etc.), duração e intensidade do protocolo, concentração e tipo de 

suplemento ofertado (ex.: carboidratos: maltodextrina, dextrose, frutose, sacarose, etc.), 

aumentam essa divergência e dificultam uma conclusão acurada a respeito dos reais 

benefícios ergogênicos dos suplementos (CAPUTO et al., 2012; CONGER et al., 2011). 

É oportuno mencionar que o fato de não ter sido realizada análises de outros 

marcadores, como de inflamação e de enzimas antioxidantes, podem constituir limitações para 

uma discussão mais aprofundada dos resultados.  

Vale destacar, que ao analisar os inquéritos alimentares observou-se que muitos 

corredores costumam consumir alimentos ultraprocessados, como: suco artificial, biscoito 

recheado, embutidos, refrigerantes. Além disso, percebeu-se que muitos corredores passam 

um intervalo muito grande entre uma refeição e outra. 

Nesse sentido, evidencia-se, a necessidade de um acompanhamento nutricional com 

objetivo a garantir a adequação qualitativa e quantitativa da alimentação dos corredores e 

reforça a necessidade de estudos adicionais a fim de investigar novas estratégias nutricionais 

(como a suplementação com farinha do mesocarpo de babaçu) aplicáveis a prática do esporte. 

Além disso, espera-se que o uso de alimentos regionais, como o mesocarpo de babaçu 

possa contribuir para o avanço científico, tecnológico e de inovação na prática de atividade 

física no país. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A suplementação aguda na dose de 0,4g/kg da farinha do mesocarpo de babaçu não 

melhorou a capacidade aeróbia de corredores, após realizarem um teste físico de 3200 metros 

e não modificou significativamente os marcadores de glicose, dano muscular e estresse 

oxidativo. O suplemento controle (maltodextrina), que é comumente utilizado por atletas e 

que em alguns estudos comprovam seu efeito ergogênico, também não ocasinou diferenças 

significativas nos parâmetros avaliados em corredores. O que sugere que talvez outros fatores, 

como: dose, período de suplementação, biomarcadores avaliados, teste físico, possam ter 

contribuído para os resultados encontrados. 

Os pontos fortes desse estudo incluem uma população relativamente homogênea de 

corredores, em um delineamento cross-over, que diminui as diferenças inter-individuais. 

 É válido ressaltar que este é primeiro estudo a investigar o efeito ergogênico da 

farinha do mesocarpo de babaçu em atletas e ainda há muito o que se elucidar sobre os efeitos 

e mecanismos de ação desse alimento promissor. 

Por isso, perspectivas futuras incluem estudos adicionais a fim de avaliar os efeitos da 

farinha do mesocarpo de babaçu consumida durante um período de tempo maior e envolvendo 

atletas de outras modalidades contínuas e intermitentes e utilizando o teste até a exaustão. 

Além disso, são necessários estudos adicionais sobre enzimas antioxidantes, outros 

marcadores de estresse oxidativo e análise de citocinas para o avaliar de seu potencial anti- 

inflamatório. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PRÓ- REITORIA DE PESQUISA DE PÓS

PROGRAMA DE PÓS

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

 

Título do projeto: 

(Orbignya phalerata Mart.) sobre estresse oxid

desempenho físico de corredores” 

Pesquisador responsável: 

Instituição/Departamento:

Pesquisadores participantes: 

 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a 

participar. Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) vo

ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a 

assiná-lo em duas vias, uma delas é sua e a outra é do pesquisador  responsável.  Antes de 

assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido. A 

às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo). Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum pre

entrar em contato com o pesquisador responsável. 

O presente estudo intitula

de babaçu (Orbignya phalerata 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

REITORIA DE PESQUISA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO

Universitário Ministro Petrônio Portella-Bairro Ininga

CEP: 64049-550-Fone(86) 3215 5437. 

E-mail: ppgan@ufpi.edu.br 

Título do projeto: “Efeitos da suplementação da farinha do mesocarpo de babaçu 

Mart.) sobre estresse oxidativo inflamação, dano muscular e 

desempenho físico de corredores”  

Pesquisador responsável: Dr. Marcos Antonio Pereira dos Santos.

Instituição/Departamento: UFPI/Departamento de fisiologia. 

Pesquisadores participantes: Dr. Marcos Antonio Pereira dos Santo

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a 

participar. Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) vo

ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a 

lo em duas vias, uma delas é sua e a outra é do pesquisador  responsável.  Antes de 

assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido. A equipe deste estudo responderá 

às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo). Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade, bastando para isso 

entrar em contato com o pesquisador responsável.  

O presente estudo intitula-se “Efeitos da suplementação da farinha do mesocarpo 

Orbignya phalerata Mart.) sobre estresse oxidativo inflamação, dano 
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“Efeitos da suplementação da farinha do mesocarpo de babaçu 

ativo inflamação, dano muscular e 

Marcos Antonio Pereira dos Santos. 

Marcos Antonio Pereira dos Santos 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a 

participar. Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá 

ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a 

lo em duas vias, uma delas é sua e a outra é do pesquisador  responsável.  Antes de 

equipe deste estudo responderá 

às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e após o estudo). Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

juízo ou penalidade, bastando para isso 

“Efeitos da suplementação da farinha do mesocarpo 

Mart.) sobre estresse oxidativo inflamação, dano 
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muscular e desempenho físico de corredores”. O objetivo desta pesquisa é avaliar a 

suplementação da farinha integral do mesocarpo de babaçu (Orbignya pharelata Mart.) e seu 

efeito ergogênico em corredores. Está sendo desenvolvida por Rayane Carvalho de Moura, 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição – UFPI, sob a orientação 

da Prof. Dr. Marcos Antônio Pereira dos Santos.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetida aos seguintes procedimentos: 

aplicação de questionários de avaliação psicológica (Profile Of Moods States - POMS) e 

questões referentes ao treino/ descanso/alimentação, avaliação do consumo alimentar que será 

realizada através de um questionário (Recordatório 24h), aplicados por um pesquisador 

devidamente treinado, para isso serão necessárias três visitas.  Também serão realizadas: 

avaliação física (peso corporal, estatura, bioimpedância), variabilidade da frequência cardíaca 

(através de um frequencímetro), coleta de sangue em jejum 12h para avaliação dos 

marcadores inflamatórios (Proteína C Reativa ultrasensível_PCR-us e α-glicoproteína),  de 

estresse oxidativo (Capacidade Antioxidante Total - CAT, malondialdeído-MDA,  

Superóxido Dismutase – SOD e quantificação de nitrito plasmático) de dano muscular 

(creatina quinase-CK, lactato desidrogenase-LDH e lactato), perfil lipídico (colesterol total e 

frações; triglicerídeos), glicêmico (glicemia de jejum), função renal (creatinina e ureia) e 

função hepática (Alanina Amino Transferase e Aspartato Amino Transferase). 

Os corredores serão suplementados com farinha do mesocarpo do babaçu (0,4 g/Kg de 

peso corporal por dia) ou controle (isocalórico), sendo duas doses diárias – pré e pós treino 

durante quatro semanas. 

Solicitamos sua colaboração para participação dos procedimentos necessários para a 

pesquisa e disponibilidade para a execução dos protocolos. Estes procedimentos trarão como 

riscos previsíveis para os participantes durante o período de suplementação a possibilidade de 

aparecimento de algum desconforto gastrointestinal, porém, será feito o monitoramento 

semanal por meio de um questionário específico para detecção de alguma manifestação 

decorrente da suplementação. Porém, trata-se de uma farinha natural sem substâncias tóxicas 

o que torna viável a suplementação. Outro risco se apresenta na etapa de coleta de material 

biológico, porém essa coleta será realizada por um profissional treinado e qualificado.  

A presente pesquisa apresenta como benefícios o potencial de contribuição para uma 

nova tendência de estudos que busca garantir o máximo desempenho de atletas com a 

utilização de alimentos naturais, em detrimento de suplementos alimentares, frente às 

vantagens dos primeiros, como o baixo custo para os atletas e à ausência de riscos de efeitos. 
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Além disso, destaca-se outra importante relevância dessa pesquisa, que consiste em incentivar 

o potencial comercial e ao apelo regional do mesocarpo de babaçu (Orbignya phalerata 

Mart.) e por ser estudado devido suas propriedades funcionais atribuídas à presença de 

compostos naturais bioativos. Os dados deste estudo abrirão uma excelente oportunidade 

empreendedora de geração de capital com a comercialização desta farinha ou mesmo 

adaptações para formulação de derivados e futuras pesquisas nas áreas de ciências de 

alimentos e nutrição esportiva. 

Os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome e da entidade que representa será mantido em sigilo. Esclarecemos que 

sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador (a). 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum dano. O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas. O material com as sua informações 

ficará guardado em local seguro sob a responsabilidade da avaliadora Rayane Carvalho de 

Moura, com a garantia de manutenção do sigilo e confidencialidade e que será destruído após 

a pesquisa. A divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas, 

entretanto, ele mostrará apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome, 

instituição a qual pertence ou qualquer informação que esteja relacionada com sua 

privacidade.  

Conforme previsto pelas normas brasileiras de pesquisa com a participação de seres 

humanos você não receberá nenhum tipo de compensação financeira pela sua participação 

neste estudo. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a avaliadora Rayane Carvalho de Moura, 

residente no endereço rua Dr.Walter de Oliveira Sousa, apt 103, bairro Gurupi, Teresina-Pi, 

com telefone para contado: (89)9 9439-2644, e-mail: rayane_cm@hotmail.com.  

Dúvidas sobre a pesquisa envolvendo princípios éticos poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI localizado no Campus Universitário Ministro 
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Petrônio Portella - Bairro Ininga, Teresina-PI, CEP: 64.049-550, Tel: (86) 3237-2332, E-mail: 

cep.ufpi@ufpi.br. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira –08:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h. 

Secretário: Jhonata da Silva. 

Reclamações e/ou insatisfações relacionadas à participação do paciente na pesquisa 

poderão ser comunicadas por escrito à Secretaria do CEP/UFPI, desde que os reclamantes se 

identifiquem, sendo que o seu nome será mantido em anonimato.  

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a 

pesquisa, “Efeitos da suplementação da farinha do mesocarpo de babaçu (Orbignya 

phalerata Mart.) sobre estresse oxidativo inflamação, dano muscular e desempenho 

físico de corredores”, dos procedimentos nela envolvidos, assim como dos possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso me traga prejuízo ou penalidade.  

 

-------------------------------------------------------------- 

Assinatura e CPF do participante 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Assinatura e CPF do Pesquisador responsável 
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ANEXO B - RECORDATÓRIO ALIMENTAR DE 24 HORAS 
1°( ) 2°( ) 3°( )  
 
Identificção 
 

Refeição/Horário Preparação e 
/ou alimento 

Medida 
caseira 

Quantidades 
(g/ml) 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    




