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INTRODUÇÃO: 
 
 Emulsões podem ser consideradas misturas de dois ou mais compostos, geralmente imiscíveis, 
em um sistema homogêneo e estável (Goodarzi et al. 2019). Geralmente as emulsões apresentam 
caráter instável graças a sua positiva e elevada energia livre (tensão interfacial) entre as diferentes fases, 
quanto menor a gota maior será a estabilidade cinética da emulsão (Mcclements et al. 2011). Elas podem 
ser simples, como exemplo óleo/água (O/A) ou água/óleo (A/O), ou múltiplas como água/óleo/água 
(A/O/A) ou óleo/água/óleo (O/A/O) (Bouyer et al. 2012). No cotidiano as emulsões aparecem em grande 
peso nos insumos alimentícios, como maionese, sorvete, chocolate, manteigas etc. Atualmente as 
emulsões têm sido alvo de grande estudo para a substituição de gorduras saturadas ou hidrogenadas e 
na estabilização de óleos suscetíveis a oxidação na indústria de alimentos (Paglarini et al. 2019). 

 Vale ressaltar que o tipo de emulsão desejada, tal qual o tamanho das gotas e 
estabilidades físico-químicas, tem as propriedades do agente estabilizante como fator de 
extrema importância (Gumus et al. 2016). Sabe-se que a maior parte dos estabilizantes 
utilizados atualmente são sintéticos, sendo os surfactantes as principais moléculas, servindo 
para diminuir a tensão interfacial entre água e óleo (Sjöblom et al. 2005). Nos últimos anos vem-
se notando uma grande resistência por parte dos consumidores a alimentos que contenham 
sintéticos em sua composição, sendo assim é de extrema importância para o setor alimentício 

a substituição dos surfactantes por estabilizantes de origem natural. 

 Uma alternativa interessante aos estabilizantes sintéticos são as proteínas, que têm se 
mostrado fortes candidatas a substituição por sua característica anfifílica, proteínas vegetais 
por sua vez ainda mais devido seu caráter sustentável (Damodaran et al. 2006). Apesar de bons 
estabilizantes as proteínas podem ter sua performance melhorada com o acréscimo de 
polifenóis em sua composição, além de estes também mostrarem-se interessantes 
antioxidantes naturais (Gündesli et al. 2019). 

 O presente projeto de pesquisa tem como foco a interação de emulsões, que possuem 
emulsificantes de complexos proteína vegetal e polifenol, com células Caco-2, modelo de 
células in vitro utilizado para mimetizar monocamadas de tecido epitelial intestinal, e os 
possíveis efeitos toxicológicos do composto para estas células. Os testes de viabilidade foram 
realizados utilizando o método do ensaio de redução do MTT. 

METODOLOGIA: 
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 Uma das formas de mensurar a viabilidade celular é através da redução do ensaio de 
redução do MTT, que consiste em avaliar a redução do composto 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-
difeniltetrazólio (MTT) à Formazan (Fig. 1). Em uma placa de 96 poços foi adicionado PBS em 
toda a borda da placa para evitar evaporação das soluções dos poços da periferia. Após o 
processo de tripsinização da cultura de células caco-2, o volume de meio de cultura + células 
em suspensão que não seriam necessários para uma nova cultura foram utilizados no 
experimento de viabilidade. Realizou-se um cálculo com a quantidade de células necessárias 
por poço e então uma nova solução foi criada com as células em suspensão e meio de cultura. 
Com a nova solução pronta foram preenchidos os 60 poços centrais da placa. 

 

Figura 1 – Representação de plaqueamento. A figura mostra todos os poços das bordas 

preenchidos com PBS, já as linhas B, C, D, E, F e G indicam poços que receberam a solução 
com células em suspensão. 

A placa então foi levada a incubadora e foi incubada por 24 horas para adesão das 
células ao substrato. No dia seguinte foi preparado uma solução estoque que continha 80% de 
meio de cultura e 20% de emulsão para o tratamento das células. Partindo desta solução 
estoque foi realizada uma diluição seriada em 8 eppendorfs, transferindo sempre ¼ da solução 
anterior para a seguinte (figura 2). O décimo eppendorf continha apenas meio de cultura para o 
controle. 

 

 Figura 2 – Esquematização de diluição seriada partindo da solução estoque D1, que 

possuía maior concentração de emulsão (esquerda), até a solução D9, que continha menor 
concentração da emulsão (direita). D10 aparece como controle, não participando da diluição 

seriada. 
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Após 24h as soluções de tratamento foram removidas de cada poço e adicionou-se 
apenas meio de cultura no lugar. Então uma solução de MTT (0,5 mg/ml) foi adicionada aos 
poços das 3 primeiras linhas que continham células (B, C e D) e a placa foi incubada por mais 
2h. Após isso, o meio contendo MTT foi substituído por DMSO Synth (100 μL) em cada poço 
que continha célula. Por fim a placa foi introduzida no Leitor Multidetecção Híbrido Cytation 5 
(BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT, USA) para medir a absorbância de cada poço em um 
comprimento de onda de 570 nm. A análise se deu pela normalização do controle não tratado, 
além da comparação dos valores de absorbância das linhas E, F e G que não receberam a 
solução de MTT. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A avaliação da viabilidade celular, utilizando o ensaio de redução do MTT, foi feita a partir 
dos dados de absorbância obtidos pelo Leitor Multidetecção Híbrido Cytation 5 (BioTek 
Instruments, Inc., Winooski, VT, USA) após a leitura da placa em um comprimento de onda de 
570 nm. Observou-se um valor de absorbância exacerbante nos poços tratados com maior 
concentração de emulsão, o que indicava uma baixa viabilidade celular nas colunas da direita, 
em especial colunas 9, 10 e 11 (Gráfico 1). Tratando-se de uma emulsão óleo em água e com 
um estabilizante proteico, resultados de baixa viabilidade celular não eram esperados. Os altos 
valores de absorbância, indicados pela formação dos cristais de Formazan, podem nos mostrar 
algumas outras possibilidades, como um possível estresse oxidativo nas células, desencadeado 

pelo tratamento, ou uma interação direta da emulsão com a solução de MTT. 

 

 Gráfico 1 – Gráfico de curva logarítmica mostrando a concentração do emulsificante, em 

porcentagem, no eixo X, e a viabilidade celular, em porcentagem, no eixo Y. Nos é dada a 
correlação de que poços tratados com maiores concentrações de emulsão, e portanto, maiores 
concentrações de emulsificante, apresentam menor viabilidade celular, resultado esse que foge 
do esperado. 

 Para mais dados foi realizado um segundo teste de viabilidade celular por redução de 
MTT a formazan, entretanto desta vez foram feitos controles de poços que continham apenas 
um volume da emulsão, colunas 1 e 12 (A-H), e outros poços que continham apenas emulsão 
e MTT, linhas A e H (2-11) (figura 3). Após o segundo teste de viabilidade celular constatou-se 
que mesmo com a ausência de células, os poços das linhas A e H (2-11) apresentaram 
mudança de coloração com a diluição do MTT, indicando assim que somente a interação da 
emulsão com o MTT já é capaz de propiciar a formação dos cristais de Formazan.  
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 Figura 3 – Foto retirada após segunda tentativa de teste de viabilidade. Os 60 poços 
centrais possuem células aderidas ao substrato, tendo as linhas B, C e D recebido uma solução 
de MTT após a retirada do tratamento, indicando maior concentração de Formazan nos poços 
que possuíam maior concentração de emulsão. As colunas 1 e 12 receberam apenas um 
volume da emulsão, enquanto as linhas A (2-11) e H (2-11) receberam um volume de emulsão 
+ MTT. O controle de emulsão + MTT mostra a formação de Formazan mesmo sem a presença 

de células nos poços. 

  Algumas hipóteses foram levantadas para explicar a formação de Formazan apenas com 
a interação emulsão+MTT, sem a presença de células. Sabe-se que o composto MTT apresenta 
em sua estrutura química anéis de fenóis, a emulsão por sua vez apresenta um emulsificante 
proteína + polifenol, esse último apresentando grande poder antioxidante (Francisco et al. 
2022). A interação entre o emulsificante e o MTT pode ter desencadeado uma reação de 
oxirredução entre as moléculas, reduzindo assim o MTT a Formazan. 

 
CONCLUSÕES: 

 Conclui-se que o teste de viabilidade celular, por redução do MTT a Formazan, não é um 
método eficiente para o tipo de emulsão trabalhada. Outros testes de viabilidade celular e 
avaliação de citotoxicidade, como o Vermelho neutro e a florescência da calceína 
respectivamente, surgem como alternativas ao MTT. Novos experimentos seguem em 

andamento para obtenção de novos dados. 
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