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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi quantificar o conteúdo fenólico total (CFT), flavonóides totais (FT), antocianinas totais
(AT) e a capacidade antioxidante de diferentes partes de jambolão (SyzygiumcuminiLam), por dois métodos, sendo eles:
capacidade  antioxidante  via  atividade  sequestradora  do  radical  livre  2,2-difenil-1-picrilhidrazil  (DPPH•) e  ensaio
antioxidante de determinação do poder de redução do íon ferro (FRAP). Os ácidos graxos também foram quantificados e
identificados por cromatografia em fase gasosa. As cascas de jambolão se destacaram no conteúdo de AT (63,31mg /
100 g)/ g) e de FT (65,51 mg / EQ g), além de apresentar o maior teor de ácidos graxos monoinsaturados ômega-
9(257,24 mg / 100 g) e a maior capacidade antioxidante pelo método FRAP (341,95  �mol / Fe2+ g). As sementes se
destacaram  no  conteúdo  de  CFT  (411,01  mg  EAG/  100  g)  e  também  apresentaram  as  maiores  capacidades
antioxidantes pelo método DPPH• (10396,40 �mol / ET g).

PALAVRAS-CHAVE:compostos bioativos;jambolão; ômega-9. 

1 INTRODUÇÃO

O estresse oxidativo é causado por espécies reativas de oxigênio (ROS), que incluem radicais
livres (espécies de oxigênio e nitrogênio), e esta condição ocorre quando existe uma superprodução
deROS  e  /  ou  mecanismos  antioxidantes  insuficientes(HALLIWELL,  2012).  As  principais
consequências do estresse oxidativo são danos a biomoléculas,  particularmente DNA, lipídios e
proteínas, que podem comprometer gravemente a função celular e ativar uma cascata de reações
de radicais livres. 

O interesse no estudo de espécies inexploradas de frutas e desuas partes, como cascas e
sementes, aumentounos últimos anos, já queestes alimentos são ricos em compostos fenólicos,
flavonóides, antocianinas, e outros compostos bioativos,que são capazes de neutralizar os radicais
livres (RABABAH; HETTIARACHCHY; HORAX, 2004). Além disso, as frutas possuem ácidos graxos
monoinsaturados, como o ácido oleico(18: 1n-9), que é amplamente reconhecido por aumentar o
sistema imunológico ereduzir o risco de doenças induzidas por ROS(BILAL et al., 2016). 

Vários métodos foram desenvolvidos para se medir acapacidade antioxidante de frutas. Em
particular, os ensaios FRAP (capacidade antioxidante de redução do ferro) e DPPH• (1,1-difenil-2-
picrilidrazil) são amplamente adotados(GULÇIN, 2012). Estudos de associação entre o consumo de
frutas  e  estresse  oxidativo  utilizando  ensaios  antioxidantes  tem  recebido  a  atenção  dos
pesquisadores(ROOT et al., 2012). É recomendado que pelo menos dois métodos com diferentes
mecanismos sejam combinados para fornecer uma imagem confiável da capacidade antioxidante
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total de um alimento, pois os resultados podem ser afetados utilizando-se um único ensaio para se
avaliar toda a amostra(APAK et al., 2016; PÉREZ-JIMÉNEZ et al., 2008).

Jambolão (SyzygiumcuminiLam) é um fruto inexplorado e poucos estudos foram publicados
sobre a caracterização doscompostos bioativos e capacidade antioxidante das polpas,  cascas e
sementes  desta  fruta.  Portanto,  este  estudo  avaliou  as  capacidades  antioxidantes,por  DPPH•  e
FRAP, oconteúdo fenólico total (CFT), flavonóides totais (FT) e antocianinas totais(AT). Além disso,
os ácidos graxos (AG) foram identificados e quantificados por cromatografia em fase gasosa com
detector por ionização em chama (CG-DIC).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os extratos metanólicos das três diferentes partes de jambolão (semente, casca e polpa)
foram  preparados  em  uma  proporção  de  10:1  (solvente:amostra)  e  posteriormente  foram
rotaevaporados. A determinação de capacidade antioxidante foi avaliada pelos métodos DPPH• e
FRAP e os resultados foram expressos em µmol equivalentes de Trolox por grama de matéria fresca
(MF)  (µmol  ET  /  g  MF)  e  em µmol  de  Fe2+ por  grama de  matéria  fresca  (µmol  Fe2+  /  g  MF),
respectivamente.  A  quantificação  de  compostos  fenólicos  foi  realizada  pelo método
espectrofotométrico deFolin-Ciocalteou e os resultados foram expressos em mg equivalentes de
ácido gálico por litro (mg EAG / L). Os resultados da análise de flavonoides foram expressos em mg
equivalentes por grama de quercetina (mg EQ/ g).  A análise de antocianinas totais foi  realizada
conformeLees e Francis (1972) e os resultados expressos em mg por 100 g de matéria fresca (mg /
100g MF). Os lipídios totais (LT) foram extraídos pelo método deBligh e Dyer (1959). Os ésteres
metílicos de ácidos graxos foram preparados por metilação dos LT, separados e quantificadosem um
cromatógrafo a gás com detector por ionização em chama (CG-DIC).  As áreas dos picos foram
determinadas pelo software ChromQuest 5.0. A identificação foi realizada por comparação do tempo
de retenção dos ésteres metílicos com padrão, e a quantificação realizada conforme descrito por
Joseph e Ackman (1992). Os valores dos fatores de correção teórico (FCT) foram usados para obter
as  concentrações  dos  ácidos  graxos  (AG),  de  acordo  com  Visentainer  (2012),  sendo  os
resultadosexpressos em mg / g LT.

1 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise de ácidos graxos estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1- Composição dos ácidos graxos encontrados nas diferentes partes do jambolão (mg / g LT). 
Ácidos graxos Partes da fruta

Semente Casca Polpa
16:0 1,56b ± 0,45 29,66a ± 4,92 2,19b ± 0,03
18:0 0,95c ± 0,10 83,33a ± 5,28 6,38b ± 0,05
18:1n-7 0,24b ± 0,12 2,64a± 0,78 0,26b ± 0,01

18:1n-9 291,01a ± 41,70 257,24a ± 27,03 18,19b ± 0,17
18:2n-6 0,45c ± 0,05 58,44a ± 3,55 5,10b ± 0,03
18:3n-3 7,08a ± 0,16 2,99b ± 0,34 0,10c ± 0,01
20:0 0,40a ± 0,15 0,12b ± 0,07 0,04c ± 0,01

20:1n-9 1,55a ± 0,43 1,46a ± 0,17 0,08b ± 0,01

Resultados expressos em média ± desvio padrão (n=3).Letras diferentes na mesma linha são diferentes significativamente
pelo teste de Tukey (p < 0.05).  
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Dentre os ácidos graxos saturados (16:0, 18:0 e 20:0), o ácido esteárico (18:0) apresentou os
maiores valores nas cascas de jambolão (83,33mg / g LT). O AG monoinsaturado 18:1n-9, ácido
oleico se destacou nas sementes e cascas da fruta (291,01mg /  g LT).  A ingestão deste AG é
associada com a melhoria do sistema imunológico, devido a sua atividade anti-inflamatória(BILAL et
al., 2016). O ácido graxo poli-insaturado que apresentou os teores mais elevados foi o 18:2n-6, ácido
linoleico, nas cascas de jambolão (58,44mg / g LT). Este ácido graxo é considerado essencial, já que
o organismo humano não é capaz de sintetizá-lo(AGUIAR et al., 2011).

Os resultados das análises CFT, FT, AT, DPPH• e FRAP estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Resultados das análises realizadas no estudo.
Análises Partes da fruta

Semente Casca Polpa
CFT 411,01a ± 9,46 331,83b ± 7,84 313,66b ± 8,93
FT 38,97b ± 3,37 65,51a ± 7,34 59,00a ± 2,36

AT 0,70c ± 0,18 63,31a ± 1,64 9,26b ± 0,41
DPPH• 10396,40ª± 639,45 2010,90b ± 32,49 2810,90b ± 114,56
FRAP 209,30b ± 3,77 341,95a ± 6,08 323,50a ± 10,30

Resultados expressos em média± desvio padrão de três replicatas. Letras diferentes na mesma linha são diferentes
significativamente pelo  teste  de Tukey (p  < 0.05).  Sendo:  CFT,  conteúdo fenólico total;  FT,  flavonóides totais;  AT,
antocianinas  totais;  DPPH•,  capacidade  antioxidante  via  atividade  sequestradora  do  radical  livre  2,2-difenil-1-
picrilhidrazil; FRAP, ensaio antioxidante de determinação do poder de redução do íon ferro.

As cascas e polpas de jambolão, altamente pigmentadas, revelaram um alto conteúdo de FT
(65,51 e 59,00mg EQ / g, respectivamente).  De acordo com  Volp et al.  (2008),  flavonoides são
estruturas  polifenólicas  encontradas  naturalmente  nas  plantas  e  muitos  destes  flavonoides  são
responsáveis pela cor  dos frutos.  Este resultado pode estar  associado com a alta  pigmentação
destas partes da fruta. Foi observado um elevado valor de AT para as cascas (63,31mg / 100 g)/
g), ), já que esta parte da fruta é mais colorida que a semente, estando provavelmente associado à
presença da maior concentração de flavonoides.  Além disso, as sementes apresentaram o maior
conteúdo  de  CFT  mostrando  uma  correlação  positiva  entre  o  conteúdo  destes  compostos  e  a
capacidade antioxidante realizada pelo método DPPH•. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As três partes do jambolão (semente, casca e polpa) apresentaram resultados promissores,
mostrando-se uma fruta com alto  potencial  para estudos futuros.  Dessa forma, as frutas pouco
exploradas podem, a médio e longo prazo, constituírem-se em espécies de importância comercial,
podendo trazer benefícios nutricionais para os consumidores, através da diversificação da dieta com
base em frutas. Desse modo, há um grande campo com potencial a ser explorado. 
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