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1.1.1 Flavonoides e alcaloides
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Figura 1. Estrutura básica dos flavonoides.
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O

gênero

Passiflora

possui

aproximadamente

520

espécies,

distribuídas

principalmente em regiões tropicais e subtropicais, sendo cerca de 150 espécies do Brasil
(Cervi, 2005). Das espécies já descritas, Passiflora edulis fo. flavicarpa O. Deg. (maracujáamarelo ou maracujá-azedo), P. edulis fo. edulis Sims (maracujá-roxo), P. alata Curtis
(maracujá-doce), P. ligularis Juss. e P. quadrangularis L. são as mais difundidas e cultivadas
comercialmente (Meletti, 2011).
O mercado de frutas é um dos mais prósperos do território brasileiro, principalmente
devido às condições climáticas favoráveis, que aliadas às inovações tecnológicas, tornam o
maracujá-amarelo uma fonte de renda para o pequeno produtor durante o ano todo, com
mercado voltado para o consumo de fruto in natura e a produção de suco concentrado. O
Brasil é o maior produtor mundial de maracujá-amarelo, com aproximadamente 62.019
hectares de área cultivada (Agrianual, 2013), sendo a região nordeste a maior produtora
(Meletti, 2011).
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-

Figura 2. Estruturas químicas dos alcaloides presentes em Passiflora spp.

Especificamente para P. alata estes compostos foram primeiramente relatados em
1984, por Oga e colaboradores, que quantificaram os alcaloides presentes nas folhas de P.
alata através de métodos espectrofotométricos (UV). Os resultados mostraram um teor de 0,2
mg/kg de alcaloides, expressos como harmana.
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com farinha da casca
(pericarpo) de P. edulis 50 e 100% da dose correspondente à ingestão diária recomendada
(IDR) de fibras) sobre os níveis plasmáticos de glicose, triglicérides, colesterol total e frações,
e conteúdo de glicogênio hepático e cardíaco de ratos diabéticos. V

-

, aumento do glicogênio hepático e
cardíaco, porém sem diminuição de lipídios plasmáticos.
Por outro lado, em seres humanos com diabetes tipo 2, a suplementação

LDL. Entretanto, houve redução nos níveis de
triglicerídeos e aumento do colesterol HDL nos mesmos. Os níveis glicêmicos apresentados
pelos pacientes antes e após o uso da farinha da casca do maracujá são compatíveis com uma
ação positiva no controle da glicemia como adjuvante das terapias convencionais (Janebro,
2008).

Lutomski et al., (1975) avaliaram o efeito da administração oral dos sucos obtidos do

maracujá vermelho e do maracujá amarelo em camundongos. Verificou-se que após a
administração dos sucos houve uma diminuição significativa da movimentação espontânea
dos animais, demonstrando um efeito tranquilizante. Este efeito foi atribuído à presença de
pequenas quantidades de alcaloides do grupo harmana e flavonoides, identificados por
cromatografia em papel, utilizando o reagente de Dragendorff. Zeraik e Yariwake (2010)
identificaram na polpa da espécie P. edulis 16,3 mg de isoorientina/mL de polpa. No entanto,
é necessária a realização de mais estudos para a comprovação da presença destas substâncias
nas polpas de Passifloras.
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3.2.4.4. Determinação do poder redutor do ferro
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método FRAP
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3.2.5.1 Determinação colorimétrica de proantocianidinas pelo método do butanol
acidificado
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3.2.5.3.1 Preparo das amostras

A extração das proantocianidinas das frações pericarpo, polpa, semente e folha das
diferentes espécies de Passiflora foi realizada segundo Robbins et al., (2009). As amostras foram
misturadas com acetona:água:acido acético (70:29,5:0,5 v/v/v) e agitadas em vortex por 30
segundos. Os extratos foram então colocados em banho a 37 °C por 12 horas. Em seguida, foram
colocados em ultrasom (UC-3200TA, Ningbo HaiShu Sklon E- Instruments Co, China) a 37 °C
por 1 hora. Os extratos obtidos foram deixados em repouso, ao abrigo da luz, por 30 minutos e
em seguida centrifugados por 5 minutos a 3200 g. O resíduo foi re-extraído mais uma vez e os
sobrenadantes foram combinados. Para concentração dos extratos e eliminação da acetona foi
utilizado Rotaevaporador (RE 120 - Büchi), em temperaturas de banho de 40 °C. Cerca de 3 g de
Sephadex LH-20, preparada em seringa própria de 60 mL, foi embebida e equilibrada com água
por 4 horas. A coluna de LH-20 foi acondicionada com 25 mL de acetona aquosa 50%, seguido
de 25 mL de metanol e, finalmente, 50 mL de metanol aquoso 30%. O extrato aquoso foi
adicionado à coluna Sephadex LH-20, previamente acondicionada. Após a passagem dos
extratos aquosos, as colunas foram lavadas com 30 mL de metanol aquoso 30%. A eluição das
proantocianidinas foi feita com 70 mL de acetona. Foi utilizado manifold Visiprep 24 DL
(Supelco, Bellefonte, PA). Após secagem completa através de rotaevaporação, as amostras foram
ressuspendidas em 1 mL de acetona:água:acido acético (70:29,5:0,5 v/v/v) e filtradas em filtros
de polivinili

3.2.5.3.2 Identificação e quantificação das proantocianidinas

A identificação das proantocianidinas foi realizada de acordo com Robbins et al., (2009).
A separação das proantocianidinas (PACs) foi realizada em HPLC Agilent 1260 Infinity Series
System acoplado ao detector de fluorescência. Como fase móvel, foram utilizados
diclorometano/ácido acético e metanol/ácido acético. A detecção da fluorescência foi conduzida
em 230 nm de comprimento de excitação e 321 nm de comprimento de emissão. A coluna

cromatográfica analítica utilizada foi Develosil (100 Diolpartícula, Phenomenex).

3.2.6. Determinação dos flavonoides por CLAE/ DAD
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3.2.6.3 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE/ DAD)

A separação dos flavonoides foi realizada em coluna C18 Synergi 4 µ Fusion RP (250 x
4,6 mm; 4 µm) (Phenomenex, EUA) de acordo com Arabbi et al., (2004) com algumas
modificações. Foi utilizado um gradiente de solvente, constituído por: (A) Água:
Tetrahidrofurano: Ácido trifluoroacético (98: 2: 0,1) e (B) Acetonitrila. A proporção do solvente
B foi crescente e nas seguintes proporções, 10% por 10 minutos, 15% por 2 minutos, 25% por 2
minutos, 80% por 3 minutos e 10% por 3 minutos em fluxo de 1 mL/minuto a 25ºC. Para
limpeza da coluna, foi alterada a porcentagem inicial do solvente B para 90% e, em seguida, foi
reequilibrada nas condições iniciais por 10 minutos. A calibração foi realizada com os padrões
homoorientina, orientina, vitexina e isovitexina obtidos da Sigma Chemicals Co. (St. Louis,
EUA). O cromatógrafo líquido utilizado foi o do sistema Hewlett Packard 1100, constituído por
injetor automático de amostras, bomba quartenária e detector de arranjo de diodo (DAD),
controlados pelo software ChemStation. Os cromatogramas foram obtidos utilizando-

270 e

370 nm. As amostras foram injetadas em duplicata. Os resultados foram expressos em µg por g
de amostra (b.s).

3.2.7 Determinação dos flavonoides por UPLC/ MS

3.2.7.1 Extração

-

-

-

3.2.7.2 Identificação e quantificação dos flavonoides

A separação dos flavonoides foi realizada em cromatógrafo UPLC Waters Aquity
equipado com espectrômetro de massa acoplado ao sistema de ionização por eletronebulização
(ESI) e software MassLynx (Waters Corp.) A coluna cromatográfica analítica utilizada foi

No cromatógrafo líquido foram utilizados ácido fórmico 1% e acetonitrila como fase móvel. A
acetonitrila foi utilizada na proporcao de 5% por 0,5 minuto aumentando para 10% apos 1,5
minutos, 15% apos 0,5 minuto, 40% apos 1,5 minutos, 50% apos 1,5 minutos, 60% apos 1,5
minutos, 100% apos 5,1 minutos e 5% apos 2,9 minutos . O espectrômetro de massa foi operado
em modo negativo sob as seguintes condições: voltagem do capilar 3 kV, temperatura da fonte
100 °C, temperatura de dessolvatação 350 °C e vazão do gás de dessolvatação (N2) 650 L/h. O
comprimento de onda 260 nm foi utilizado para apresentação dos cromatogramas.
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-

A separação dos alcaloides foi realizada em cromatógrafo UPLC Waters Aquity equipado
com espectrômetro de massa acoplado ao sistema de ionização por eletronebulização (ESI) e
software MassLynx (Waters Corp.) A coluna cromatográfica analítica utilizada foi AcquityTM
rtícula), Waters. No
cromatógrafo líquido foram utilizados ácido fórmico 1% e acetonitrila como fase móvel. A
acetonitrila foi utilizada na proporcao de 5% por 0,5 minuto aumentando para 10% apos 1,5
minutos, 15% apos 0,5 minuto, 40% apos 1,5 minutos, 50% apos 1,5 minutos, 60% apos 1,5
minutos, 100% apos 5,1 minutos e 5% apos 2,9 minutos . O espectrômetro de massa foi operado
em modo negativo sob as seguintes condições: voltagem do capilar 3 kV, temperatura da fonte
100 °C, temperatura de dessolvatação 350 °C e vazão do gás de dessolvatação (N2) 650 L/h. O
comprimento de onda 260 nm foi utilizado para apresentação dos cromatogramas.
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3.2.11.1 Obtenção dos extratos

As amostras foram extraídas com metanol aquoso 70%. Os extratos obtidos foram
filtrados utilizando-se papel de filtro Whatman n° 1. O resíduo foi re-extraído mais duas vezes.
Para concentração dos extratos e remoção do metanol foi utilizado Rotaevaporador (RE 120 Büchi), em temperaturas de banho de 40 °C. O volume foi então ajustado com água para balão
volumétrico de volume adequado e uma alíquota do extrato (pipetada sob agitação lenta) foi
adicionada 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 compostos fenólicos foi feita com 50 mL de metanol
seguido de 50 mL de metanol:amônia (99,5:0,5 v/v). As frações eluídas em metanol e
metanol:amônia foram combinadas, rotaevaporadas até secagem completa e ressuspendidas em
10 mL de metanol.

3.2.11.2 Inibição da -amilase

Este ensaio foi baseado no método descrito por Ali et al., (2006) e verifica a capacidade
-amilase sobre o amido.
-amilase pancreática suína (EC
3.2.1.1, tipo VI-A, Sigma Chemical Co., St. Louis, EUA) dissolvida em tampão fosfato 0,2 M
(pH 6,9). O substrato utilizado na reação foi amido de batata 0,5% (m/v), também dissolvido em
tampão fosfato 0,2 M, com breve aquecimento. Neste ensaio, 40 µL do extrato, 160 µL de água
destilada e 400 µL da solução de amido 0,5% foram adicionados a um tubo de ensaio e
incubados a 25 °C por 3 minutos. A reação foi iniciada com a adição de 200 µL de solução
enzimática em tempos diferentes (0, 1, 2, 3 minutos). Uma alíquota de 200 µL da solução obtida
foi retirada e adicionada em outro tubo de ensaio contendo 100 µL de solução de DNS (ácido
3,5-dinitrosalicílico 96 mM), o qual foi colocado imediatamente em banho a 85 °C. Após 15
minutos, a mistura foi retirada do banho e diluída com 900 µL de água destilada. A atividade da
-amilase foi determinada pela leitura a 540 nm em microplaca de poliestireno com 96
cavidades (Costar, Cambridge, MA) utilizando-se espectrofotômetro de microplaca Benchmark
Plus (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). O controle positivo da reação representava 100% da
atividade enzimática e foi conduzido da mesma forma, utilizando 40 µL e metanol no lugar do
extrato. Para o branco da reação, a solução enzimática foi substituída por água destilada e o
procedimento foi realizado da mesma maneira descrita acima. No tempo zero, as amostras foram
adicionadas a solução de DNS imediatamente após a adição de enzima. A produção de maltose
foi calculada a partir da seguinte fórmula:
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3.12 Análise dos resultados

Para a análise estatística dos resultados, foi utilizado o programa Statistica versão 10.0 da
StatSoft (Tulsa, E.U.A.). A comparação das médias foi realizada por análise de variância
(ANOVA) e pelo teste LSD (P<0,05). A comparação das médias foi realizada por ANOVA
(P<0,05), teste de Tukey e as correlações avaliadas segundo teste de Pearson.

4.1 Perfil de açúcares dos frutos (pericarpo, polpa e sementes) das diferentes espécies de
Passiflora spp

A Tabela 2 apresenta o conteúdo de açúcares encontrado nos frutos de diferentes
espécies de Passiflora separados em suas frações constituintes pericarpo, polpa e semente. Neste
estudo, os frutos de Passiflora spp apresentaram alto teor total de açúcares e como era esperado,
o conteúdo de açúcares foi maior em todas as polpas. Sacarose, glicose e frutose foram os
açúcares predominantes em Passifloras. As polpas de P. setacea, P. alata e P. tenuifila foram as
que apresentaram maiores teores de sacarose, glicose e frutose, respectivamente.
O teor de açúcares no suco de maracujá das variedades amarela e roxa foi determinado
por Chan e Kwok (1975) utilizando CG e derivatização, e foram encontradas concentrações
similares de frutose, D

glucose e sucrose nos sucos das duas variedades. Chau e Huang (2004)

verificaram que as sementes cruas de P. edulis (variedade não especificada) apresentam uma
pequena quantidade de carboidratos.

Tabela 2. Conteúdo de açúcares nos frutos de diferentes espécies de Passiflora separados em
suas frações constituintes pericarpo, polpa e sementes (mg/100 g amostra b.s.).
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-
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Ou et al., (2002) determinaram a capacidade antioxidante de 927 amostras de vegetais e
através dos métodos de ORAC e FRAP, e concluíram que os resultados obtidos pelo método de
ORAC são mais representativos , pois este método reflete o sequestro do radical peroxil pelas
amostras analisadas. Em contraste, o método FRAP estima apenas a atividade redutora do Fe
(III), o que não seria relevante em modelos fisiológicos. O coeficiente de correlação de Pearson
obtido por Ou et al., (2002) entre ORAC e FRAP foi de 0,707.
A Tabela 3 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre os teores de
fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro para Passiflora spp. Houve uma correlação
significativa entre os teores de fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro, sendo que os
valores mais altos foram obtidos entre os teores de fenólicos totais e capacidade de sequestro do
capacidade redutora do ferro (FRAP). Já a capacidade redutora do ferro (FRAP) e a
capacidade de absorção do radical oxigênio (ORAC) apresentaram uma baixa correlação entre si.

METODOLOGIA

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO (r)
0,991

Fenólicos totais X FRAP

0,976

Fenólicos totais X ORAC

0,904
0,989
0,871

FRAP X ORAC

0,810

-

-

-

A reação do butanol acidificado age sobre proantocianidinas por autocatálise, autooxidação (requer O2) e oxidação direta (requer a ligação de íons metálicos nas hidroxilas vicinais
do anel B), formando antocianidinas. A coloração vermelha se deve em grande parte à estrutura
de ressonância obtida pelo ganho da olefina no anel C e, em menor grau, ao deslocamento
batocrômico causado pela ligação do íon metálico na hidroxila em meta do anel B (Porter et al.,
1986).

-

O mecanismo da reação do reagente DMAC com uma

molécula de proantocianidina não está claramente definido, embora acredita-se que ele reaja com
compostos apresentando grupos hidroxila meta orientados na molécula de flavonoide e com uma
ligação simples na posição 2 e 3 no anel C (Mcmurrough e Mcdowell, 1978).
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4.8 Compostos fenólicos em folhas de Passiflora spp e suas respectivas infusões

-

-

-

A Tabela 7 apresenta os coeficientes de correlação entre os métodos testados. Ao
contrário do que foi observado para as frações folha, pericarpo, polpa e sementes (Tabela 3), não
houve correlação significativa entre os valores de capacidade antioxidante determinados pelos

infusões determinados com o reagente de Folin-Ciocalteu. Esses resultados indicam a presença de
outros compostos responsáveis pela capacidade antioxidante das folhas de Passiflora spp.
Comparando-se a correlação obtida entre os métodos testados nas frações folhas, pericarpo, polpa
e sementes pode-se afirmar que a capacidade antioxidante dos frutos de Passiflora spp está
diretamente relacionada ao seu conteúdo de fenólicos totais.

METODOLOGIA

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO (r)
-0,196

Fenólicos totais X FRAP

0,126

Fenólicos Totais X ORAC

0,651
0,723
0,778

FRAP X ORAC

0,485

4.9 Determinação de flavonoides nas folhas de Passiflora spp.

- - -

-

- - -

Há um crescente interesse científico no estudo dos compostos fenólicos, em especial os
flavonoides e os taninos, devido a suas propriedades antioxidantes e outras atividades biológicas
com efeito benéfico à saúde (Gil et al., 2000).
Os flavonoides apresentam vários efeitos biológicos e farmacológicos, incluindo atividade
antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória, antialérgica e vasodilatadora. Além disso, estas
substâncias inibem a peroxidação lípidica e reduzem o risco de doenças cardiovasculares, efeitos
estes relacionados à sua atividade antioxidante, caracterizada pela capacidade de sequestrar
radicais livres em organismos vivos (Hollman et al., 1996; Cook e Samman, 1996; Hollman e
Katan, 1999).
A composição e o teor de flavonoides nas folhas e frutos (pericarpo, polpa e sementes)
das diferentes espécies de Passiflora foi determinado por Cromatografia Liquida de Ultra
Performance (UPLC) equipado com espectrômetro de massa.
Um grande número de espécies de Passiflora vem sendo estudada quanto a sua
composição de compostos fenólicos. Estudos anteriores concluíram que as espécies de Passiflora
são ricas em flavonas C-glicosiladas (Xu et al., 2013).
A Tabela 9 apresenta a composição e o teor de flavonoides nas folhas e frutos (pericarpo,
polpa e sementes) nas diferentes espécies de Passiflora.
Neste estudo, a homoorientina foi detectada em todas as frações analisadas, e seus teores
variaram de 0,1 a 632 mg/100 g de amostra b.s.. Os maiores teores de flavonoides foram
encontrados nas folhas (P. edulis variedade BRS Sol do Cerrado > P. edulis variedade BRS
Gigante Amarelo > P. edulis variedade BRS Ouro Vermelho > P. alata > P. setacea > P.
tenuifila), em comparação com as partes constituintes dos frutos. O flavonoide encontrado em
maior concentração, tanto em folhas como em frutos, foi a homoorientina, seguida pela
isovitexina. Tanto orientina como vitexina foram detectadas em concentrações relativamente bem
inferiores, ou não foram detectadas (e.g. frutos de P. tenuifila e P. setacea).
Em relação aos frutos, o pericarpo concentra os maiores teores tanto de homoorientina
como de isovitexina, em comparação com a polpa e as sementes.
Através da análise feita por CLAE/DAD nas folhas de Passsifloras os teores de
homoorientina variaram de 8 a 42 mg/100 g de amostra b.s., pode -se justificar esta diferença nos

teores devido à sensibilidade dos métodos utilizados.
A orientina, diferentemente da análise por CLAE/DAD, foi detectada nas folhas de todas
as espécies de Passiflora analisadas. Pericarpo e polpa de todas as variedades de P. edulis
também apresentaram teores de orientina.
Na análise feita por CLAE/DAD nas folhas de Passiflora spp, o composto vitexina não
foi detectado em nenhuma das espécies analisadas, entretanto ele foi identificado e quantificado
em todas as folhas nas análises realizadas por UPLC/MS.
O composto isovitexina foi detectado nas frações folha, pericarpo, polpa e sementes de
todas as espécies analisadas, com exceção das sementes de P. edulis variedade BRS Ouro
Vermelho e P. tenuifila.
Um estudo realizado em 1990 usando CLAE por Mareck et al., com sucos
industrializados de maracujá amarelo, detectou os flavonoides isovitexina, vitexina e orientina.
Zeraik e Yariwake (2010) identificaram por CL-EM/EM os flavonoides: isoorientina e
isovitexina na polpa de P. edulis f. flavicarpa.
Ichimura et al., (2006) analisaram por CL-EM/EM as cascas de P. edulis (variedade não
especificada), encontrando o flavonoide homoorientina (2 mg/100 g), neste estudo, o mesmo
composto também foi detectado no pericarpo de todas as variedades de P. edulis analisadas (19
26 mg/100 g).

Tabela 9.

n.d.- não detectado.

Abourashed et al., (2003) realizaram um estudo com 104 espécies de Passiflora utilizando
CLAE, e identificaram e quantificaram cinco alcalóides

-carbolínicos em 53 espécies de

Passiflora, entre elas a P. alata, onde foram detectados os alcaloides harmana, harmina e
harmalina. O alcalóide harmina foi o mais abundante sendo identificado e quantificado em 47
espécies. O alcaloide harmalol foi o menos abundante, sendo identificado em apenas 4 espécies
das 104 espécies analisadas.
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