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RESUMO

ABE, L.T. Ácido elágico em alimentos regionais brasileiros. Dissertação

(mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2007.

o

ácido elágico é um composto fenólico responsável por diversas atividades

biológicas tais como antioxidante e/ou anticarcinogênica e está presente em

algumas frutas e nas nozes. As bagas, mais conhecidas como berries e a romã

são as fontes mais conhecidas de ácido elágico, porém, não são alimentos

usualmente consumidos na dieta brasileira . Desta forma, o objetivo deste trabalho

foi realizar um screening em frutas e sementes em relação aos seus teores de

ácido elágico e a partir do screening, selecionar uma fruta para estudo dos teores

de ácido elágico durante sua maturação. Um total de 35 variedades de frutas (21

famílias botânicas) e 11 tipos de sementes (9 famílias botânicas) foram avaliadas

por CLAE quanto ao teor de ácido elágico livre e total. O ácido elágico total foi

quantificado após hidrólise dos elagitaninos utilizando TFA 2N a 1200 C por 90

minutos. O ácido elágico foi encontrado em 10 das 35 variedades de frutas e em 3

das 11 variedades de sementes avaliadas. Em frutas, seus teores variaram entre

0,28 e 8,5 mg/100 9 b.u. de ácido elágico livre e entre 21 ,5 e 311 mg/100 9 b.u.

de ácido elágico total, sendo a jabuticaba, a grumixama e o cambuci (família

Myrtaceae) as frutas que apresentaram os maiores teores. Entre as sementes, 3

amostras apresentaram entre O,37 e 41 mg/100 9 e entre 149 e 823 mg/100 9

respectivamente de ácido elágico livre e total, sendo as nozes e a pecan (família

Juglandaceae), as principais fontes. Em frutas que apresentaram ácido elágico,

realizou-se ainda uma caracterização quanto aos teores de fenólicos totais,

vitamina C e capacidade antioxidante. A partir destes resultados, a jabuticaba foi

a fruta selecionada para estudo dos teores de ácido elágico em função dos

estágios de maturação, onde se observou em todas as porções casca, polpa e
semente, decréscimo nos seus teores com a maturação.

Palavras-chave: ácido elágico,
jabuticaba.

frutas,

sementes,

capacidade

antioxidante,

ABSTRACT

ABE, L.T. Ellagic acid in Brazilian regional foods. Dissertação (mestrado

Faculdade de Ciências Farmacêuticas - Universidade de São Paulo, São Paulo
2007.

Ellagic acid is a phenolic compound present in fruis and nuts which acts as

potent anti-oxidant and anti-carcinogenic. Berries and pomegranate are the mai

sources of ellagic acid , however, these fruits are not commonly consummed in th

Brazilian diet. Thus, the objective of this work was screened fruits and nuts fo

content of ellagic acid and according to this, one fruit was selected for studing th

ellagic acid content during maturation. Thirty five varieties of fruits (21 bothanica

families) and eleven nut samples (9 bothanical families) were evaluated fo

content of ellagic acid by HPLC. Total ellagic acid content was quantified afte

ellagitannins hydrolysis using 2N TFA 120°C for 90 mino Ellagic acid was detecte

in 10 of 35 fruits and in 3 of 11 nuts. The content of free ellagic acid in fruits varie

from 0.28 to 8.5 mg/100 9 (FW) and the total ellagic acid varied from 21.5 to 31

mg/100g (FW), whereas jabuticaba, grumixama and cambuci (Myrtaceae family

showed higher ellagic acid content. Among nuts, three samples showed free an
total ellagic acid content ranging from 0.37 to 41 and from 149 to 823 mg/100

(FW) respectively. Among them, walnut and pecan (Juglandaceae family) were th

main sources. Total phenolic content, antioxidant capacity and ascorbic ac
content were also evaluated in fruits which contained ellagic acid . According

these results, jabuticaba was selected for determine the content of ellagic ac

during maturation and it was observed decreasing in ali parts - skin, pulp and see
- during maturation.

Key-words: Ellagic acid, fruits, nuts, antioxidant capacity, jabuticaba.
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1. INTRODUÇÃO

Evidências epidemiológicas e científicas indicam que uma dieta rica e

frutas e verduras contribui para a prevenção de doenças e promoção da saúd
(BRAOLEY; SHINTON, 1998). Grande parte dos benefícios está relacionada

presença de compostos fenólicos nestes alimentos. Os compostos fenólicos, o

polifenóis, representam uma ampla classe de metabólitos secundários do rein

vegetal e atualmente são alvo de muitas pesquisas devido a crescente
comprovações
antiinflamatória,

sobre

suas

atividades

antimicrobiana

e

biológicas

tais

anticarcinogênica

como
(CAI

et

antioxidant
aI.,

200

PUUPPONEN-PIMIÀ et ai., 2005; FARIA et ai., 2006; WHITLEY; SWEET
WALLE,2006).
Os compostos fenólicos compreendem várias classes e subclasses

representam a maior categoria de agentes fitoquímicos. Eles são derivados da

vias do ácido chiquímico e fenilpropanoídica. Os três maiores grupos de fenólico

da dieta são os flavonóides, os ácidos fenólicos e os taninos. Os flavonóides sã

substâncias de baixo peso molecular e são classificados de acordo com su

estrutura química. As principais classes são os flavonóis, flavonas, flavanonas

antocianidinas e isoflavonas. Os ácidos fenólicos compreendem os ácido

benzóicos e derivados (hidroxibenzóico, vanílico, gálico, elágico, etc.) e os ácido

cinâmicos e derivados (cumárico, caféico, ferúlico, clorogênico, etc.). Os taninos

são polímeros de alto peso molecular divididos em duas classes: taninos

hidrolisáveis, que compreendem polímeros de ácido gálico (galotaninos) ou

elágico (elagitaninos), encontrados em frutas como o morango, a framboesa e as

nozes; e os taninos condensados, polímeros de catequina ou epicatequina
universais em Angiospermas (KING; YOUNG, 1999).

1.1.

o

Ácido elágico e derivados

ácido elágico é um composto fenólico presente em algumas frutas

castanhas. Dentre os principais produtos estão o morango (Fragaria ananassa

framboesa (Rubus fruticosus) , romã (Punica granatum) e algumas semente

como nozes (Juglans regia) e avelã (Cory/lus ave/lana) (DANIEL et aI., 198
CLlFFORD; SCALBERT, 2000).

Estruturalmente, o ácido elágico corresponde a uma dilactona de ácid

gálico, representado pela fórmula C 14-H 6 -0 8 com peso molecular de 302,2
(MERCK, 1996) .

o ácido elágico pode ser encontrado nas formas livre, glicosilada (Figura
e na forma de elagitaninos (Figura 2).

o
OH

HO

O

(A) Ácido elágico livre
O

~

Q-i

O
(B) Ácido elágico 4-arabinosídeo

Figura 1. Estrutura do ácido elágico livre (A) e glicosilado (B).
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Figura 2. Estrutura dos principais elagitaninos da framboesa (a e b) e das nozes

(c).

Os elagitaninos são ésteres de ácido hexahidroxidifênico ligados a u

açúcar. Os monômeros de elagitaninos podem ser oxidados e formar dímero
trímeros e tetrâmeros com pesos moleculares de até 4000. Quando expostos

ácidos ou bases, a porção éster é hidrolisada e o ácido hexahidroxidifênico s

rearranja espontaneamente originando o ácido elágico, substância insolúvel e

água (Figura 3). Essa reação é a base para a detecção e quantificação indireta d
elagitaninos (CLlFFORD; SCALBERT, 2000).
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Figura 3. Hidrólise de elagitanino (a), originando ácido elágico livre (b) e açúca

(c).

Normalmente encontram-se baixos teores de ácido elágico livre em

alimentos . Amakura et ai. (2000) relataram 0,58 mg/100 9 em base úmida (b.u.

de ácido elágico livre em framboesa, 1,8 mg/100 9 (b.u.) em morango e 8,8

mg/100 9 (b.u.) em amora-preta. A proporção de ácido elágico livre é altamente

variável podendo chegar a até 50% do valor total, comparando-se valores antes e

após a hidrólise (CLlFFORD; SCALBERT, 2000), porém, esta proporção depende

principalmente do tipo de alimento (in natura ou processado) analisado. Altas

temperaturas durante o processamento podem levar à hidrólise dos elagitaninos,

aumentando o conteúdo de ácido elágico livre. Pinto, Lajolo e Genovese (2007),

encontraram proporções de até 10% de ácido elágico livre em geléias de

morango, porcentagens superiores às encontradas em morango in natura, onde

foram observadas aproximadamente 3 a 5 % de ácido elágico livre em relação a
teor total (PINTO; LAJOLO; GENOVESE, 2008).

Diversas técnicas analíticas são utilizadas para a quantificação d

elagitaninos em alimentos, a qual é realizada indiretamente após hidrólise com o

teores expressos como ácido elágico total. A técnica utilizada por Daniel et a

(1989) para a determinação de ácido elágico total em frutas consiste em extraçã

com acetona 80% e hidrólise durante 2 horas a 100°C utilizando-se ácid

trifluoracético (TFA) 2N. Em outro estudo, a extração de elagitaninos em morang

foi realizada também com acetona 80%, porém o tempo de hidrólise com TFA 2N

foi de apenas 1h (MAAS; WANG; GALLETA, 1991). Ainda em relação a

morango, Hakkinen e Torronen (2000) propuseram que a condição ótima par

determinação de ácido elágico total seria a extração e hidrólise com metanol 50%

e ácido clorídrico (HCI) 1,2 M por 20 horas. Outras condições de hidrólise foram

ainda utilizadas para determinação de ácido elágico total: 1h a 95°C com HCI 2N

em amostras de uvas muscadine; 16h com hidróxido de sódio (NaOH) 2N

seguido de 45 min com HCI 6M a 85°C em amostras de pecan; HCI 0,6 M a 60°C

por 20h em framboesas (MÃÃTTÃ-RIIHINEN; KAMAL-ELDIN; TORRONEN

2004), entre outras. Parâmetros como tempo, temperatura e solvente utilizados

influenciam significativamente a quantificação de ácido elágico, dificultando a
comparação entre os resultados.

Além da importância de se realizar uma determinação exata do conteúdo

de ácido elágico em alimentos, deve-se levar em consideração a sua

biodisponibilidade, já que um composto, ao ser ingerido através da dieta, pode ser

pobremente absorvido, extensamente metabolizado ou rapidamente eliminado,

resultando em baixa atividade biológica. Os metabólitos produzidos pela atividade

digestiva ou hepática podem ainda ser completamente inativos ou apresen
atividade

maior

que

o

composto

original

(MANACH

et

aI., 2004).

biodisponibilidade de elagitaninos e ácido elágico é ainda pouco esclarecid

Borges et aI. (2007) detectaram somente uma pequena quantidade de ácid

elágico no estômago de ratos após administrarem suco de framboesa rico e

elagitaninos, e não se detectou ácido elágico em nenhum outro órgão ou fluid

coletado até 24 h após o consumo do suco. Em outro estudo, ratos fora

alimentados com ração contendo punicalagina e seus metabólitos fora

detectados nas fezes, na urina e no plasma, sendo que neste último, detectou-s

a punicalagina intacta além dos metabólitos (CERDÁ et aI., 2003). Em humano

detectou-se metabólitos de elagitaninos no plasma e na urina após administraçã
de suco de romã concentrado (SEERAN et aI., 2006b). Cerdá, Tomás-Barberán

Espín (2005) relataram que após ingestão de alimentos com conteúdo variado d
elagitaninos (morangos, framboesas , vinhos envelhecidos em barris de carvalho
nozes),

a

urolitina

B

(6H-dibenzo[b,d]piran-6-ona)

conjugada

com

ácid

glicurônico foi o principal metabólito detectado na urina de humanos. Os autore

atribuíram a formação da urolitina B à ação da microbiota intestinal sobre o ácid
elágico e/ou elagitaninos.

Pesquisas sugerem diversas atividades biológicas do ácido elágico, tai

como: atividade antiproliferativa e indução de apoptose em cultura de célula

carcinogênicas do epitélio cervical (NARAYANAN et aI., 1999); prevenção de

câncer do trato gastrointestinal atribuída ao acúmulo seletivo de ácido elágico em

células epiteliais de rato (WHITLEY et aI. , 2003); atividade antimicrobiana seletiva

em microrganismos patogênicos para o homem (PUUPPONEN-PIMIA et ai.

2005). Verificou-se ainda que a urolitina, metabólito de elagitanino formado pela

ação da microbiota intestinal, inibe o crescimento de células cancerígenas

próstata em ratos (SEERAN et aI., 2007a), além de exercer atividade estrogêni

e antiestrogênica, quando avaliadas em cultura de células cancerígenas da mam
de humanos (LARROSA et aI., 2006). Além dessas propriedades o ácido elági

e os elagitaninos são alvo de atenção por demonstrar elevada atividad

antioxidante in vitro (MEYER; HEINONEN; FRANKEL,1998; GIL et aI., 200
MULLEN et aI., 2002; BUSHMAN et aI., 2004).

Pouco se conhece sobre a presença de ácido elágico em produtos regiona

brasileiros pois grande parte das pesquisas relacionadas a elagitaninos e ácid

elágico se refere a amora, framboesa e morangos, mais conhecidas como baga

ou berries. No entanto, existe grande variabilidade nos teores de ácido elágic

devido à influência de fatores ambientais, ou seja, origem geográfica, influênc
de cultivar, condições climáticas, grau de maturação e principalmente devido

fatores genéticos (HÂKKINEN; TORRONEN, 2000; ROMMEL; WROLSTAD
1993; ANTTONEN; KARJALAINEN, 2005).

1.2.
Os

Flavonóides

flavonóides representam a maior classe de compostos fenólicos d

reino vegetal e normalmente ocorrem nas plantas na forma glicosilada. Estã

naturalmente presentes nas frutas e verduras fazendo parte da dieta humana

podendo ainda ser encontrados nas sementes, nos cereais e condimentos, assim
como em bebidas como chás e vinhos (MAXCHEIX; FLEURIET; BILLOT, 1990).

A estrutura básica dos flavonóides consiste em um núcleo flavano

constituído de quinze átomos de carbono arranjados em três anéis (C6-C3-C6)

sendo dois anéis fenólicos substituídos (A e B) e um pirano (cadeia heterocícli
C) acoplado ao anel A (Figura 4) (PIETTA, 2000).
3'

4

Figura 4. Estrutura básica dos f1avonóides.
As diversas classes de flavonóides diferem no grau de insaturação

oxidação do anel C, enquanto cada um dos compostos pertencentes à mesm

classe, diferem nas substituições do anel A e B. Entre as principais classes d
flavonóides,

podemos

citar as

f1avonas,

flavanonas,

flavonóis,

f1avanóis

isoflavonas e antocianidinas.

A composição e os teores de f1avonóides são amplamente diferenciado

entre um alimento e outro. As flavonas como por exemplo a apigenina e luteolin
são

comumente encontradas em cereais e ervas aromáticas, enquanto

hesperidina

e

naringenina,

análogos

hidrogenados,

estão

quase

qu

exclusivamente presentes em frutas cítricas. Os flavonóis como a quercetina

caempferol são predominantes em frutas e verduras e as isoflavonas sã

encontradas em leguminosas, sendo a soja uma das principais fontes. O

flavanóis como a catequina e a epicatequina estão amplamente distribuídos na
plantas , porém as

principais fontes são os chás. As antocianidinas e seus

glicosídeos (antocianinas) são os pigmentos naturais encontrados em abundância
em frutos carnosos e nas uvas tintas (HAKKINEN et aI., 1999; BEECHER, 2003).
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°
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o

FLAVANOL
Catequina
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Malvidina
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Daidzeina
Genisteína

Figura 5. Estruturas dos principais f1avonóides.

Uma importante função dos f1avonóides é atuar como estímulos visuais

atrair insetos para a polinização nas flores e/ou atrair animais para o consumo d

frutos, contribuindo para a dispersão das sementes e garantindo a perpetuaçã

da espécie. Além de serem responsáveis pela coloração, os f1avonóides pode

influenciar no sabor, amargor e textura das frutas, modificando sua qualidad
Nas plantas, exercem ainda as funções de defesa contra ataque de patógenos

de proteção contra o excesso de radiação ultravioleta (MAXCHEIX; FLEURIET

BILLOT, 1990). Logermann et ai. (2000) demonstraram que a biossíntese d

flavonóides é ativada pela radiação UV, fato que explica as mudanças nos teore

de flavonóides como conseqüência do excesso de radiação UV nas plantas

demonstrada por diversos autores (JAAKOLA et ai., 2003; TATTINI et ai., 2000
KOLB, 2001).

Além de exercerem importantes funções na planta, foi demonstrado qu

estes compostos apresentam alta capacidade antioxidante in vitro (KAUR

KAPPOR, 2001). No organismo humano, a ingestão de f1avonóides contribui par

a redução da incidência de doenças cardiovasculares (ARAI et ai., 2000), além d
apresentar ação anticarcinogênica interferindo na iniciação, desenvolvimento
progressão do câncer (RAMOS, 2007).

1.3.

Atividade antioxidante dos compostos fenólicos

A atividade antioxidante dos compostos fenólicos está relacionada com sua

estrutura química, a qual é formada pelo anel benzênico com grupos hidroxilas

ligados diretamente à estrutura cíclica. A maior ou menor capacidade antioxidante
depende principalmente do número e posição destas hidroxilas (PIETTA, 2000).

Define-se antioxidantes como substâncias que, mesmo presentes e

baixas concentrações, são capazes de inibir ou diminuir a velocidade de oxidaçã

(HALLlWELL, 1990). Num sistema biológico, pode-se definir antioxidantes com

substâncias que reagem com radicais livres, impedindo ou diminuindo o estress

oxidativo e a conseqüente destruição tissular (GUTTERIDGE, 1995; HALLlWEL
1990).

Um radical livre é definido como qualquer átomo, grupo de átomos o

molécula com um elétron não pareado ocupando uma órbita externa. Com

exemplos temos o ânion superóxido (OZ-), o radical hidroxila (OH-) e o óxid

nítrico (NO-). Existem ainda compostos igualmente reativos como os radicai

livres mas que não possuem elétron não pareado na última camada e, portanto

não podem ser classificados como radicais livres. Essas substâncias sã

denominadas espécies reativas de oxigênio (ROS) ou espécies reativas d

nitrogênio (RNS) e incluem o peróxido de hidrogênio (H 2 0 2 ) , o cátion nitrosonium
(NO+), o ânion nitroxila (NO-) e o peroxinitrilo (ONOO-) (SOMOGYI et aI. , 2007).

O desbalanço entre a produção de ROS/NOS e remoção pelos sistemas de

defesa antioxidante é denominado estresse oxidativo . O estresse oxidativo é uma

condição celular ou fisiológica de elevada concentração de ROS/NOS que causa

danos moleculares às estruturas celulares podendo resultar em diversas

patologias, incluindo o câncer e as doenças cardiovasculares (SOMOGYI et aI.

2007;). Assim, a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes capazes de

neutralizar os radicais livres, pode ter um papel importante na redução dos riscos
destas doenças.

Os principais compostos antioxidantes da dieta são os compostos

fenólicos, vitaminas E e C e os carotenóides. Dessa forma, a identificação de

fontes vegetais com alta capacidade antioxidante, seja esta derivada d
compostos fenólicos ou de vitaminas, torna-se extremamente importante.
Diversos

métodos

foram

desenvolvidos

para

a

determinação

d

capacidade antioxidante ín vítro. Dentre os mais utilizados pode-se citar o métod
de seqüestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), o método que avalia

capacidade antioxidante equivalente a Trolox (TEAC), o que mede a capacidad
do composto de seqüestrar o radical ABTS (2,2-Azinobis (3-etilbenzotiazolina

sulfonato), o método que avalia o poder antioxidante de redução do ferro (FRAP

e o método que avalia a capacidade de absorção dos radicais de oxigên

(ORAC). Estes métodos são baseados na transferência de elétrons ou n
transferência de átomos de hidrogênio.

Métodos como o FRAP e TEAC são baseados na transferência de elétrons

onde os antioxidantes são oxidados pelo Fe (111) ou ABTS+· (oxidantes). Com

resultado, o elétron é transferido da molécula antioxidante para o oxidante. A
mudança

na

absorbância

do

antioxidante

ou

oxidante

é

medida

espectrofotometricamente e o valor da absorbância é usado para a quantificaçã

da capacidade antioxidante do composto. Nos métodos como ORAC e TRAP

utiliza-se um radical iniciador para gerar o radical ROO·. O ROO· reage

preferencialmente com o átomo de hidrogênio do antioxidante. Como resultado, a

reação entre ROO· e a molécula indicadora (ex. fluoresceína) é retardada ou

inibida , o que permite a quantificação da capacidade antioxidante do composto
pela medida da absorbância (HUANG, 2005).
Cada
mecanismos

método
de

é

reação,

quimicamente
dificultando

distinto
a

e

baseado

comparação

entre

em

diferentes

a capacidade

antioxidante de um mesmo alimento avaliada por diferentes métodos. Condições

de reação como pressão, temperatura e meios de reação empregados pode
resultar em variações nos resultados relatados por diferentes autores.

Diversos estudos clínicos e epidemiológicos comprovam uma correlaçã

inversa entre a ingestão de frutas e verduras e ocorrência de doença
cardiovasculares

e câncer.

Sabe-se que os

constituintes

da

dieta

sã

responsáveis por esta associação, porém, os efeitos protetores são atribuído
principalmente aos compostos com capacidade antioxidante (GEY,

1990

DRAGSTED; STRUBE; LARSEN, 1993).

A busca por compostos biologicamente ativos em alimentos tem se tornad

foco de muitos pesquisadores. O ácido elágico representa um destes compostos
faltam porém,

informações sobre teores de ácido elágico em alimento

consumidos no Brasil, apesar de sua possível importância funcional.
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2. OBJETIVOS

Determinação dos teores de ácido elágico em frutas e sementes
consumidas pela população brasileira;

Caracterização das frutas fontes de ácido elágico quanto aos teores de
vitamina C, fenólicos totais, capacidade antioxidante e perfil de flavonóides;

Caracterização da jabuticaba quanto aos teores de ácido elágico em
função dos estágios de maturação.

BIBLl orE CA
Faculdade de Ciências Farmacêutica s
" Universidade de São Paulo
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais

As diferentes variedades de frutas e sementes foram obtidas na CEAGESP

(Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). As amostras de

frutas foram trituradas sob nitrogênio líquido e liofilizadas, enquanto as sementes

foram trituradas em nitrogênio líquido, liofilizadas e desengorduradas. Todas as

amostras foram armazenadas a -18°C até o momento da análise. As amostras

de frutas e sementes avaliadas neste estudo estão relacionadas respectivamente

nas Tabelas 1 e 2, com os respectivos nomes científicos e a família à qua
pertencem.

1
Tabela 1. Família, nome científico e nome comum das frutas avaliadas.
Família

Nome científico

Nome comum

Actinidiaceae

Actinidia chinensis

Kiwi

Anacard iaceae

Anacardium occidenta/e
Mangifera indica

Caju
Manga

Annonaceae

Annona muricata

Graviola

Arecaceae

Mauritia f1exuosa
Astrocaryum acu/eatum

Buriti
Tucumã

Bromeliaceae

Ananas comosus

Abacaxi

Leguminosae

Tamarindus indica

Tamarindo

Clusiaceae

P/atonia insignis

Bacuri

Cucurbitaceae

Cucumis metu/iferus

Kino

Ebenaceae

Diospyros kaki

Caqui

Humiriaceae

Endopleura uchi

Uxi

Myrtaceae

Campomanesia phaea
Psidium guajava
Psidium guajava
Myrciaria jaboticaba
Myrciaria dubia
Eugenia uniflora
Eugenia brasi/iensis

Cambuci
Goiaba vermelha
Goiaba branca
Jabuticaba
Camu-camu
Pitanga
Grumixama

Moraceae

Ficus carica
Morus nigra

Figo
Amora silvestre

Oxalidaceae

Averrhoa carambola

Carambola

Passifloraceae

Passiflora a/ata
Passiflora Iigu/aris

Maracujá doce
Granadilha

Punicaceae

Punica granatum

Romã

Rosaceae

Prunus domestica
Prunus persica
Prunus avium
Rubus fruficosus
Fragaria ananassa

Ameixa
Pêssego
Cereja
Amora preta
Morango

Sapindaceae

Litchi chinensis

Lichia

Solanaceae

So/anum sessiflorum

Maná cubiu

Sterculiaceae

Theobroma grandiflorum

Cupuaçu

Vitaceae

Vitis vinifera
Vitis /abrusca

Uvas viníferas
Uvas americanas

17
Tabela 2. Família, nome científico e nome comum das sementes avaliadas.

Família

Nome científico

Nome comum

Anacardiaceae

Anacardium occidenta/e
Pistacia vera

Castanha de caju
Pistache

Araucariaceae

Araucaria angustifolia

Pinhão

Betulaceae

Gorylus avellana

Avelã

Leguminosae

Arachis hypogaea

Amendoim

Fagaceae

Gastanea sativa

Castanha portuguesa

Juglandaceae

Juglans regia

Nozes

Garya illinoensis

Pecan

Lecythidaceae

Bertholletia excelsa

Castanha do Pará

Proteaceae

Macadamia integrifolia

Macadâmia

Rosaceae

Prunus dulcis

Amêndoa

Para a segunda parte do projeto, foram adquiridas, através da CEAGESP

amostras de uma cultivar de jabuticaba (Myrciaria jaboticaba) proveniente da

região de Presidente Prudente, em diferentes estágios de maturação. As

amostras foram divididas em cinco estágios de maturação de acordo com a

coloração da casca, procedendo-se à separação manual entre casca, semente e

polpa. Todas as amostras foram liofilizadas e armazenadas a -18°C até o
momento da análise.
Os

padrões

de

ácido

elágico,

quercetina,

caempferol,

catequina

epicatequina, ácido clorogênico, o DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), o reagente

de Folin-Ciocalteu, o DTT (ditiotreitol) e o BSA (Albumina de Soro Bovino) foram

obtidos da Sigma Co (St Louis, MO). O padrão de cianidina foi obtido da
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Extrasynthese (Genay Cedex,

France),

o Trolox (ácido 6 hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromana-2-carboxílico) e a fluoresceína foram obtidos da Aldrich

(Milwaukee, WI). O AAPH (2,2'-azobis (2-aminopropano) dihidrocloreto) foi obtido

da Wako Chemical (Richmond, USA). Todos os reagentes utilizados foram de
grau analítico, ou grau cromatográfico quando necessário.

3.2. Métodos
3.2.1 . Determinação de umidade

Aproximadamente 5 9 de amostra em triplicata foram pesadas em cadinhos

de porcelana e liofilizadas a vácuo a uma temperatura de - 60°C por cerca de 72

horas. A porcentagem de umidade foi calculada em relação à perda de massa da
amostra após a liofilização.

3.2.2. Desengorduramento das amostras de sementes

As amostras de sementes foram desengorduradas utilizando-se extrator de

Soxhlet (AOAC, 1995) e hexano como solvente orgânico. Pesou-se 3 9 de

amostra homogeneizada em cartucho de Soxhlet e o tempo de extração variou

entre 12 e 24 horas. O conteúdo de lipídeos foi determinado gravimetricamente e
a amostra desengordurada foi armazenada a -18°C até o momento da análise.

3.2.3. Obtenção dos extratos metanólicos

As amostras previamente pulverizadas foram extraídas com metanol:água

(70:30, v/v) ou metanol:água:ácido acético (70:30:5, v/v) (amostras contendo
antocianinas),

na proporção de

1:20 (m/v), com Ultra-Turrax (Polytron®

Kinematica GnbH , Kriens-Luzern, Suíça), por 1 minuto em velocidade 5, em
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banho de gelo. Os extratos obtidos foram filtrados utilizando-se papel de filtro
Whatman n. 6.

3.2.4. Determinação do teor de fenólicos totais

O conteúdo de fenólicos totais foi determinado de acordo com Zielinski e

Kozlowska (2000). Foram utilizados 0,25 mL dos extratos metanólicos obtidos em

3.2.3 ou a diluição adequada dos mesmos quando necessário, aos quais foram

adicionados 2 mL de água destilada e 0,25 mL do reagente de Folin-Ciocalteu.

Após 3 min à temperatura ambiente, adicionou-se 0,25 mL de solução saturada

de carbonato de sódio, e os tubos colocados em banho a 37°C durante 30 min

para desenvolvimento de cor. A absorbância a 750 nm foi determinada em

espectrofotômetro modelo Ultrospec 2000 (Amersham Biosciences, Cambridge,

Reino Unido) e o conteúdo total de fenólicos calculado utilizando-se curva-padrão

de ácido gálico. Os resultados obtidos foram expressos como mg de ácido gálico
por 100 9 de amostra (b.u.).

3.2.5. Determinação da capacidade antioxidante
3.2.5.1. Método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil)

A capacidade antioxidante foi avaliada utilizando-se o método do seqüestro

de radicais livres do DPPH em microplaca (DUARTE-ALMEIDA et ai., 2005). Uma

alíquota de 250 f.lL da solução metanólica de DPPH 20 mg/L foi adicionada a 50

f.lL do extrato metanólico (item 3.2.3). Após 20 minutos em ausência de luz

realizou-se as leituras de absorbância a 517 nm em espectrofotômetro para

microplaca Benckmark Plus (Bio-Rad, California, E.U.A.). Como controle utilizou

se solução de Trolox em diferentes concentrações (20 a 80 mM), e foi preparado
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o branco correspondente ao ensaio DPPH . Os cálculos foram efetuados com o
auxílio da seguinte fórmula:

% descoloração do DPPH

=

[ (A controle - A amostra) x 100)
A controle

Onde:
A amostra = absorbância da amostra a 517 nm
A controle

= absorbância do branco do ensaio DPPH a 517 nm

Uma curva padrão foi construída a partir da % de descoloração dos

controles (Trolox) e a capacidade antioxidante foi expressa em Jlmol equivalentes
de Troloxlg amostra (b.u.).

3.2.5.2. Método ORAC (Capacidade de Absorção de Radicais de Oxigênio)

O método foi realizado de acordo com DÁVALOS et aI. (2004) com

modificações. Adicionou-se 1,2 mL de solução de fluoresceína (140 nM) em 200

JlL de extrato metanólico das amostras com as devidas diluições em tampão

fosfato 75 mM, pH 7,4. A mistura foi pré-incubada a 37°C por 15 min e adicionou-

se então, a solução de AAPH (12 mM) , que dá início à reação. A intensidade de

fluorescência (485 nm ex/520 nm em) foi verificada imediatamente após a adição de

AAPH (tempo zero) e a cada 10 minutos até o tempo final de 80 min , em

espectrofotômetro de fluorescência, marca HITACHI (Tóquio, Japão) modelo U-

3410. Utilizou-se o branco (fluoresceína + AAPH) com tampão fosfato, e a curva

padrão foi determinada a partir de diferentes concentrações de Trolox (0,4 a 4,8

JlM). A capacidade antioxidante foi verificada pela diferença na curva de

decaimento da fluoresceína entre o branco e a amostra e os resultados foram
expressos em Jlmol equivalentes de Troloxl 9 de amostra (b.u.).
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3.2.6. Determinação de flavonóides e ácidos fenólicos

As amostras foram extraídas com uma mistura de metanol/água (70:30

v/v) ou no caso de amostras com antocianinas, metanol/água/ácido acético

(70:30:5, v/v) (armazenado em freezer) na proporção de 1:20 (m/v), com Ultra

Turrax (Polytron®-Kinematica GnbH, Kriens-Luzern, Suíça), por 1 minuto em

velocidade 5, em banho de gelo. Os extratos obtidos foram filtrados utilizando-se

papel de filtro Whatman n.o 6. O resíduo foi re-extraído mais 2 vezes. Para

concentração dos extratos foi utilizado Rotaevaporador (RE 120 - Büchi), em

temperaturas de banho de 40°C (até -20 mL). O volume foi então ajustado com

água para balão volumétrico de 25 mL e uma alíquota (de 1 a 10 mL) foi passada

em coluna de 1 g de Poliamida (CC 6, Macherey-Nagel), preparada em seringa

própria de 6 mL (HPLC Technology). As colunas foram pré-condicionadas pela

passagem de 20 mL de metanol e 60 mL de água. Após a passagem dos extratos

aquosos, as colunas foram lavadas com 20 mL de água e a eluição dos

flavonóides foi feita com 50 mL de metanol seguido de 50 mL de metanol:amônia

(99,5:0,5), ocorrendo a eluição dos ácidos fenólicos, incluindo o ácido elágico

livre. Foi utilizado manifold Visiprep 24 DL da Supelco. Após secagem completa

através de rotaevaporação , as amostras foram ressuspendidas em 1 mL de

metanol e filtradas utilizando-se filtros de polietileno com membrana PTFE

(Millipore) de 0,22 J-lm de poro. As extrações foram realizadas em triplicata e a

quantificação dos flavonóides e ácidos fenólicos foi realizada por Cromatografia
líquida de alta eficiência (CLAE) (ARABBI; GENOVESE; LAJOLO, 2004).
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3.2.8. Determinação dos teores totais de ácido elágico

A determinação de ácido elágico total foi realizada de acordo com as

condições otimizadas por Pinto, Lajolo e Genovese (2008). Amostras previamente

pulverizadas (O,5g) foram extraídas com 50 mL de acetona 80%, utilizando-se

Ultra-Turrax (Polytron®-Kinematica GnbH, Kriens-Luzern, Sweden), por 1 minuto

em velocidade 5, em banho de gelo. Os extratos obtidos foram filtrados utilizando-

se papel de filtro Whatman n. 6. O resíduo foi re-extraído com mais duas porções

de 25 mL de acetona 80%. Alíquotas de 2 mL do extrato obtido foram transferidas
em

vial,

evaporadas

até

secagem

completa

em

evaporador

analítico

(Organomation, Berlin, MA) e hidrolisadas com 2 mL de TFA (ácido trifluoracético)

2N a 120°C por 90 mino Após a hidrólise, adicionou-se 2 mL de álcool butílico

terciário e os vials foram novamente evaporados . Após a secagem , foram

ressuspendidos com 1 mL de metanol, filtrados em filtros de polietileno com

membrana PTFE (Millipore) de 0,22 J.lm de poro. As extrações foram realizadas
em triplicata e a quantificação de ácido elágico total foi realizada por CLAE.

3.2.7. Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

A separação dos flavonóides e ácidos fenólicos foi realizada em coluna

Prodigy 5J.l ODS(3) 250 x 4,60 mm (Phenomenex Ltd, Reino Unido). Foi utilizado

gradiente de solventes constituído por A. Água : Tetrahidrofurano: Ácido

trifluoroacético 98: 2: 0,1 e B. Acetonitrila, na proporção de 17% de B por 2 min

aumentando para 25% B após 5 min, 35% B após mais 8 min e 50% B após mais

5 mino Para limpeza da coluna foi aumentada a proporção de B para 90 % e a

seguir re-equilibrada nas condições iniciais por 10 min e fluxo de 1 mL por mino O

cromatógrafo líquido utilizado foi o da Hewlett Packard série 1100, equipado com
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detector com arranjo de diodo (DAD). A identificação foi feita a partir da
comparação dos tempos de retenção e dos espectros com os dos espectros das
substâncias utilizadas como padrões, armazenados na Biblioteca da Software
ChemStation da Agilent. As amostras foram injetadas em duplicata e os
resultados expressos em mg por 100 9 de amostra, base úmida (b.u.).

3.2.9. Determinação do teor de ácido ascórbico
As análises do ácido ascórbico (AA) foram realizadas segundo Pasternak,
Potters e Caubergs (2005). As amostras foram homogeneizadas com solução de
ácido metafosfórico a 3%, em proporção 1: 1O (m/v). Após centrifugação, o
sobrenadante foi filtrado em membrana Millipore® de 0,45 llm. Para análise de
ácido ascórbico (AA), uma alíquota do filtrado foi diluída 1 vez com ácido
metafosfórico e para análise de ácido ascórbico total (AT) , outra alíquota foi
diluída com ditiotreitol (DTT) 0,5 M . As amostras foram analisadas em CLAE
utilizando coluna llBondapak C 18 300 mm de comprimento e porosidade 10 llm,
fase móvel composta por tampão fosfato 0,02 M em pH 4,0 e fluxo de 0,8 mUmin.
A curva padrão foi feita com padrão de AA com concentrações entre 10 e 100
llg/mL. A detecção foi realizada por UVa 254 nm e os resultados expressos como
mg ácido ascórbico/100 9 amostra (b.u.).

3.2.10. Determinação dos teores de taninos totais
Os

teores

de

taninos

totais

foram

determinados

por

método

espectrofotométrico baseado na capacidade dos taninos de precipitar proteínas
(BSA) (WATERMAN; MOLE, 1994). A 1 mL de extrato metanólico devidamente
diluído com água, adicionaram-se 2 mL de solução de BSA (1 mg/mL). Após
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agitação, manteve-se à temperatura ambiente por 15 min e centrifugou-se a

seguir a 5000 g por 10 mino O sobrenadante foi descartado e adicionaram-se 4,0

mL de solução de Oodecil Sulfato de Sódio (SOS) ao precipitado. Após

ressuspensão do precipitado, adicionou-se 1 mL de reagente de cloreto férrico e

após 20 min a absorbância (510 nm) foi determinada em espectrofotômetro

modelo Ultrospec 2000 (Amersham Biosciences, Cambridge, Reino Unido) e o

conteúdo de taninos totais foi calculado utilizando-se curva-padrão de ácido

tânico. Os resultados obtidos foram expressos como mg de ácido tânico por 100 g
de amostra (b.u.).

3.2.11. Análise dos resultados

Para a análise dos resultados utilizou-se o programa Statistica versão 5.0 da

StatSoft (Tulsa, E.U.A.). A comparação das médias foi realizada por ANOVA

(P<0,05) e LSO (Ieast significant difference) e as correlações foram avaliadas de

acordo com teste de Pearson .

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE ÁCIDO ELÁGICO LIVRE E TOTAL
Na primeira parte do projeto foi realizado um screening em frutas
sementes consumidas pela população brasileira em relação aos teores

derivados de ácido elágico. Para tanto, foram adquiridas ao longo do ano, um
variedade de frutas e castanhas, totalizando 46 amostras.

4.1.1. Frutas

A Tabela 3 apresenta os teores de ácido elágico livre e total em fruta
determinados por CLAE.
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Tabela 3. Teores de ácido elágico (AE) livre e total (mg/100 9 b.u.) de frutas.
Família

Fruta

AE livre

AE total

Actinidiacea

Kiwi

n.d.

n.d.

Anacardiaceae

Caju

n.d.

n.d.

Manga

n.d.

n.d.

Graviola

n.d.

n.d.

8uriti

n.d.

n.d.

Tucumã

n.d.

n.d.

Annonaceae
Arecaceae

8romeliaceae

Abacaxi

n.d.

n.d.

Leguminosae

Tamarindo

n.d.

n.d.

8acuri

n.d.

n.d.

Kino

n.d.

n.d.

Ebenaceae

Caqui

n.d.

n.d.

Humiriaceae

Uxi

n.d.

n.d .

Clusiaceae
Curcubitaceae

Myrtaceae

Cambuci

Goiaba branca

0,28 ± 0,01

21 ,5 -+ ,5 h

Jabuticaba

6,0 ± 0,3

Pitanga

Passifloriaceae

Punicaceae
Rosaceae

Solanaceae
Sterculiaceae
Vitaceae

i

°

311±19 a

b

1,6 ± 0,1 c

59 ± 3 e

0,9 ± 0,1

96 ± 6 d

f

270 ± 8

Grumixama

8,5 ± 0,5 a

Figo

n.d.

n.d.

Amora silvestre

n.d .

n.d.

Carambola

n.d.

n.d.

Maracujá doce

n.d.

n.d.

Granadilha

n.d.

n.d.

0,96 ± 0,02

Ameixa

n.d.

n.d.

Pêssego

n.d.

n.d.

Cereja

n.d.

n.d.

1,38 ± 0,08 e
d

f

b

62 ± 4 e

Romã

Amora preta

Sapindaceae

267 ± 7 b
25 ~ 2 9

Camu-camu

Oxalidaceae

h

0,56 ~ 0,05 9

Goiaba vermelha

Moraceae

0,33 ± 0,01

140 ± 3 c

Morango

2,2 ± 0,1

Lichia

n.d.

n.d.

Maná cubiu

n.d .

n.d.

Cupuaçu

n.d.

n.d.

Uvas viníferas

n.d.

n.d.

Uvas americanas

n.d.

n.d.

42 ± i

Resultados expressos como média ± desvio-padrão (n=3). n.d. não detectado. Médias
na mesma coluna com letras diferentes são significativamente diferentes (p < 0,05).
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ácido elágico foi encontrado em 10 das 35 variedades de fruta

avaliadas (Tabela 3). Seus teores variaram entre 0,28 e 8,5 mg/100g (b.u.) d

ácido elágico livre e entre 21,5 e 311 mg/100 9 (b.u.) de ácido elágico total. O

valores expressos como ácido elágico livre são correspondentes à soma do

conjugados glicosilados e o ácido elágico na forma livre determinados antes d

hidrólise. O conteúdo de elagitaninos pode ser determinado subtraindo-se o valo

de ácido elágico obtido antes da hidrólise do valor obtido depois da hidrólise

Nota-se que a maior parte é proveniente dos elagitaninos visto que o conteúdo d

ácido elágico livre é relativamente pequeno quando comparado com o valor tota
após hidrólise. Em frutas, a porcentagem de ácido elágico livre variou entre 0,08
2,7% do total. A proporção entre ácido elágico livre e total em alimentos

altamente variável. Aaby, Skrede e Wrolstad (2005) encontraram em morango

uma porção muito pequena de ácido elágico livre, sendo que a maior parte era

proveniente dos elagitaninos. Seus valores em morangos da cultivar Totem foram

0,3 mg/100 9 (b.u.) de ácido elágico livre e 9,6 mg/ 100 9 (b.u.) de ácido elágico

proveniente dos elagitaninos e na cultivar Purget, 0,2 mg/100 9 (b.u .) e 7,6

mg/100 9 (b.u.), respectivamente, de ácido elágico livre e proveniente de

elagitaninos. Estes teores de elagitaninos são inferiores aos relatados por outros
autores

pois

os

aquênios

do

morango

foram

removidos

e

analisados

separadamente. Segundo esses autores os teores de ácido elágico livre em

aquênios variam entre 34 e 87 mg/100 9 (b.u.) enquanto para ácido elágico

provenientes de elagitaninos, obteve-se valores entre 440 e 833 mg/100 9 (b.u .).

Cordenunsi et aI. (2002), avaliando seis cultivares de morangos, obtiveram

valores que variavam entre 0,9 e 1,9 mg/100 9 (b.u.) de ácido elágico livre. A

forma livre pode estar naturalmente presente com os elagitaninos no tecido

vegetal, ou no caso dos alimentos industrializados como sucos e geléias, po
ser formada pela hidrólise dos elagitaninos durante o processamento.

Romel e Wrolstad (1993) avaliaram o conteúdo de ácido elágico em suc

de framboesa comparando diversos aspectos como processamento do suc

origem geográfica, cultivar, técnicas de colheita e grau de maturação da fruta. E

seu estudo, observou-se que mesmo as cultivares originárias de uma mesm

região apresentaram grandes variações no teor de ácido elágico e não f

observado nenhuma correlação aparente entre grau de maturação, orige

geográfica e técnica de colheita. As diferenças mais significativas fora

relacionadas ao tipo de processamento do suco, onde se encontrou uma méd

de 52 ppm de ácido elágico livre para suco comercial e 18 ppm para suc

processado no laboratório. Segundo os autores, a exposição a altas temperatura

(63°C) durante o processamento do suco industrial de framboesas, teri

aumentado a liberação de ácido elágico da parede celular através da hidrólise do
elagitaninos.
Grande

parte

dos

estudos

relacionados

com

biodisponibilidade

metabolismo de ácido elágico e elagitaninos são realizados com sucos de romã

frutas vermelhas e nozes, pois o consumo destes produtos é bastante comum no

países mediterrâneos e norte-americanos. Assim, a romã já é um produto

reconhecido por apresentar teores consideráveis de ácido elágico, embora não se

encontrem informações em relação aos seus teores nas porções comestíveis, já

que a maioria dos estudos se refere ao suco de romã. O suco de romã pode se

obtido por diferentes processos resultando em diferentes teores de ácido elágico

no produto final. Gil et ai. (2000), ao avaliar sucos de romã comercial e

preparados em laboratório observaram teores de ácido elágico cerca de dez

vezes maiores em sucos comerciais quando comparados com os preparados e
laboratório,

assim

como

os

teores

de

punicalagina

(elagitaninos),

q

corresponderam a valores 50 vezes superiores em sucos comerciais, chegando

1,8 9 de elagitaninos por litro de suco. Este fato é atribuído ao processamen

industrial, que além de fatores como temperatura e adição de enzimas, inclui

pressão hidrostática no fruto integral, que libera compostos presentes na casc

para o suco. A romã avaliada neste estudo apresentou 62 mg/100 9 de ácid

elágico total, teor superior ao das amostras de goiabas, morango e camu-cam

No entanto, os teores da casca da romã chegaram a ser aproximadamente de

vezes maiores (534 ± 20 mg/100 9 b.u.), justificando a maior concentração d
ácido elágico em sucos comerciais.

A amora preta (Rubus fruticosus), assim como outras frutas pertencente
ao gênero Rubus, é também foco de muitas pesquisas relacionadas

biodisponibilidade de seus compostos por ser fonte representativa de ácid
elágico. Os teores em frutas do gênero Rubus variam entre 103 e 330 mg/100

(b.u.) (MÃATA-RIIHINEN; KAMAL-ELDIN; TORRONEN, 2004; KOPONEN et aI

2007). Na amora preta avaliada no screening, o conteúdo de ácido elágico tota

correspondeu a 140 mg/100 9 (b.u.), que está de acordo com os valores descrito

na literatura. No entanto, apesar da romã e da amora preta representarem boa
fontes de ácido elágico, não são frequentemente consumidas na dieta brasileira.

Daniel et aI. (1989) relataram presença de ácido elágico em concentraçõe

menores que 10 mg/100 9 (b.s.) em pêssego, ameixa, cereja e kiwi. Esta

amostras foram avaliadas durante o screening e repetiu-se a hidrólise com

quantidades maiores do extrato com o intuito de se detectar as mínimas

concentrações da substância, porém, esta não foi detectada. Em uma análise dos

compostos fenólicos do suco de kiwi realizada por CLAE não se detectou ác

elágico em sua composição (DAWES; KEENE, 1999) e o mesmo foi reportado p

Williner, Pirovani e Güemes (2003), ao avaliar o teor de ácido elágico em algum

frutas de importância econômica na Argentina. Em cerejas também existe

contradições quanto à presença de ácido elágico. Enquanto Shahrzad e Bits
(1996) detectaram 0,25 mg/L de ácido elágico em sucos de cereja, Olsson et
(2004) não detectaram sua presença no fruto.

Koponen et aI. (2007) concluíram que os elagitaninos estão quase q

exclusivamente presentes em berries da família Rosaceae e não em frutas des

mesma família como pêssego, pêra, ameixa e nem em vegetais como repolh

alface e páprica, após analisar uma variedade de alimentos consumidos n

Finlândia. Porém, de acordo com o screening em produtos brasileiros, observo

se que sete das dez amostras que apresentaram ácido elágico, são pertencente

à mesma família (Myrtaceae). Ao contrário de muitas pesquisas no exteri

apontarem berries da família Rosaceae como a principal fonte, no Bras

provavelmente as maiores fontes de ácido elágico dentre as frutas são aquela

pertencentes à família Myrtaceae, já que todas as amostras desta famíli
apresentaram ácido elágico. Em amostras de frutas da família Rosaceae como

pêssego (Prunus domesticus), a ameixa (Prunus persica) e cereja (Prunus avium
não se detectou ácido elágico.

Clifford e Scalbert (2000) concluíram que a maior fonte de ácido elágico n

dieta francesa é o morango e seus derivados como o iogurte, geléias e conservas

A população francesa consome uma média de 1,7 kg de morango por ano, o qu

corresponderia ao consumo diário de cerca de 0,4 mg de ácido elágico po

pessoa. A contribuição do vinho na ingestão diária de ácido elágico na população

francesa torna-se difícil de se avaliar, visto que seus teores em vinhos depend

do processo de envelhecimento em barril de carvalho. Como a maior parte d
vinhos consumidos não passa por este processo, sua contribuição pode não

significativa. A falta de informações a respeito do conteúdo de ácido elágico e
alimentos dificulta avaliar a ingestão diária em outras populações.

Assim como na dieta francesa , o morango pode também ser uma fon

representativa de ácido elágico na dieta brasileira , pois além do seu consumo
natura , é utilizado frequentemente no preparo de iogurtes, doces e geléias.

morango (cultivar Camarosa) avaliado no presente trabalho apresentou

mg/100 9 (b.u.) de ácido elágico total. Hãkkinnen et aI. (1999a) encontraram 6

mg/100 9 em base seca (b.s.) de ácido elágico total em morangos. Considerand

se 85 a 90% de umidade no morango, obteríamos um valor menor que 10 mg/10

9 (b.u .), teor considerado baixo quando comparado com resultados obtidos p

outros autores. Isto pode ser decorrente do método analíticó utilizado, já qu

neste caso, a hidrólise dos elagitaninos foi realizada utilizando-se ácido clorídric
(HCI) e temperatura de 35°C. Em outro trabalho subsequente, este mesmo aut

encontrou teores de ácido elágico total variando entre 40 e 52 mg/100 9 (b.u.) em

diferentes cultivares de morangos (HÃKKINEN; TORRONEN , 2000), porém a

condições de hidrólise utilizadas (HCI 1,2 N, 85°C, 20 h) foram muito longas

Utilizando-se menor tempo (90 min), a hidrólise com TFA 2N é mais eficient
quando comparado à hidrólise com HCI, como foi demonstrado por Pinto, Lajolo

Genovese (2008). O conteúdo de ácido elágico total, determinado através d

hidrólise dos elagitaninos com TFA 2N, variou entre 19 e 47 mg/100 g (b.u .) em

sete cultivares brasileiras de. morango avaliadas por Pinto, Lajolo e Genoves
(2008) .

Outra fonte importante seria a goiaba, uma fruta popularmente conheci

no país. A variedade branca é consumida in natura, enquanto a varieda

vermelha é normalmente destinada à indústria para fabricação de sucos, geléias

goiabadas (LIMA; ASSIS; NETO, 2002), porém seus teores de ácido elágico s

relativamente baixos, podendo resultar em baixa contribuição para a ingest
diária de ácido elágico.
As

frutas

como

o

camu-camu

e

a

pitanga

apresentaram

teore

intermediários de ácido elágico. Atualmente o camu-camu vem despertand

interesses científicos e econômicos principalmente por apresentar alto teor d

vitamina C, porém seu consumo ainda é restrito devido à alta acidez, amargor
adstringência da casca. Na região amazônica, onde ocorre sua maior produção,

comumente utilizado para o preparo de refresco, sorvete, geléia, licor, ou par
conferir sabor a tortas e sobremesas (INPA, 2007).

A pitanga, nativa do Brasil, é uma fruta de aroma e sabor característico

Sua coloração pode ser alaranjada, vermelha ou roxa, dependendo da variedade

Seu cultivo é restrito a pomares domésticos, sendo que no Nordeste ocorr

alguma produção destinada principalmente às indústrias de sucos (ANDERSEN
1988).

A jabuticaba, a grumixama e o cambuci, nesta ordem decrescente, foram

as três frutas que apresentaram os maiores teores de ácido elágico. O cultivo d

jabuticaba é mais comum nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio d

Janeiro, São Paulo e Paraná. A grumixama é nativa da região sudeste do Brasi

onde é comumente encontrada em pomares domésticos. Existem diversa
variedades

de

grumixama,

as

quais

apresentam

diferenças

sensoriais

dependendo da variedade. O cambuci, originário da Mata Atlântica, é uma fruta

de aroma intenso, adocicado e de sabor ácido, geralmente utilizado
preparo de geléias, sorvetes, sucos e licores (LORENZI, 2002).

Apesar destas três frutas destacarem-se neste estudo, poucas informaçõ

existem em relação ao conteúdo e composição de seus compostos bioativo
Tanto a jabuticaba quanto a grumixama e o cambuci, apresentaram teores

ácido elágico comparáveis ou até superiores aos das berries, porém este é
primeiro relato científico a esse respeito.

4.1.2. Sementes
4.1.2.1. Teste de solvente para extração de ácido elágico

Em amostras de nozes, realizou-se um teste para verificar o melh

solvente extrator para elagitaninos, já que a maioria destas amostras apresen

uma matriz alimentar rica em lipídeos, diferenciando-se em muito dos frutos. Co

base em levantamentos bibliográficos, verificou-se que os solventes utilizado

para extração de compostos fenólicos em castanhas variam entre metanol 70%

metanol 100%, etanol 80%, etanol 70% e acetona 80% (YURITAS; SCHAFER

WARTHESEN, 2000; STAMPAR et aI., 2006; WU et aI., 2004; FUKUDA; ITO

YOSHIDA, 2003; ALASALVAR et aI., 2006), portanto, para a determinação d

ácido elágico total em castanhas, foi realizado o teste com diferentes meio

extratores. Realizou-se também um desengorduramento prévio da amostra

utilizando-se hexano como solvente orgânico. Esta etapa foi necessária, pois alto

teores de Iipídeos dificultavam a filtração, interferindo no processo de extraçã
dos compostos fenólicos.

Tabela 4. Teores de ácido elágico total (mg/100 9 b.u.) em nozes a , utilizan
diferentes meios extratores.
Solvente

Ácido elágico total

Acetona 80%

872 a ± 40

Metanol70%

767 b ± 49

Metanol 100%

739 b ± 51

Etanol80%

627 c ± 23

Etanol70%

747 b ± 36

aResultados expressos na forma de média ± desvio padrão (n=4). Médias na
mesma coluna com letras diferentes são significativamente diferentes (p < 0,05).

De acordo com este teste (Tabela 4), observou-se que a extração d

elagitaninos foi significativamente maior utilizando-se acetona 80%. Não houv

diferenças significativas entre metanol 70%, metanol 100% e etanol 70%, send
que a extração com etanol 80% foi significativamente menor. Concluiu-se que
melhor solvente para extração de ácido elágico total em sementes é também

acetona 80%. As condições de hidrólise dos elagitaninos das sementes foram a
mesmas utilizadas para as frutas.

Todas as amostras foram previamente liofilizadas e desengorduradas

Observaram-se diferenças significativas nos teores de umidade e Iipídeos entr

as sementes devido às características de cada espécie e também pela forma em
que as amostras se apresentavam: crua, desidratada ou torrada (Tabela 5).

Tabela 5. Teores de umidade (g/100 g) e lipídeos (g/100 g) de sementes.
Sementes

Umidade (%)

Lipídeos (%)

Castanha de caju
(crua)

4,5 ± 0,3 c

42 ± 1f

Pistache
(torrada)

< 1e

45 ± 1e

Pinhão
(cru)

52 ± 2a

0,71 ± 0,04 h

Avelã
(torrada)

< 1e

65 ± 2b

Amendoim
(cru)

6,5 ± 0,1 b

57 ± 1d

Castanha portuguesa
(crua)

50 ± O,4a

5,7 ± 0,3 9

Nozes
(crua)

3,81 ± 0,05 d

71 ± 2a

Pecan
(crua)

4,8 ± 0,1 c

72 ± 1a

Castanha do Pará
(crua)

< 1e

71 ± 3a

Macadâmia
(desidratada)

< 1e

60 ± 1c

Amêndoa
(torrada)

< 1e

55 ± 2d

aResultados expressos como media ± desvio-padrão (n=3). Médias na mesma
coluna com letras diferentes são significativamente diferentes (p < 0,05).

Tabela 6. Teores de ácido elágico (AE) livre e total mg/100 9 (b.u.) de sementes
Família

Sementes

Anacardiaceae

AE livre

AE total

Castanha de caju

n.d.

n.d.

Pistache

n.d.

n.d.

Araucariaceae

Pinhão

n.d.

n.d .

Betulaceae

Avelã

n.d.

n.d .

Leguminosae

Amendoim

n.d.

n.d.

Fagaceae

Castanha portuguesa

0,37 ± 0,01 c

149 ± 3 c

Juglandaceae

Nozes

41 ± 1 a

823 ± 59

Pecan

15 ± 1 b

301 ± 7 b

Lecyth idaceae

Castanha do Pará

n.d.

n.d.

Proteaceae

Macadâmia

n.d.

n.d.

Rosaceae

Amêndoa

n.d.

n.d.

a

aResultados expressos como media ± desvio-padrão (n=3). n.d., não detectado. Médias
na mesma coluna com letras diferentes são significativamente diferentes (p < 0,05).

Dentre as 11 sementes avaliadas, apenas 3 apresentaram ácido elágico

tanto livre como proveniente da hidrólise dos glicosídeos e/ou elagitanino

(Tabela 6). Os maiores teores de ácido elágico total foram encontrados em noze

e na pecan , que pertencem à mesma família . Os teores de ácido elágico livre

variaram entre 0,37 e 41 mg/100 g, o que corresponde a cerca de 0,25 a 5% do

total de ácido elágico, representando uma pequena porcentagem do total, assim
como nas frutas .

O padrão de ácido elágico (Sigma Chemical Co) é obtido a partir da casca

da castanheira portuguesa. Dessa forma, esperava-se encontrar altos teores
neste

produto,

porém

os

teores

de

ácido

elágico

livre

e total

foram
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respectivamente 0,37 e 149 mg/100 9 (b.u.). Vasconcelos et aI. (2007), a

determinarem os teores de ácido elágico em três cultivares de castanh

portuguesa, obtiveram valores que variaram entre 271 e 964 mg/100 9 (b.u.). O

autores expressaram estes resultados como ácido elágico livre, porém a extraçã

foi realizada com metanol 70% a 70°C por 30 minutos, o que certamente resulto

em hidrólise dos elagitaninos, apesar de o autor não mencionar este fato. O ácid
elágico livre normalmente se encontra em pequenas quantidades na natureza

parte do ácido elágico determinado pode ser resultado do processamento e da

condições de extração. Existem poucos dados sobre teores de ácido elágico e

castanha portuguesa, porém diversos estudos relataram altos teores em madeir
e folhas provenientes da castanheira. Seus valores na madeira variam entre 1,9
8,9 g/100 g. (BIANCO; HANDAJI; SAVOLAINEN, 1998).

De acordo com a literatura, os valores de ácido elágico total em noze

variam entre 133 e 542 mg/100 9 (LI et aI., 2006; CERDÁ; TOMÁS-BARBERÃN

ESPíN, 2005). Colaric et aI. (2005) encontraram teores de ácido elágico livre entr
60 e 266 mg/100 9 no tegumento das nozes, enquanto nas nozes com

tegumento, observou-se valores entre 3,2 e 9,8 mg/100 g. Apesar do composto s
concentrar no tegumento, este representa apenas 5% do peso no produto.

Em relação à pecan, foram relatados teores de ácido elágico total em seis

cultivares variando entre 65 e 130 mg/100 9 em base desengordurada

confirmando a forte influência da cultivar sobre os teores de ácido elágico, já que

foram todas cultivadas no mesmo local sob as mesmas condições (VILLARREAL
LOZOYA et aI., 2007).

Ao contrário da castanha portuguesa, as nozes e a pecan avaliadas no

screening apresentaram teores de ácido elágico superiores aos encontrados na

literatura. O conteúdo de ácido elágico livre e total em nozes foi respectivamen

41 e 823 mg/100 9 (b.u.) e em pecan os teores encontrados foram de 15 mg/1
9 (b.u.) de ácido elágico livre e 301 mg/100 9 (b.u.) de ácido elágico total.
Apesar dos elevados teores de ácido elágico encontrado nas nozes e

pecan, estes produtos não fazem parte da cesta básica da população brasileir

Além disso, em pesquisas envolvendo consumo alimentar e análise nutricion

onde se poderia verificar a ingestão diária de alguns alimentos, as noze
dificilmente estão incluídas na dieta. No Brasil, o consumo de nozes é restrito

concentrado em épocas natalinas, onde é tradicionalmente utilizado. Todos este

fatores dificultam estimar a contribuição das nozes na ingestão diária de ácid
elágico.

4.2. TEORES DE FENÓLlCOS TOTAIS, CAPACIDADE ANTIOXIDANTE

VITAMINA C DE FRUTAS QUE APRESENTAM ÁCIDO ELÁGICO EM SU
COMPOSiÇÃO

Dez amostras de frutas foram selecionadas a partir do screening po

apresentar ácido elágico em sua composição. Estas frutas foram caracterizada

quanto aos teores de fenólicos totais, capacidade antioxidante e conteúdo d

vitamina C e verificaram-se suas possíveis correlações com os teores de ácid

elágico total. Realizou-se também a identificação e quantificação dos composto

fenólicos por CLAE, o que possibilitou comparar os diferentes perfis de
flavonóides e ácidos fenólicos .

4.2.1. Fenólicos totais

Os teores de fenólicos totais das dez frutas que apresentaram áci
elágico foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteu.

Tabela 7. Teores de fenólicos totais (mg eq. ácido gálico/100 9 b.u.) de fruta
consideradas fontes de ácido elágico a .

Fruta
Cambuci

Fenólicos totais
700 ± 28 c

Goiaba vermelha

188 ± 2

Goiaba branca

152 ± 3 9

f

Jabuticaba

756 ± 32

Camu-camu

1797 ± 49 a

Pitanga
Grumixama

c

107 ± 1 h
1052 ± 19 b

Romã

262 ± 4 e

Amora preta

296 ± 6 d

Morango

262 ± 8e

aResultados expressos na forma de média ± desvio padrão (n=4).
Médias na mesma coluna com letras diferentes são significativamente
diferentes (p < 0,05).

Os teores de fenólicos totais variaram significativamente, entre 107 e 1797

mg/100 9 b.u. (Tabela 7). Apesar de a pitanga e as goiabas vermelha e branca

apresentarem os menores teores de fenólicos totais entre as frutas selecionadas

estes valores são ainda superiores aos de outras frutas avaliadas no screening

como manga, kiwi, figo, abacaxi e caqui, os quais apresentaram teores
fenólicos totais entre 31 e 74 mg/100 g (b.u.).

As variações nos teores de fenólicos totais entre as frutas, mesmo send

pertencentes à mesma espécie, são decorrentes tanto de fatores intrínseco

como extrínsecos. Somado a estes fatores, as diferentes técnicas de extração

análise utilizadas contribuem para a variabilidade dos resultados. Os valore
relatados por diferentes autores em frutas variam entre 1,45 e 527 mg/100

sendo que os maiores valores são observados em frutas vermelhas e uvas e o

menores valores em manga, banana, caqui e lichia (BALASUNDRAN; SUNDRAN
SAMMAN, 2006).

O camu-camu foi a fruta que se destacou pelo seu alto conteúdo d

fenólicos totais, porém, em amostras com alto teor de vitamina C como é o cas
do camu-camu,

o método de Folin-Ciocalteau

sofre

interferências dest

composto, resultando em valores superestimados de fenólicos totais (GENOVESE
et ai. , 2003).

4.2.2. Capacidade Antioxidante

A capacidade antioxidante dos compostos bioativos depende de sua

estrutura química e da concentração destes fitoquímicos no alimento. Por sua

vez, o teor destes fitoquímicos em vegetais é amplamente influenciado por fatores

genéticos, condições ambientais, além do grau de maturação e variedade da
planta,

entre

outros

(BALASUNDRAN;

SUNDRAN;

SAMMAN,

2006

SIRIWOHARN et ai., 2006) ..

As frutas selecionadas foram avaliadas quanto à capacidade antioxidante

através do método de seqüestro de radicais livres do DPPH (2,2-difenil-1,

picrilhidrazil), no qual o antioxidante reage com o radical DPPH, convertendo

em sua forma reduzida (1 ,1-difenil-2-picrilhidrazina). Nesta reação , a soluç

metanólica de DPPH, inicialmente de coloração violeta, torna-se amarelada e
grau deste descoramento, medido através da absorbância a 517 nm, indica

habilidade do antioxidante em seqüestrar o radical livre (PRIOR; WU ; SCHAICH
2005).

Tabela 8.

Capacidade antioxidante (/lmol equivalentes de Troloxlg b.u

determinada através do método de DPPH, de frutas contendo ácido elágico a .
Frutas

Cambuci

Capacidade antioxidante

19,5±1 C

Goiaba vermelha

13,5 ± 0,5 d

Goiaba branca

10,7 ± 0,5 e

Jabuticaba

62 ± 6 b

Camu-camu

141 ± 7 a

Pitanga

5,6 ± 0,5f

Grumixama

64 ± 4 b

Romã

13 ± 1d

Amora preta

15

Morango

14 ± 2d

±1

d

aResultados expressos na forma de média ± desvio padrão (n=4) . Médias na
mesma coluna com letras diferentes são significativamente diferentes (p < 0,05).

A capacidade antioxidante das frutas variou entre 5,6 e 141 /lmol eq

Trolox/g (b.u.) (Tabela 8). As frutas apresentam diferentes compostos como as

vitaminas C, E, carotenóides e compostos fenólicos, os quais podem agir po

diferentes

mecanismos

antioxidantes.

Diversos

estudos

demonstraram

capacidade antioxidante dos compostos fenólicos presentes nas frutas. A

antocianinas, por exemplo, apresentaram maior capacidade antioxidante quand

comparadas com a quercetina e o antioxidante sintético butil hidroxitolueno (BHT

tanto pelo método da oxidação do lipossomo quanto pelo sistema be

caroteno/ácido linoléico (HASSIMOTTO; GENOVESE; LAJOLO, 2005). Out

estudo demonstrou maior capacidade antioxidante da quercetina em relação a

ácido clorogênico, e este último sendo ainda superior aos antioxidantes sintético
butil hidroxianisol (BHA) e BHT (DUARTE-ALMEIDA et ai., 2006).

Proteggente et ai. (2002) verificaram maior capacidade antioxidante par

frutas e vegetais ricos em antocianinas, fiava nonas e flavonóis, como morango

framboesa, ameixa vermelha e repolho roxo, enquanto amostras ricas em ácido

hidroxicinâmicos como maçã, pêra, pêssego e tomate, apresentaram baix

capacidade antioxidante, comprovando os estudos comparativos de capacidad
antioxidante dos compostos fenólicos relatados anteriormente.

Dentre as amostras avaliadas, o camu-camu, a jabuticaba e a grumixam

apresentaram maior capacidade antioxidante. A capacidade antioxidante superio
do camu-camu pode ser atribuída ao seu alto teor de vitamina C, enquanto que

da grumixama e da jabuticaba pode ser decorrente tanto dos seus teores de

antocianinas como de outros compostos como o ácido elágico, ou mesmo pelo

sinergismo dos dois compostos já que o cambuci (sem antocianinas), apesar de

apresentar altos teores de ácido elágico, não apresentou capacidade antioxidante
comparável à da grumixama e à da jabuticaba.

A capacidade antioxidante de frutas pode ser influenciada por diversos

fatores. A composição e os teores de compostos antioxidantes como os fenólicos

e a vitamina C, os mecanismos antioxidantes envolvidos em cada métod

sinergismo e antagonismo entre os compostos antioxidantes presentes nas frut
são alguns dos fatores que podem ser mencionados.

4.2.3. Vitamina C

A vitamina C, juntamente com os fitoquímicos, está frequentemen

presente nas frutas em diferentes concentrações e atua no organismo human
exercendo

diversos

efeitos

benéficos,

principalmente

antioxidantes

antiinflamatórios (FREI et aI., 1990).

Tabela 9. Conteúdo de ácido ascórbico total (mg/100 g b.u.) de frutas contend
ácido elágico a .
Fruta

Vitamina C

Cambuci

n.d.
70 ± 4 c

Goiaba vermelha
Goiaba branca

142 ± ab

Jabuticaba

25 ± 1d

Camu-camu

397 ± 21 a

Pitanga

22 ± 2d

Grumixama

20 ± 1d

Romã

n.d.
5,1 ± O,4e

Amora preta

65 ± 3c

Morango

aResultados expressos na forma de média ± desvio padrão (n=3). n.d., não
detectado.

Médias

na

mesma

significativamente diferentes (p < 0,05).

coluna

com

letras

diferentes

são

Os teores de ácido ascórbico quantificados por CLAE variaram entre 5,1
397 mg/100 9 (b.u.). Dentre as 10 frutas não se detectou ácido ascórbico

cambuci nem na romã enquanto o camu-camu foi a fruta que apresentou o ma

teor. Apesar do alto teor de vitamina C quantificado no camu-camu, este teor
ainda inferior aos valores relatados na literatura , entre 1,3 a 3,0 g/100 9 (JUSTI

a/., 2000), porém estes teores são correspondentes apenas à polpa, enquan

que no presente estudo, analisou-se a fruta inteira. Segundo esses autores,
camu-camu proveniente do Paraná apresentava os menores teores de vitamina
quando comparado com amostras provenientes da região amazônica, onde

nativa. As diferenças provavelmente ocorrem devido a diferentes condições d

desenvolvimento da planta e consequentemente do fruto. A alta incidência d

raios solares, por exemplo, pode aumentar as concentrações de ácido ascórbico

glicose, seu precursor em frutas. Já o excesso de nitrogênio e fósforo no so

pode diminuir os teores de ácido ascórbico, enquanto o excesso de potássio pod

aumentar os seus teores em frutas e vegetais (LEE; KADER, 2000; SHEWFEL T
1990).
As goiabas também se destacam pelos altos teores de vitamina C.

variedade branca apresentou 142 mg/100 9 (b.u.), que corresponde praticament

ao dobro da quantidade de ácido ascórbico total encontrada na variedad

vermelha (70 mg/100 9 b.u.). Lima, Assis e Neto (2002) encontraram teores d
vitamina C entre 52 e 209 mg/100 9 ao avaliar dez cultivares de goiaba

observaram que as variedades brancas apresentaram os maiores teores de

vitamina C em comparação com a variedade vermelha, ressaltando ainda a

importância destes resultados já que a goiaba branca é destinada ao consumo in
natura.

A jabuticaba, a pitanga e a grumixama apresentaram teores entre 20 e
mg/100 9 (b.u.), enquanto na amora preta foi detectado 5,1 mg/100 9 (b.u.).

cambuci e na romã, não se detectou ácido ascórbico. Vanillo et aI. (200
relataram teores de vitamina C em alguns frutos: 33 mg/100 9 em cambuci,

mg/100 9 em jabuticaba, 14 mg/100 9 em pitanga e 40 a 80 mg/100 9 em goia
vermelha, entre outros.

Além dos fatores ambientais já citados, as diferenças nos métod
analíticos também podem contribuir para as variações nos teores de vitamina
reportados por diferentes autores.

4.2.4. Correlações entre os teores de ácido elágico total, fenólicos totai
capacidade antioxidante e vitamina C
A maior correlação observada foi entre o teor de fenólicos totais
capacidade antioxidante (r

=0,96). Normalmente observa-se alta correlação ent

esses dois métodos já que ambos se baseiam em mecanismos de açã

semelhantes, ou seja, na reação de oxidação/redução envolvendo transferênc
de elétrons .

O camu-camu apresenta características diferenciadas das outras frutas po

conter alto teor de ácido ascórbico e conseqüentemente elevada capacidad

antioxidante, porém com valores superestimados de fenólicos totais, conform

anteriormente mencionado. Ao avaliarmos as correlações excluindo o camu

camu, observamos forte correlação entre os teores de fenólicos totais e ácid
elágico total (r

= 0,88),

indicando que o ácido elágico pode ser o principa

composto fenólico destas frutas . Porém, ao incluirmos o camu-camu, est
correlação cai para r

= 0,27,

provavelmente

devido ao seu elevado valor d

fenólicos totais que não está associado com seus teores de ácido elágico e s
com a vitamina C. A mesma associação pode ser verificada em relação

correlação entre a capacidade antioxidante e teores de ácido elágico total (Tabe
10).

Observou-se uma fraca correlação negativa entre teores de ácido elági

total e ácido ascórbico total, indicando que as frutas com altos teores de ácid
elágico não apresentam ácido ascórbico em quantidades representativas.

goiaba branca, por exemplo, apresentou um dos maiores teores de ácid

ascórbico, porém, apresentou o menor teor de ácido elágico entre as fruta

selecionadas no screening. Já as maiores fontes de ácido elágico, com

jabuticaba, grumixama e cambuci, não apresentaram ácido ascórbico e
concentrações maiores que 25 mg/100 9 (b.u.).

Tabela 10. Coeficientes de Correlação (r) para capacidade antioxidante, teores d

fenólicos totais, ácido elágico total e vitamina C em frutas.
r*

r **

Fenólicos totais x Capacidade antioxidante

0,96

0,87

Fenólicos totais x Vitamina C

0,66

-0,34

Fenólicos Totais x Ácido elágico total

0,27

0,88

Capacidade antioxidante x Ácido elágico total

0,16

0,83

Capacidade antioxidante x Vitamina C

0,81

-0,18

Vitamina C x Ácido elágico total

-0,34

-0,48

Correlações

*Coeficientes de correlação das frutas contendo ácido elágico. **Coeficientes de
correlação das frutas contendo ácido elágico, excluindo-se o camu-camu.

4.2.5. Flavonóides e ácidos hidroxicinâmicos
Os

flavonóides

e

ácidos

hidroxicinâmicos

foram

identificados

quantificados por CLAE. Observou-se que a composição e os teores

flavonóides variaram significativamente entre as frutas avaliadas (Tabela 11). O
flavanóis foram quantificados em baixas concentrações, apenas em 4 das

frutas avaliadas. A romã e as goiabas vermelha e branca apresentaram entre 1

e 3,1 mg/100 (b.u.) de catequina, enquanto a epicatequina foi detectada apena

na amora preta. Uma das principais fontes de flavanóis da dieta é o chá verd

onde se pode encontrar teores de até 270 mg/L de catequina e 738 mg/L d
epicatequina

(MATSUBARA;

RODRIGUEZ-AMAYA,

2006).

Em

fruta

normalmente não se encontram teores de flavanóis em concentrações mui

elevadas, como foi demonstrado por HARNL Y et aI. (2006). Em seu trabalho, o

teores de flavanóis (catequina e epicatequina) avaliados em 14 variedades d
frutas variaram entre 0,1 e 9,5 mg/100 9 (b.u .).

Em relação aos flavonóis, todas as amostras com exceção da romã

apresentaram derivados de quercetina. Os teores quantificados variaram entr

0,35 e 20 mg/100 9 (b.u.), sendo a grumixama a fruta que apresentou o maio

teor. O caempferol foi detectado em baixas concentrações apenas na grumixama

na amora preta e no morango com teores entre 0,56 e 1,8 mg/100 9 (b.u .

Hakkinen et aI. (1999), ao avaliarem 25 variedades de berries, obtiveram teore

de quercetina entre 6 e 158 mg/100 9 (b.u.). Os menores teores foram

observados na framboesa e no morango, enquanto os maiores teores foram

observados em berries da família Ericaceae. Em seu trabalho, o caempferol foi o

flavonol detectado com menor freqüência, assim como observado no presente
trabalho.
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As antocianinas são flavonóides amplamente distribuídos na natureza
são responsáveis pela maioria das cores azul, violeta e todas as tonalidades

vermelho presentes em flores e frutos (MAXCHEIX; FLEURIET; BILLOT, 199

Os teores de antocianinas das frutas variaram entre 4,1 e 169 mg/100 g (b.u

sendo que o maior teor foi observado na grumixama. Dentre as frutas avaliada

apenas a goiaba branca e o cambuci não apresentavam nenhuma pigmentaçã

vermelha, justificando a ausência de antocianinas. A goiaba vermelha, apesar d

sua coloração, não apresentou antocianinas, pois sua coloração está relacionad

com teores de licopeno presentes em sua composição (MORITZ; TRAMONTE

2006). A pitanga apresentou apenas 2,1 mg/100 g (b.u.) de antocianinas, embo

apresentasse coloração vermelho-alaranjada. Assim como na goiaba vermelh

sua coloração está também relacionada com a presença de licopeno, além da

antocianinas. Segundo Moritz e Tramonte (2006), o licopeno é o carotenóid

predominante na goiaba vermelha e na pitanga, sendo o principal responsáve
pela sua coloração .

Os ácidos hidroxicinâmicos foram detectados apenas na pitanga, a qua

apresentou teor de 1,31 mg/100 g (b.u .). Dentre as frutas, as principais fontes d

ácidos hidroxicinâmicos são pêssego, ameixa, cereja e pêra (NACZK; SHAHID

2006). O pêssego e a cereja avaliados em nosso laboratório apresentaram 28 e 5
mg/100 g (b.u.) respectivamente de ácidos hidroxicinâmicos, representando
principal classe de substâncias fenólicas quantificadas nestas frutas.

Os teores de flavonóides totais variaram entre 0,35 e 169 mg/100 g (b.u.)

Segundo Arabbi, Genovese e Lajolo (2004), os teores de flavonóides em vegetais

podem variar em até 100% entre um semestre e outro, demonstrando a

variabilidade sazonal. Além disso, em seu trabalho, observou-se que em

1:3 I
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diferentes cultivares de laranja, os teores de flavonóides variaram entre 35 e 1

mg/100 g, enquanto que, em três cultivares de tomates foram quantificados en

2,2 e 8,2 mg/100 9 (b.u.) de flavonóides totais. Os teores de f1avonóides pode

variar em até 4 a 5 vezes entre uma cultivar e outra, um dos fatores que justifica
as variações entre os teores de flavonóides relatados por diferentes autores.

4.2.6. Correlações entre os teores de flavonóides totais, antocianinas totai
fenólicos totais, ácido elágico total e capacidade antioxidante.

Diversos trabalhos demonstraram forte correlação entre a capacidad

antioxidante e teor de antiocianinas, principalmente em frutas como uvas e berrie

(KAL T et aI., 1999; CANTOS; ESPíN; TOMÁS-BARBERÁN , 2002). Nestas fruta

observou-se ainda que as antocianinas representavam um dos principa
compostos fenólicos presentes.

Entre as dez frutas avaliadas, sete apresentaram antócianinas em su
composição,

representando um dos principais f1avonóides

identificados

quantificados. Desta forma, verificou-se novamente algumas correlações a part
dos teores de f1avonóides obtidos.

Tabela 12. Coeficientes de Correlação (r) para flavonóides totais, antocianin

totais, fenólicos totais, ácido elágico total e capacidade antioxidante de frut
contendo ácido elágico.
ra

rb

Flavonóides totais x Capacidade antioxidante

0,18

0,51

Flavonóides totais x Fenólicos totais

0,31

0,64

Flavonóides totais x Ácido elágico total

0,44

0,43

Capacidade antioxidante x Antocianinas totais

0,23

0,58

Correlações

a

Coeficientes de correlação das frutas contendo ácido elágico.

b

Coeficientes de

correlação das frutas contendo ácido elágico, excluindo-se o camu-camu.

Observa-se novamente que, ao excluir o camu-camu, os valores d

correlação que envolvem a capacidade antioxidante e o teor de fenólicos totais s

alteram significativamente porque estas determinações são influenciadas pela

altas concentrações de vitamina C presentes no camu-camu. Porém, mesm
excluindo o camu-camu , a correlação entre os teores de f1avonóides totais

fenólicos totais (r = 0,51) é ainda inferior à correlação entre teores de ácid

elágico total e fenólicos totais (r= 0,88). O mesmo ocorre com a correlação entr
teores de flavonóides totais e capacidade antioxidante (r = 0,51), que é inferior

correlação entre ácido elágico total e capacidade antioxidante (r = 0,83). Esta

correlações mostram que nestas frutas que apresentam ácido elágico, os

flavonóides apresentam menor contribuição nos teores de fenólicos totais e

capacidade antioxidante quando comparados com o ácido elágico. Dentre os

flavonóides quantificados, as antocianinas apresentaram valor de correlação (r=

0,58) próximo ao observado para a correlação entre f1avonóides totais e

capacidade antioxidante (r = 0,51), o que é justificado pelo fato de as antocianinas

representarem a maior porcentagem dos flavonóides em quase todas as fru
nas quais foram detectadas.

4.3. FENÓLlCOS TOTAIS E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE SEMENTES

As nozes e castanhas são fontes naturais de proteínas, ácidos grax

insaturados, fibras, minerais e fitoquímicos (VENKATACHALAN; SATHE, 2006).

A busca por compostos bioativos e sua relação com a saúde humana te

ganhado cada vez mais atenção e as castanhas tem sido foco de muitos estud

relacionados com a saúde, principalmente do sistema cardiovascular. Sabe-

que o elevado consumo de gorduras saturadas está fortemente associada com

aumento dos níveis de colesterol plasmático e ocorrências de doença

cardiovasculares. Essa evidência foi mantida durante os últimos 50 anos e s

mais recentemente, reconheceu-se que certos isômeros de ácidos graxo

formados durante a produção de gordura vegetal hidrogenada (ácidos graxo
trans) , apesar de sua origem vegetal, eram igualmente ou mais prejudiciais

saúde quando comparadas à gordura saturada. Aliado a estes fatos, a idéia d

que o consumo de lipídeos na alimentação contribuiria para a obesidade devid

ao seu alto valor energético (9 Kcal/g), fez com que as recomendações dietética

usuais enfatizassem a restrição de todos os tipos de gordura, não somente a
saturadas (CHONG et aI., 2006; HUNTER, 2006).

Apesar das contradições existentes em relação à ingestão de lipídeos n
dieta, estudos epidemiológicos têm comprovado que a ingestão de nozes

castanhas confere efeitos benéficos sobre as doenças cardiovasculares. Em

geral, estas oleaginosas possuem alto teor de lipídeos, porém seu perfil de ácido

graxos é favorável à saúde do sistema cardiovascular já que possuem baixo

teores de ácidos graxos saturados e altos teores de ácidos graxos insaturad

São ainda fontes de outros nutrientes e compostos bioativos como os fitosteróis
fibra dietética e os fitoquímicos (KRIS-ETHERTON et ai., 1999).

Embora

estudos relacionando doenças cardiovasculares e consumo de castanhas esteja

focados sobre sua porção lipídica, outros compostos bioativos podem contrib
com

efeitos

biológicos

protetores

adicionais.

Kris-etherton

et ai.

(199

demonstraram efeitos significantes na redução dos níveis de colesterol LDL ao

substituir ácidos graxos saturados por insaturados na dieta. Ainda neste mesm

estudo foi observado maior efeito redutor de colesterol em indivíduos q

ingeriram oleaginosas (amêndoas, avelã, macadâmia, nozes) quando compara

com indivíduos que ingeriram somente a dieta contendo o mesmo perfil de ácid
graxos das oleaginosas, confirmando o efeito dos compostos adicionais.
No presente trabalho, determinou-se o teor de fenólicos totais e
capacidade antioxidante dos extratos metanólicos das sementes.

O conteúdo de fenólicos totais em sementes variou entre 50 e 2499 mg/10
g (b.u.), enquanto a capacidade antioxidante variou entre 1,2 e 120 mg/100
(b.u.) (Tabela 13). Nota-se que as nozes apresentaram teor de fenólicos totais

capacidade antioxidante extremamente superiores a outras amostras. Outr

produto que se destacou foi a pecan, que também apresentou alto teor d

fenólicos totais e capacidade antioxidante quando comparado a outras amostras

Coerentemente, estas duas amostras foram as que apresentaram os maiore
teores de ácido elágico livre e total.

Tabela 13. Conteúdo de fenólicos totais (mg equivalentes de ácido gálico/1

b.u.) e capacidade antioxidante (Ilmol equivalentes de Troloxlg b.u.)
sementes a .
Sementes

Fenólicos totais

Capacidade Antioxidante

Nozes

2499 ± 94 a

120 ± 10a

Pecan

703 ± 44 b

58 ± 2 b

Castanha do Pará

106 ± i

2,6 ± 0,2 9

Amêndoa

114 ± 3f

1,2 ± 0,2 f

Avelã

111 ± i

4,2 ± O,4d

Castanha de cajú

381 ± 6 9

3,0 ± 0,2 9

Amendoim

597 ± 6c

5,4 ± 0,3 c

50 ± 3 i

3,1 ± 0,3 9

Pistache

576 ± 7d

3,9 ± 0,1 d

Macadâmia

87 ± 2 h

4,5 ± 0,3 d

Castanha Portuguesa

92 ± 29

6,2 ± 0,5 c

Pinhão

a

Resultados expressos como média ± desvio-padrão (n=4). Médias na mesma colun

com letras diferentes são significativamente diferentes (p < 0,05).

Kornstein, Wagner e Elmadfa (2006) obtiveram resultados semelhantes

avaliarem diferentes tipos de castanhas quanto ao teor de fenólicos totais. Se
maiores valores foram observados em nozes (entre 1020 e 2052 mg/100 g),
pecan (entre 1022 e 1444 mg/100 g) e em pistache (entre 492 e 1442 mg/100
WU et aI. (2004) encontraram teor de fenólicos totais entre 68 e 2016 mg/100 9

analisar 10 tipos de castanhas. Os valores foram observados na seguinte orde
pecan > pistache > nozes> avelã> amêndoa> amendoim> castanha do Par

castanha de caju> macadâmia > pinhão. Em seu trabalho, verificou-se ainda q

a capacidade antioxidante avaliada pelo método de ORAC foi superior para

pecan, seguida das nozes e do pistache. Estes resultados também s

comparáveis aos obtidos no presente trabalho, pois como todos os outr

produtos de origem vegetal, sabe-se que os teores de compostos fenólicos d

sementes são influenciados pelas condições ambientais, composição do so
nível de maturação e período de colheita (WAKELlNG et aI., 2001).

Os teores de fenólicos totais apresentaram boa correlação (r = 0,93) com

capacidade antioxidante, assim como demonstrado por LI et aI. (2006), ao avali
a capacidade antioxidante e conteúdo de fenólicos totais em nozes.

O conteúdo de fenólicos totais e a capacidade antioxidante da fraçã

metanólica das sementes podem ser um bom indicativo de que as propriedade
benéficas não se restringem apenas à fração lipídica destes produtos.

Tabela 14. Coeficientes de correlação para capacidade antioxidante, teores d
fenólicos totais e ácido elágico total em nozes, pecan e castanha portuguesa.
Correlações

r

Fenólicos totais x capacidade antioxidante

0,97

Fenólicos totais x ácido elágico total

1,00

Capacidade antioxidante x ácido elágico total

0,96

Ao verificarmos a correlação entre os teores de fenólicos totais, capacidad

antioxidante e teores de ácido elágico total somente das amostras de nozes

pecan e castanha portuguesa observamos ainda uma melhor correlação entre a

determinações (Tabela 14). Essa forte correlação pode ser um indicativo de que o

principal composto fenólico responsável pela capacidade antioxidante nesta
sementes é o ácido elágico.
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4.4. JABUTICABA

Os resultados apresentados anteriormente mostraram que, entre as frutas,

a jabuticaba está entre as melhores fontes de ácido elágico, juntamente com a

grumixama e o cambuci. Desta forma , a jabuticaba foi a fruta selecionada para o
estudo durante sua maturação por apresentar maior valor comercial.

No decorrer do projeto, foram adquiridas amostras de jabuticabas em três

períodos do ano e provenientes de diferentes regiões de cultivo. Para todas elas,
determinou-se o teor de ácido elágico total (Tabela 15).

Tabela 15. Conteúdo de ácido elágico total (mg/100 9 b.u .) em jabuticabas.
Período

Região de origem

Ácido elágico

Dezembro/2005

Jaboticabal - SP

307± 10a

Julho/2006

Birigui - SP

331 ± 15a

Outubro/2006

São Paulo - SP

188 ± 3 b

Resultados expressos na forma de média ± desvio padrão (n=3). Médias com
letras diferentes na mesma coluna são significativamente diferentes (p<O,05).

De acordo com estes resultados, verifica-se que podem existir diferenças

de até 76% no teor de ácido elágico total em amostras de jabuticabas

provenientes de diferentes regiões e obtidas em diferentes períodos do ano. Não

se pode concluir se essas diferenças são decorrentes das diferenças sazonais ou

regionais , porém pôde-se constatar que nem sempre será possível obter

jabuticabas com teores semelhantes de ácido elágico. Apesar das diferenças nos

seus teores, estes resultados permitiram a confirmação de que a jabuticaba seria
uma ótima fonte de ácido elágico para posterior estudo.
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A jabuticaba é uma fruta de cor roxo-escura ou negra, segundo a variedade

da planta, com polpa suculenta, mole e esbranquiçada envolvendo de uma a

quatro sementes. A floração ocorre geralmente duas vezes por ano, entre julho e

agosto e entre novembro e dezembro, e os frutos maduros podem ser obtidos em
agosto, setembro e janeiro (ANDERSEN, 1988).

A principal espécie de jabuticabeira é a Myrciaria jaboticaba, conhecida

como Sabará. Mas outras espécies, como a Myrciaria cauliflora, ou jabuticaba
Paulista, também são encontradas no estado de São Paulo .

Algumas das suas qualidades são o sabor apreciado e a abundância de

frutos que oferece a cada floração. É uma fruteira bastante comum em pomares

caseiros ou de pequenas plantações, porém seu cultivo vem aumentando

gradualmente. Segundo Donadio (2000), a CEAGESP comercializou em torno de
900.000 Kg em 1980, e em 1998 este valor subiu para mais de 4 .000.000 Kg.

Os principais fatores que restringem a expansão de sua cultura são, em

primeiro lugar, os custos e as dificuldades de colheita num pomar com muitas

árvores e, em segundo, a precariedade da conservação de seus frutos, uma vez

que o fruto deve ser colhido pronto para o consumo e que a sua fermentação

inicia-se praticamente no mesmo dia da colheita. Estudos indicam que, em

apenas dois dias após a colheita, há uma rápida alteração da aparência e do

sabor decorrente da perda de água e fermentação da polpa (MAGALHÃES
BARROS; FINGER, 1996).

Apesar da curta vida pós-colheita, a jabuticaba é matéria-prima para
fabricação de doces, geléias, licor ou vinho.
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Neste trabalho, as amostras de jabuticaba foram classificadas em cinco

estágios de maturação, de acordo com a coloração da casca (epicarpo) como
demonstrado na Figura 3.
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As cascas e as polpas (com sementes) das jabuticabas foram separadas

manualmente, congeladas em nitrogênio líquido e liofilizadas. Após a liofilização,

separou-se a polpa das sementes. Não foi possível realizar este procedimento

antes da liofilização porque parte da polpa se encontrava aderida à semente. Em

todas as etapas, as porções das amostras foram pesadas, o que permitiu calcular
a contribuição em compostos de cada porção por 100 g de jabuticaba fresca.

Tabela 16. Proporções entre casca, polpa e semente (%) e valores de umidade
(%).

Jabuticaba
Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Estágio 5

Porção

Proporção (%)
{amostra fresca)
Casca
74
26
polpa + semente

Umidade
{%}
87,4
82,0

Proporção (%)
polpa :semente
{apósj!ofilização)
58 : 42

Casca
polpa + semente

64
36

87 ,8
84,6

67 : 33

Casca
polpa + semente

56
44

87,5
88,5

72: 28

Casca
polpa + semente

44
56

83,6
83,5

85 : 15

Casca
polpa + semente

33
67

84,3
85,4

90 : 10

A proporção casca : (polpa + semente) diminuiu gradualmente com a

maturação. À medida que ocorre o crescimento e amadurecimento do fruto, a

quantidade de polpa aumenta. Isso ocorre também em relação à proporção entre

polpa e semente. No estágio maduro, a proporção entre a polpa e a semente

corresponde a 9:1, enquanto no primeiro estágio, essa proporção é de

aproximadamente 1:1. A umidade não apresentou grandes variações em todos os
estágios de maturação permanecendo em torno de 85%.
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4.4.1. Teores de ácido elágico livre e total em diferentes estágios de
maturação

Os teores de ácido elágico livre e total foram determinados por CLAE nas

porções polpa, casca e semente em cada estágio de maturação. O teor de ácido

elágico na fruta inteira foi obtido pela soma dessas três porções, considerando-se
a sua porcentagem em relação ao fruto inteiro.

Em geral, o conteúdo de ácido elágico livre e total decresce com a
maturação (Tabela 17).

Em polpas, o teor de ácido elágico total diminuiu

gradativamente de 100 para 40 mg/100 9 (b.u.) enquanto na casca os valores

decresceram de 334 para 117 mg/100 9 (b.u.) e em sementes, de 181 para 40
mg/100 9 (b.u.).

Em jabuticabas maduras, considerando-se os teores de ácido elágico tota

em base seca, os valores obtidos para semente, casca e polpa foram

respectivamente 4418, 2252 e 460 mg/100 9 (b.s.). Ao se considerar a

contribuição da porção no teor de ácido elágico em 100 9 de jabuticaba fresca,

verifica-se a relação de 1:3: 1 para polpa:casca:semente, demonstrando que

apesar de a semente apresentar uma concentração de ácido elágico cerca de dez

vezes maior que a polpa, quando se considera o fruto integral, a contribuição de

ácido elágico proveniente da semente foi equivalente à da polpa . Em todos os
estágios

de

maturação,

a

semente

apresenta

uma

concentração

consideravelmente superior de ácido elágico quando comparada com a polpa em
base seca, porém no fruto inteiro essas diferenças são minimizadas.

Tabela 17. Conteúdo de ácido elágico (AE) total (mg) e livre (mg) provenientes da polpa, cas

(b.u) ., e seus teores no fruto inteiro (mg/1 00 9 b.u.).

Polpas

Cascas

Semente

Estágio

AE total

AE livre

AE total

1

100 ± 7 a

0,978 ± 0,003 a

343 ± 2 a

1,00 ± 0,04

2

107 ± 4 a

0,80 ± 0,08 b

338 ± 6 a

1,9±0,1 a

3

82 ± 2 b

0,501 ± 0,004

c

265 ± 2 b

1,36 ± 0,07

b

82 ± 2 c

2

4

64 ± 1 c

0,237 ± 0,001

d

268 ± 2 b

1,25 ± 0,02

c

53 ± 1 d

0,5

5

40 ± 2 d

0,199 ± 0,006 e

117±7 c

0,76 ± 0,03 e

40 ± 1e

AE livre

AE total
d

181 ± 4 a

5

123 ± 1 b

2,

0,2

Resultados expressos na forma de média ± desvio padrão (n=3). Médias com letras

significativamente diferentes (p<0,05). *Valores obtidos pela soma das porções polpa, casc
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o mesmo ocorre em relação à

proporção entre os diferentes estágios em

base seca e base úmida. Em polpas, os resultados obtidos em base seca

diminuíram de 3676 para 460 mg/100 9 (b.s.), o que significa uma concentração

cerca de oito vezes maior na polpa verde quando comparado com a polpa

madura. Porém, ao se considerar as proporções e umidades das porções na
jabuticaba inteira, essa diferença passa de 100 para 40 mg/100 9 .

Não há até o momento nenhuma referência na literatura sobre teores de

ácido elágico durante a maturação da jabuticaba, porém o conteúdo de ácido

elágico já foi determinado em outras frutas durante sua maturação. Williner,

Pirovani e Güemes (2003), avaliaram cinco cultivares de morango em três

estágios de maturação quanto aos teores de ácido elágico total e encontraram

valores entre 8,8 e 17,8 mg/100 9 no estágio verde, entre 4 e 9,4 mg/100 9 no

estágio intermediário e entre 1,6 e 4,5 mg/100 9 no estágio maduro, sendo que

em todas as cultivares avaliadas, houve decréscimo nos seus teores durante a

maturação. A mesma observação foi feita por Kosar et alo (2004), ao avalia

diferentes cultivares de morango. Em seu estudo, o ácido elágico foi identificado

como o principal composto fenólico durante o estágio verde, enquanto a

pelargonidina 3-glicosídeo passou a ser o principal composto fenólico presente no
estágio maduro.

As uvas muscadines (Vitis retundifo/ia) se distinguem de outras variedades

devido à presença de ácido elágico. Lee e Talcott (2004) observaram que as

concentrações de ácido elágico de oito cultivares de uvas muscadines variaram

significativamente do estágio verde para o estágio maduro, na polpa e na casca

Ao contrário do que se observou com o morango, nas uvas a concentração de

ácido elágico aumentou com a maturação. Em cascas, o teor de ácido elágico
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livre aumentou entre 0,3 e 13 vezes com a maturação. Em relação ao ácido

elágico total, o aumento foi mais sutil, chegando a ser de até 1,7 vezes maior com

a maturação. Calculando-se esta relação na jabuticaba, observamos que com a

maturação os valores de ácido elágico livre diminuíram 5 vezes na polpa, 1,3

vezes na casca e 20 vezes na semente. Os teores de ácido elágico total

diminuíram 2,5, 2,8 e 4,5 vezes respectivamente na polpa, na casca e na

semente. Considerando-se o fruto inteiro, com a maturação, o ácido elágico livre

teve uma redução de 6 vezes enquanto o valor total foi reduzido em cerca de 3

vezes quando comparado com os teores encontrados no primeiro estágio. O

aumento de ácido elágico em uvas pode ocorrer em razão do aumento da síntese

de taninos hidrolisáveis durante o início da maturação (NUNAN et ai., 1998) ou

em resposta quimioprotetora similar à formação de resveratrol (SOLEAS;

DIAMANDIS; GOLDBERG, 1997), o que explicaria a maior resistência dessa

variedade de uva contra pragas. Já a diminuição nos seus teores observados na

jabuticaba pode ser decorrente da diluição dos compostos que foram inicialmente

biossintetizados e acumulados. Renard, Dupont e Guillermin (2007) observaram

que na maçã ocorre um processo de acúmulo de compostos fenólicos devido ao

pico de biossíntese ocorrer alguns dias após a floração, que corresponderia ao

estágio verde. Após este ponto, a biossíntese seria reduzida e o crescimento

celular levaria a uma diluição dos compostos fenólicos, o que explicaria a queda
na sua concentração com a maturação.

Normalmente os taninos presentes no fruto na forma não polimerizada

possuem propriedades tânicas mais acentuadas. Com a maturação, ocorre
polimerização

dos

taninos

e

consequente

diminuição

da

adstringência

(CLlFFORD, 1997), o que é esperado para tornar o alimento ideal para consumo.
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biossíntese de outros compostos (ADAMS, 2006). A mesma observação foi feita
por Vvedenskaya e Vorsa (2004) em relação às antocianinas durante o
desenvolvimento

de

cranberries

(Vaccinium

macrocarpon).

Durante

sua

maturação, o aumento nos teores de antocianinas foi a mudança mais notável,
porém, em relação aos níveis de procianidinas e flavonóis observou-se um
comportamento diferente. Suas maiores concentrações ocorreram durante a
floração e formação do fruto, seguido de um declínio e novamente um aumento
com a maturação.

Os teores de fenólicos totais durante a maturação variam entre diferentes
variedades de frutas. Na amora, por exemplo, os maiores teores de fenólicos

totais foram observados no fruto maduro, provavelmente devido ao seu alto teor

de antocianinas neste estágio (OKI et aI., 2006). Em uvas muscadines, além do

aumento nos teores de antocianinas durante a maturação, observou-se também o

aumento nos teores de ácido elágico, resultando em maiores teores de fenólicos
totais na uva madura quando comparada com a uva verde (LEE; TALCOT, 2004).

Ao contrário, Yan, Teng e Jhi (2006) observaram redução nos teores de fenólicos

totais com a maturação da goiaba, juntamente com a diminuição da adstringência.

Esta observação pode ser um indicativo de que os teores de compostos fenólicos

diminuíram devido à diminuição dos taninos, os quais são responsáveis pela
sensação

de

adstringência

(TROSZYNSKA

et

aI.,

2006).

O

mesmo

comportamento pode ter ocorrido com a jabuticaba, pois também contém altos
teores de taninos que decrescem com a maturação.
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4.4.3. Capacidade antioxidante

A capacidade antioxidante da polpa , casca e semente foi avaliada pelo

método de ORAC e DPPH (Figura 7). O método de ORAC avalia a capacidade do

composto antioxidante de neutralizar o radical peroxil. Este método baseia-se no

princípio de que o composto antioxidante inibe o decaimento da fluorescência

(fluoresceína) induzido pelo AAPH, gerador de radical peroxil. Já o método de

DPPH avalia a capacidade do antioxidante de seqüestrar o radical livre do DPPH,
a qual é medida diretamente pelo descoloramento da sua solução.

Embora o método de DPPH e ORAC sejam conduzidos em diferentes

soluções, ou seja, metanólico e aquoso (tampão fosfato), respectivamente, a

correlação entre os resultados obtidos pelos dois métodos foi significativa (r =

0,88). Em todas as porções avaliadas houve decréscimo da capacidade

antioxidante, como era de se esperar, já que os teores de fenólicos totais e ácido
elágico total também diminuíram com a maturação.

Em polpas, a capacidade antioxidante avaliada pelo método de DPPH

decresceu de 25 para 6,2 Jlmol eq. Troloxlg jabuticaba (b.u.). No método ORAC a

diminuição da capacidade antioxidante foi mais expressiva, passando de 42 para

0,72 Jlmol eq. Troloxlg jabuticaba (b.u.). Na casca e na polpa a capacidade

antioxidante avaliada pelos dois métodos apresentaram valores razoavelmente

próximos e, assim como na polpa, houve redução da capacidade antioxidante
com a maturação.
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Beekwilder et ai. (2005) analisaram os compostos antioxidantes por CLAE

acoplado a um sistema de determinação on-line da capacidade antioxidante de 14

diferentes cultivares de framboesa em 5 estágios de maturação. Os autores
observaram

que

os

compostos

antioxidantes

eram

principalmente

as

antocianinas, os elagitaninos e as proantocianidinas. Os elagitaninos foram os
principais

antioxidantes

encontrados

em

todas

as

cultivares

analisadas,

contribuindo com 30 a 60% da capacidade antioxidante total. Ao analisar os

diferentes estágios de maturação, os autores observaram que os elagitaninos

estavam inicialmente presentes em altas concentrações, porém diminuíam
drasticamente

durante

o amadurecimento. No

entanto,

estes

compostos

continuaram a contribuir com a maior porcentagem da capacidade antioxidante

dos frutos maduros. Este comportamento parece ser semelhante ao que ocorre

na jabuticaba já que os teores de ácido elágico total apresentaram forte
correlação com a capacidade antioxidante (r=O,97) .

Nem sempre ocorre redução da capacidade antioxidante com a maturação

Em amora, por exemplo, houve aumento da capacidade antioxidante com a

maturação, sendo que no estágio maduro, a antocianina foi identificada como o

principal composto fenólico responsável pela capacidade antioxidante (OKI et ai.

(2006). YOO et ai. (2004) determinaram a capacidade antioxidante durante a

maturação de yuzu (Citrus junos) , uma fruta cítrica popular na Ásia e observaram

pouca variação na capacidade antioxidante durante a sua maturação, onde houve

aumento de 2,46 para 2,89 mg eq. de vitamina C, do estágio verde para maduro.

Em seu estudo, os teores de flavonóides, fenólicos totais e vitamina C também

não apresentaram grandes variações, o que explicaria os resultados obtidos para

capacidade antioxidante. Como a jabuticaba apresenta redução significativa na
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concentração dos compostos fenólicos , consequentemente, sua capacidade
antioxidante também tende a diminuir.

o

emprego de diferentes métodos pode levar a variações nos resultados ,

pois cada método avalia somente a reatividade química do composto sob
condições específicas, como pH, temperatura e solvente utilizados.

4.4.4. Antocianinas

Durante a maturação da jabuticaba, ocorre um aumento na biossíntese de

antocianinas na casca, o qual pode ser visivelmente observado. Os teores de

antocianinas totais foram determinados por CLAE (Tabela 18). A casca no estágio

1 (verde) não apresentou antocianinas, como era de se esperar. No estágio 5

(maduro) foi detectado 123 mg/100 g jabuticaba (b.u.), mostrando ser uma boa

fonte de antocianinas, embora a casca seja utilizada apenas para a elaboração de

licores e geléias. Em polpas e sementes de jabuticaba, detectou-se quantidades
inferiores a 1 mg/100 g jabuticaba (b.u.) .

Tabela 18. Teores de antocianinas das cascas de jabuticaba (mg/100 9

jabuticaba).
Estágios de maturação

antocianinas

1

n.d.

2

1 ± Od

3

7,1±0,1 C

4

55 ± 1b

5

123 ± 3a

Resultados expressos na forma de média ± desvio padrão (n=4) . Médias com
letras diferentes na mesma coluna são significativamente diferentes (p<O,05) .
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Em algumas frutas como por exemplo a amora, o aumento nos teores de

antocianinas resulta em aumento da capacidade antioxidante com a maturação

(OKI et aI., 2006). Na jabuticaba, o fato de ocorrer aumento dos teores de

antocianinas na casca, não refletiu em aumento da capacidade antioxidante com

a maturação. Observa-se na figura 6 que do estágio 3 para o 4 houve apenas um

sutil aumento da capacidade antioxidante na casca que poderia ser atribuído ao

aumento dos teores de antocianinas neste estágio, já que os teores de ácido

elágico total não apresentaram diferenças significativas do estágio 3 para o 4

(Tabela 17). Porém , em geral, durante a maturação da jabuticaba, as variações

nos teores de ácido elágico se mostraram mais pronunciadas em relação às
antocianinas, refletindo diretamente na variação da capacidade antioxidante.

4.4.5. Taninos totais

Taninos são compostos polifenólicos com peso molecular variando entre

500 a 3000-4000 , são classificados em taninos condensados (proantocianidinas)

e taninos hidrolisáveis (gallotaninos e elagitaninos) e ocorrem amplamente nos

vegetais. Para a determinação dos teores de taninos totais utilizou-se o método
de precipitação de proteínas (BSA).
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Os teores de taninos totais apresentaram uma redução significativa em

todos os estágios de maturação na polpa, na casca e na semente (figura 8) . N

polpa, observou-se variação de 860 para 102 mg/100 g jabuticaba (b.u.) d

taninos durante a maturação, enquanto na casca seus teores decresceram d

1958 a 254 mg/100 g jabuticaba (b.u.). Embora a semente em base sec
apresente teores de taninos semelhantes aos da casca, quando se considera
proporção em 100 g de jabuticaba in natura, a contribuição da semente passa
ser inferior. Na polpa, os menores teores de taninos são observados no estágio
que corresponde à principal porção quando se consome o produto in natura.

redução nos teores de taninos pode ser importante nesse estágio, pois, como fo

demonstrado por TROSZYNSKA et aI. (2006) há uma alta correlação entre o

teores de taninos e a sensação de adstringência ao avaliar algumas variedade
de legumes.

Apesar de algumas frutas como as uvas muscadines apresentarem

comportamento inverso, em frutas que apresentam altos teores de taninos em su

7

composição, normalmente ocorre redução dos seus teores com a maturação

Este fato ocorre devido à polimerização dos taninos durante o amadurecimento d

fruto, o que consequentemente leva à redução da adstringência. Com a reduçã

dos teores de taninos, incluindo os elagitaninos, consequentemente ocorr

redução dos teores de fenólicos totais e capacidade antioxidante. Com isso

observou-se forte correlação entre todos os parâmetros avaliados (r > 0,95), com

exceção das antocianinas, indicando que os elagitaninos podem representar o

principais compostos fenólicos presentes na jabuticaba, sendo responsáveis pel
alta capacidade antioxidante de seus extratos, inclusive no estágio maduro.

7

5. CONCLUSÕES

•

Entre os alimentos estudados, no Brasil , as principais fontes de ácido elágic
são as frutas pertencentes à família Myrtaceae como jabuticaba, grumixama

cambuci (entre 267 e 311 mg/100 9 b.u.), e as sementes da famíl
Juglandaceae como nozes e pecan (823 e 321 mg/100 9 respectivamente);
•

Durante a maturação da jabuticaba, há redução dos teores de ácido elágic
livre e

total, assim como dos teores de fenólicos totais , capacidad

antioxidante e taninos totais.
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ANEXOS

ANEXO 1. Cromatogramas dos flavonóides e ácidos fenólicos de frutas
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Figura A1. Cromatograma dos flavonóides e ácidos fenólicos extraídos da jabu
monitorados a 270 nm. A: Fração metanol, B:Fração metanol:amônia.
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monitorados a 270 nm. A: Fração metanol, B: Fração metanol:amômia.
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