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RESUMO 

O crescente interesse mundial por frutas nativas do Brasil tem incentivado a realização 

de pesquisas na Caatinga, um bioma puramente brasileiro. Uma das plantas mais típicas 

do semiárido nordestino é o mandacaru (Cereus jamacaru D.C), que apresenta a 

capacidade de se desenvolver em condições de extrema limitação hídrica devido à sua 

morfologia e metabolismo. O mandacaru possui caule suculento e um fruto atrativo e 

comestível. Neste trabalho, foram obtidos extratos da casca do fruto e caule do 

mandacaru pelas técnicas de maceração e ultrassom, utilizando os solventes acetona, 

etanol e metanol, em concentrações que variaram entre 50 e 80%. O extrato da casca do 

fruto em metanol 60% obtido por maceração demonstrou maior teor de fenólicos totais 

(4.305,62 mg EAG/100g seca da casca). O maior teor de flavonoides totais foi obtido no 

extrato do caule em acetona 50% por ultrassom (369,51 mg QCT/100g seca de caule). 

Os extratos da casca do fruto exibiram potencial inibitório, pela técnica de difusão de 

discos, contra 4 bactérias, B. subtilis, E. faecalis, S. marcescens e E. coli, porém não 

houve nenhuma inibição com os extratos do caule.  Também extratos da casca 

demonstraram maior capacidade antioxidante do que os extratos do caule, com destaque 

para extrato em etanol 80% obtido por maceração. Os extratos com maiores teores de 

compostos bioativos foram avaliados por cromatografia líquida ultrarrápida (CLUR) e 

obteve-se o ácido gálico como composto majoritário tanto para os extratos do fruto como 

os de caule, sendo a maior concentração no extrato em etanol 80% da casca do fruto 

obtido por maceração (1,226 mg/g peso seco). Os extratos do caule e fruto do mandacaru 

demonstraram potencial para serem utilizados em estudos futuros como antimicrobianos 

e/ou antioxidantes naturais. 

 

Palavras-chave: Cereus jamacaru D.C. Potencial bioativo. Antimicrobiano. 

Antioxidante.   



ARAUJO, G. B. Antimicrobial and antioxidant potential of bioactive compounds from 

mandacaru (Cereus jamacaru D.C) [Masters Dissertation]. São Cristóvão: Graduate 

Program in Food Science and Technology, Federal University of Sergipe; 2020. 

 

 

ABSTRACT 

 
The growing worldwide interest in Brazilian native fruits has encouraged research in 

the Caatinga, a purely Brazilian biome. One of the most typical plants of the 

northeastern semiarid is the mandacaru (Cereus jamacaru D.C), which has the ability 

to develop in conditions of extreme water limitation due to its morphology and 

metabolism. Mandacaru has a succulent stem and an attractive and edible fruit. In this 

work, extracts of the peel of the fruit and stem of the mandacaru were obtained by 

maceration and ultrasound techniques, using the solvents acetone, ethanol and 

methanol, in concentrations that varied between 50 and 80%. The fruit peel extract in 

methanol 60% obtained by maceration showed a higher content of total phenolics 

(4,305.62 mg EAG / 100g dry peel). The highest content of total flavonoids was 

obtained in the stem extract in 50% acetone by ultrasound (369.51 mg QCT / 100g dry 

stem). The extracts of the peel of the fruit showed inhibitory potential, by the disc 

diffusion technique, against 4 bacteria, B. subtilis, E. faecalis, S. marcescens and E. 

coli, however there was no inhibition with the stem extracts. Bark extracts also 

showed greater antioxidant capacity than stem extracts, with emphasis on 80% ethanol 

extract obtained by maceration. The extracts with the highest levels of bioactive 

compounds were evaluated by ultra-fast liquid chromatography (CLUR) and gallic 

acid was obtained as a major compound for both fruit and stem extracts, with the 

highest concentration in the ethanol extract being 80% of the peel. of the fruit obtained 

by maceration (1,226 mg / g dry weight). The extracts from the stem and fruit of the 

mandacaru demonstrated the potential to be used in future studies as natural 

antimicrobials and / or antioxidants. 

 

 

Keywords: Cereus jamacaru D.C. Bioactive potential. Antimicrobial. Antioxidant. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um grande número de espécies frutíferas nativas e exóticas, 

potencialmente interessantes na agroindústria e podem gerar desenvolvimento 

econômico e social (ALMEIDA et al., 2011). O país é o terceiro maior produtor de frutas 

no mundo, com um volume de produção superior a 40 milhões de toneladas, o que 

representa no mercado externo 5,7% da produção mundial (COELHO et al., 2014). 

O Cereus jamacaru D.C, conhecido como mandacaru, é um cacto nativo do Brasil, 

característico da região semiárido do bioma Caatinga, que apresenta uma ampla 

variedade em espécies de cactáceas, representativas do nordeste brasileiro, sendo 

amplamente utilizado na medicina popular e na alimentação humana e de animais 

(SILVA et al., 2019). No entanto, um estudo detalhado dessa espécie e suas propriedades 

biológicas ainda é pouco conhecida. Alguns pesquisadores tem avaliado propriedades 

farmacológicas e foi verificado que o caule do mandacaru promove atividade anti-

citotóxica e antitumoral (DUTRA et al., 2018) sem gerar efeitos tóxicos e nem alterações 

nos parâmetros bioquímicos e hematológicos estudados (MESSIAS et al., 2010). Foi 

observado também nesses extratos vegetais um potencial anticolinesterásico em doenças 

neurodegenerativas, como doença de Alzheimer (ALMEIDA; SANTOS, 2018). Os 

frutos ainda não são comercializados, contudo podem ser consumidos de forma natural 

ou na preparação de doces e geleias (LUCENA et al., 2016; NETO et al., 2019). Desta 

forma devido ao seu potencial nutracêutico e fornecimento de compostos essenciais para 

a manutenção da saúde é de grande relevância o desenvolvimento de novas tecnologias 

para a inclusão desta espécie nativa em produtos de interesse para as áreas farmacêutica 

e alimentícia (SERENO et al., 2018; SARDI et al., 2017).  

O processamento de culturas tropicais pode ser melhorado através do 

desenvolvimento de valorização dos seus subprodutos, que podem ser aproveitados como 

substrato para obtenção de diversos compostos com atividades biológicas obtidas através 

dos seus extratos. Os efeitos benéficos podem estar atribuídos principalmente às suas 

atividades antioxidantes e sequestradoras de radicais livres, e estes compostos 

apresentam-se como fonte potencial de antimicrobianos naturais de baixo custo, 

desempenhando um papel importante na proteção contra agentes patogênicos veiculados 

por alimentos (AYALA-ZAVALA et al., 2011). Assim sendo, este trabalho teve como o 
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objetivo avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano de extratos obtidos a partir da 

casca do fruto e caule do mandacaru.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O bioma Caatinga 

O Brasil abriga maior biodiversidade do planeta e uma parte dessa diversidade está 

na região semiárida do Nordeste, no bioma Caatinga. A região abriga diferentes tipos de 

vegetação e tem um valor essencial na vida das pessoas que a habitam, pela variedade de 

plantas que são utilizados como alimento e uso medicinal (NASCIMENTO et al., 2011). 

Etimologicamente designado como floresta branca, a Caatinga, é a principal 

fitofisionomia que ocorre na região semiárida brasileira, ocupando mais de 70% do 

nordeste brasileiro. Apresenta baixa precipitação (concentradas nos primeiros 3 a 4 

meses do ano), florestas secas e altas temperaturas. As florestas secas da Caatinga são 

um grande mosaico de pousios, com diferentes estágios de regeneração natural 

(RODRIGUES et al., 2018). Está localizada predominantemente no nordeste,  se estende 

pela totalidade do estado do Ceará (100%) e mais de metade da Bahia (54%), da Paraíba 

(92%), de Pernambuco (83%), do Piauí (63%) e do Rio Grande do Norte (95%), quase 

metade de Alagoas (48%) e Sergipe (49%), além de pequenas porções de Minas Gerais 

(2%) e do Maranhão (1%), ocupando área aproximada de 844.453 Km² (Figura 1) 

(IBGE, 2004). É o único ecossistema exclusivamente brasileiro, com florestas secas e 

vegetação arbustiva, com caráter fortemente xerofítico. Muitas plantas perdem suas 

folhas para diminuir a perda de água durante os períodos de seca, como os cactos que 

acumulam água em seus tecidos, e várias outras têm ciclos de vida anuais, florescem e 

crescem em estações chuvosas (RICARDO et al, 2018). Os estômatos, localizados em 

seu caule, recolhem-se durante o dia para diminuir a transpiração e as raízes absorvem a 

água a noite (LUCENA et al, 2013). 

A família Cactaceae, típica da Caatinga, pode ser dividida em quatro subfamílias: 

Maihuenioideae, Pereskioideae, Cactoideae e Opuntioideae (WALLACE, 1995) e 

compreende mais de 200 espécies. É um grupo de plantas que simbolizam habitats 

xerófitos, que desenvolvem adaptações excepcionais para conviver em condições 

estressantes como, como baixa acessibilidade a água e nutrientes, altas temperaturas e 

radiação solar intensa (ÁRAGON; LASSO, 2018). Cactos adultos possuem alta 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996918306422#bb0175
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longevidade e suportam muito bem essas condições (ARROYO-COSULTCHI; 

GOLUBOV; MANDUJANO, 2016).  Essas adaptações que as permitem viver em 

ambiente semiárido pode ser de ordem morfológica, como caules fotossintéticos, perda 

de folhas, parênquima com armazenamento de água e fisiológico com metabolismo do 

ácido das crassuláceas que aumenta a eficiência do uso da água (SALES et al., 2014). 

As cactáceas fornecem fonte de renda as comunidades rurais, espécies como 

Cereus jamacaru D.C (mandacaru), Pilosocereus gounellei (xiquexique), Pilosocereus 

pachycladus (facheiro) e Melocactus bahiensis (coroa de frade) são usados para fazer 

biscoitos, doces, pudins e bolos. Alguns produtos industrializados, como xampus e 

sabonetes, são produzidos principalmente a partir da espécie Opuntia ficus indica, que é 

o cacto forrageiro. (LUCENA et al, 2013). 

 

Figura 1 - Área ocupada pela Caatinga no Nordeste. 

 

 

Fonte: RICARDO (2018) 
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2.2 Mandacaru (Cereus jamacaru D.C) 

O mandacaru (Cereus jamacaru D.C) pertence ao gênero Cereus, que possui 

aproximadamente 34 espécies, pertence à subfamília Cactoideae. As espécies deste 

gênero são de porte a arbustivo-arbóreo, plantas de hábito de crescimento colunar e caule 

com conformação angular, flores brancas e cresce junto a solos pedregosos, crescendo 

em torno de 3 a 7 metros (Figura 2) (BARBOSA et al., 2017; SILVA, 2009). Sendo uma 

espécie nativa de Caatinga, está bem adaptada às condições semiáridas do nordeste 

brasileiro e é típico em toda a região. Em longos períodos de seca, é empregado como 

fonte de água e alimento para ruminantes e aves (FREIRE et al., 2009; GOMES, 2014). 

Sua madeira é utilizada na construção, para fazer portas, tábuas e ripas (LUCENA et al., 

2015). 

Figura 2 - Mandacaru na vegetação da Caatinga. 

 

Fonte: Próprio autor (2018) 

O uso medicinal do mandacaru é pouco disseminado, mas popularmente são 

utilizados suas raízes e caule para ação diurética, doenças cardiovasculares, respiratórias 

e renais, e também no combate ao escorbuto (ZARA et al., 2012). As raízes podem ser 

utilizadas em forma de chá, no tratamento de reumatismo, feridas, furúnculos, infecções 

urinárias (LUCENA et al., 2013). O extrato hidroalcoólico dos cladódios, conhecidos 

como caule do mandacaru promovem atividade anti-citotóxica e antitumoral (DUTRA et 

al., 2018). Messias et al. (2010) avaliaram a toxicidade do extrato metanólico da parte 
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 interna do caule e foi observado que não houve efeitos tóxicos  nem alterações sobre a 

maioria dos parâmetros bioquímicos e hematológicos estudados. Almeida e Santos 

(2018) realizaram um levantamento sobre o potencial anticolinesterásico de plantas da 

caatinga, incluindo o mandacaru, e os estudos investigados evidenciaram que há 

substâncias nesses extratos vegetais capazes de inibir e retardar a ação de enzimas como 

acetilcolinesterase (AChE), que inativa a acetilcolina em doenças neurodegenerativas, 

como doença de Alzheimer. 

O mandacaru é também associado a um símbolo representativo regional, 

enfatizando sua importância cultural (ZAPPI et al., 2011). O fator cultural pode ser 

considerado como a principal condição para a decisão de consumo de alimentos 

(ALBUQUERQUE et al, 2011). É um cacto utilizado de forma intensa e versátil, porém 

seu uso ainda não está sendo utilizado de forma sustentável, podendo haver possibilidade 

de extinção. Os cactos possuem dificuldades de se regenerar após ações antrópicas 

(LUCENA et al., 2015). 

Embora os frutos ainda não sejam comercializados, pois envolve certa rusticidade 

em seu cultivo por parte dos produtores, ele pode ser consumido de forma natural, na 

preparação de doces e geleias. E também serem utilizados em processos biotecnológicos, 

como a fermentação alcoólica, devido apresentar teores relativamente elevados de 

sólidos solúveis totais e açúcares redutores (LUCENA et al., 2016; NETO et al., 2019). 

Tem potencial uso como corante natural de alimentos, pois frutos de cactos possuem 

altas concentrações de betalaína (YEDDES et al., 2013). As duas betalaínas mais 

predominante são as betacianinas e betaxantinas que fornecem um amplo intervalo de 

cores, sendo descritos como estáveis em pH de 4 a 7 (ALBANO et al., 2015). Seu fruto é 

uma baga ovoide e coloração externa que vai do róseo a vermelho, aproximadamente 

com 12cm. Sua polpa funicular e mucilaginosa tem cor branca com várias sementes 

pretas pequenas (Figura 3) (SILVA et al., 2009). A polpa integral do fruto do mandacaru 

tem alto teor de umidade (87,76%), atividade água de 0,990,  pH de 4,41, sólidos totais 

12,24% e baixo conteúdo mineral (NUNES et al., 2013). 
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Figura 3 - Aspectos externo (A) e interno (B) do fruto maduro do mandacaru  

    

                                  

                              A                                                               B 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

O fruto do mandacaru é exótico, e por não ser economicamente aproveitado, 

ocorrem grandes perdas de produção (ALMEIDA et al., 2011). Nas espécies nativas, há 

uma grande biodiversidade vegetal, com uma grande variedade de espécies pouco 

exploradas (ALMEIDA et al., 2016). Alguns frutos da caatinga são comumente 

comercializados como umbu, mangaba, caju e cajá e possuem um elevado poder 

econômico (GIULIETTI et al., 2004). Frutas nativas têm grande valor e atingem preços 

de frutas premium (RICHMOND et al., 2019). Frutos exóticos possuem várias 

bioatividades e benefícios a saúde, o que vem atraindo atenção pelos seus efeitos 

antioxidantes, anti-inflamatório, antimicrobiano e anticancerígenos, e auxiliar na 

prevenção e tratamento de doenças crônicas (LI  et al., 2016). 

 

2.3 Compostos bioativos em resíduos agroindustriais  

Devido a uma grande variedade de espécies frutíferas, o interesse em seu consumo 

vem aumentando, principalmente o consumo de frutos típicos. Esse interesse ao consumo 

de frutas pode estar associado a presença de nutrientes capazes de influenciar na 

prevenção de doenças (BATAGLION et al., 2015). Sendo o mercado brasileiro o terceiro 

produtor de frutas do mundo, há um grande volume de resíduos de gerados que podem 

ser aproveitados como substrato para obtenção de diversos compostos químicos 
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(BARROS et al., 2017). A agroindústria tem sido responsável por uma grande 

quantidade de poluição, devido ao aumento de produção resíduos vegetais e sua 

dificuldade de eliminação, acabam sendo frequentemente usados como fertilizantes. 

Esses resíduos vegetais poderiam ser recuperados e ser usados como fonte de 

fitoquímicos (VARZAKAS et al., 2016). Não há na literatura estudos sobre a aplicação 

de resíduos do mandacaru. 

Subprodutos de frutas tropicais, como casca, semente e polpa não aproveitadas, 

contêm altos níveis de vários compostos que melhoram a saúde, que podem ser extraídos 

para fornecer nutracêuticos e fármacos. Entre essas substâncias, estão os compostos 

bioativos. Os compostos bioativos desses subprodutos não utilizados são equivalentes ou 

mesmo superiores aos do próprio produto final (BATAGLION et al., 2015; SILVA et al., 

2014). Além disso, uma completa utilização das frutas poderia levar a indústria a um 

menor desperdício, aumentando a lucratividade industrial e reduzindo o impacto 

negativo desses resíduos no meio ambiente (AYALA-ZAVALA et al., 2011). 

Os resíduos agrícolas representam uma ótima alternativa como matéria-prima na 

produção de compostos bioativos, como fontes de aditivos naturais potencialmente 

seguros, como agentes antimicrobianos e propriedades antioxidantes para a indústria de 

alimentos, esses compostos são divididos em diversos grupos, como por exemplo, os 

compostos fenólicos e flavonoides (LAGOS et al., 2015). Esses resíduos sendo uma 

fonte natural moléculas bioativas têm grande potencial para ser utilizado como 

ingrediente alimentar funcional na prevenção ou tratamento de doenças humanas 

(ALBUQUERQUE et al., 2011) 

Os compostos fenólicos estão envolvidos em diversas funções nas plantas, são 

essenciais para a fisiologia e metabolismo celular. Têm como característica comum, a 

presença de pelo menos um anel aromático substituído com hidroxila (GIADA, 2013). 

Os fenólicos podem ser divididos em duas classes, os que são sintetizados durante o 

desenvolvimento normal dos tecidos vegetais e aqueles que são sintetizados por plantas 

em resposta a danos físicos, infecção, radiação ultravioleta ou outro estresse. Além de 

seu papel inibindo diretamente patógenos potenciais. Os fenólicos são metabólitos 

secundários em plantas, sintetizados por células especializadas e armazenados nos 

vacúolos das células vegetais. Essas células armazenadoras estão distribuídas na maioria 

dos tecidos, em alguns tecidos ocorrem uniformemente em todas as células, enquanto em 
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outros tecidos eles parecem estar armazenados estrategicamente em pontos de entrada, 

sinalizando um papel direto de defesa (BECKMANN, 2000; WINK, 1997). 

O perfil fenólico de um alimento vegetal é específico da espécie, no entanto, os 

compostos fenólicos disponíveis em uma dada espécie vegetal dependem de diversos 

fatores, tais como o cultivo, as condições ambientais e pós-colheita, bem como as 

condições de processamento e armazenamento (CHANDRASEKAR, 2019). A 

quantificação dessas substâncias aponta informações acerca da atividade antioxidante e 

dos potenciais benefícios a saúde, tal atividade se deve principalmente às suas 

propriedades de óxido redução, pela transferência de hidrogênio que neutraliza a ação de 

radicais livres (SHOETHE et al., 2016). 

A atividade antioxidante dos compostos fenólicos está associada à potencialização 

dos efeitos promotores da saúde humana através da prevenção de várias doenças, e 

devido as suas propriedades farmacológicas, podem ser utilizados com propriedades 

terapêuticas (GIADA, 2013). Os ácidos fenólicos possuem diversos de benefícios à 

saúde, tais como atividades anti-inflamatórias, antibacterianas, anticarcinogênicas 

(CHANDRASEKAR, 2019). 

Os ácidos fenólicos da dieta têm efeitos antidiabéticos, reduzindo o índice 

glicêmico dos alimentos. Esses efeitos benéficos dos compostos fenólicos dependem do 

estado nutricional do consumidor e da sua quantidade e biodisponibilidade (RIPARI et 

al., 2018). 

A estrutura química principal dos ácidos fenólicos diferencia-se em ácidos 

benzóicos, ácidos fenilacéticos e ácidos cinâmicos (Figura 4). Sendo os mais importantes 

os derivados dos ácidos cinâmico e benzóico. Os derivados do ácido cinâmico 

hidroxilado são antioxidantes mais eficazes do que os derivados do ácido benzóico 

(RZEPECKA-STOJKO et al., 2015). 
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Figura 4 - Estrutura química principal do ácido benzóico (A), ácido fenilacético (B), ácido 

cinâmico (C), respectivamente. 

 

Fonte: RZEPECKA-STOJKO (2015) 

Para a extração dos compostos fenólicos são utilizados solventes orgânicos ou 

inorgânicos, como água, acetona, álcoois e suas misturas. A escolha desses solventes, 

bem como a temperatura, tempo, tipo de planta e seus componentes, são fatores que 

podem influenciar no rendimento desses compostos extraídos (KHODDAMI et al., 

2013). 

Em relação aos compostos bioativos do mandacaru, Melo et al. (2017) e Calado et 

al. (2016) observaram que a casca apresentou maiores teores de fenólicos totais do que a 

polpa, sendo maior durante a maturação do fruto, com valores médios de 193,55 mg 

EAG/100 g e aproximadamente 400,0 mg EAG/100g, respectivamente. Moreira et al 

(2018) relataram que polpa de mandacaru fresca tem um teor de composto fenólico igual 

a 28,35 mg EAG/100 g. Não há na literatura dados referente aos compostos fenólicos no 

caule do mandacaru. 

Os flavonoides são compostos polifenólicos encontrados nas plantas que 

consistem em dois anéis de carbono aromáticos conectados a uma ponte de três 

carbonos. Existem seis classes comuns de flavonoides: flavonóis, flavanol, isoflavonas, 

flavanonas, flavonas e antocianinas (Figura 5) (THILAKARATHNA; RUPASINGHE, 

2013). 

 

 

A C B 
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Figura 5 - Estrutura química das seis classes de flavonoides. 

 

  Fonte: ARCHELA & DALL’ANTONIA (2013) 

 

Os flavonoides pertencem a uma classe de compostos fenólicos de baixo peso 

molecular que são amplamente distribuídos no reino vegetal.  Muitos flavonoides são 

facilmente reconhecidos como pigmentos de flores, porém são encontrados em todas as 

partes de plantas. Tem função responsável em resistência à seca e podem desempenhar 

um papel funcional na aclimatização do calor da planta (PANCHE et al., 2016). Exibem 

forte atividade antioxidante e são frequentemente responsáveis pela cor e sabor dos 

vegetais (KAAKOUSH; MORRIS, 2017).  

Os flavonoides estão associados a um amplo espectro efeitos benéficos à saúde, 

tais como doenças cardiovasculares e câncer (VARZAKAS et al., 2016), atuam como 

prébioticos por influenciar na composição da flora microbiana do intestino (HOENSCH; 

OERTEL, 2015) exercem efeitos salubres no cérebro e no sistema nervoso, através de 
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ações como proteção de neurônios contra lesões (AKINMOLADUN et al., 2019), 

aumentam a função cognitiva em um nível comportamental e reduzem a 

neuroinflamação e o estresse oxidativo e parecem reverter os sintomas associados à 

doença de Alzheimer (BAKOYIANNIS et al., 2019).  

Dutra et al (2019) avaliaram flavonoides totais (rutina), atividade antioxidante e 

efeitos antiproliferativos em cladódios (caule) e frutos do mandacaru, e verificaram que a 

capacidade antioxidante dos extratos vegetais pode estar relacionada à estrutura química 

dos flavonoides, estes foram capazes de promover efeitos antiproliferativos in vitro, 

demonstrando que os cladódios e os frutos deste cacto apresentam potencial uso para a 

prevenção e tratamento do câncer. Não foram encontrados trabalhos sobre a identificação 

e quantificação de compostos em fruto e caule do mandacaru.  

2.4 Atividade antioxidante  

Os antioxidantes são substâncias que, mesmo presentes em baixas concentrações, 

atrasam ou inibem as taxas de oxidação. São agentes responsáveis pela inibição e 

redução das lesões causadas pelos radicais livres nas células (VASCONCELOS et al., 

2015). 

Os radicais livres são produtos que fazem parte do metabolismo celular habitual, 

porém, altos níveis dessas moléculas podem ser responsáveis por alterar a estrutura e 

função do DNA, RNA, membranas celulares, proteínas, carboidratos e lipídios. 

Consequentemente, esse dano impacta diretamente nos danos à saúde humana e na 

formação e progressão das Doenças Crônicas Degenerativas (CDD), alguns exemplos 

dessas doenças causadas por radicais livres são doenças neurológicas, câncer, diabetes, 

doenças cardiovasculares, obesidade, entre outras (BOHNERT et al., 2018; KELLY; 

FUSSELL, 2017; CASTRO et al., 2017; TAPIA-HERNÁNDEZ et al., 2018). 

 Os antioxidantes vêm principalmente de plantas na forma de compostos fenólicos, 

como flavonóides, ácidos fenólicos, estilbenos, tocoferóis, ácido ascórbico e 

carotenóides. Os compostos fenólicos têm se destacado pelas suas propriedades 

antioxidantes efetivas, eliminando os radicais livres e reduzindo sua capacidade. Frutas e 

vegetais que contem quantidades significativas de antioxidantes podem neutralizar o 

estresse oxidativo, trazendo então benefícios a saúde (ZHAO et al., 2014). 
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 Diversos antioxidantes, tanto naturais como sintéticos, visam inibir ou retardar o 

processo de oxidação lipídica, mas devido a concepção da toxidade dos antioxidantes 

sintéticos, atualmente, crescente interesse no uso de antioxidantes naturais (AHMAD et 

al., 2016). Os antioxidantes naturais também podem melhorar a estabilidade dos 

alimentos, interrompendo as reações em cadeia dos radicais livres nos sistemas 

biológicos (KUMARA et al., 2012). 

Para a determinação da capacidade antioxidante, são utilizadas diversas 

metodologias, recomenda-se atualmente a utilização de duas ou mais técnicas, já que 

nenhum ensaio isoladamente reflete a capacidade antioxidante total de uma amostra. Os 

métodos são baseados nas reações químicas envolvidas, que podem ser por sequestro de 

radicais livres, 2,2-difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH), por capacidade de remoção de 

radical orgânico (ABTS) e redução de metal (FRAP - ferric reducing antioxidante 

power) 

O DPPH é um radical livre orgânico, amplamente utilizado como indicador de 

atividade antioxidante, apresenta vantagem por ser um radical estável. O método do 

DPPH foi descrito inicialmente por Blois (1958) e, posteriormente, adaptado por Brand-

Williams et al. (1995). É um método rápido e simples para estimar a capacidade dos 

antioxidantes em eliminar os radicais livres.  

A metodologia baseia-se na redução de um radical estável pela ação de um 

composto anti-radical. A absorbância a 515-520nm deve ser monitorada por 

espectrofotometria em função do tempo e, após a conversão da absorbância em um valor 

de concentração, a eficiência do antioxidante deve ser deduzida de sua redução radical 

(BRAND-WILLIAMS et al., 1995; APAK et al., 2013). 

O teste DPPH é um dos métodos mais antigos e mais freqüentemente utilizados 

para a determinação da atividade antioxidante de extratos alimentares e compostos 

simples, a evolução das diferentes cinéticas de reação depende da natureza do 

antioxidante que está sendo testado (BRAND-WILLIAMS et al., 1995). 

Devido à localização do elétron livre ao longo da molécula de DPPH•, o radical 

possui cor violeta é reduzido a difenil-picril-hidrazina, com a perda da cor violeta de 

acordo com o tempo para amarelo pálido (Figura 6). Uma substância antioxidante pode 

doar um átomo de hidrogênio ou transferir um elétron para a molécula de DPPH•, que 

aceita para se tornar uma molécula estável (OLIVEIRA, 2015). 
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Figura 6 - Princípio do ensaio de capacidade de eliminação de radicais DPPH. 

  

Fonte: PIRES et al (2017) 

O ensaio ABTS determina a capacidade de eliminação da atividade antioxidante, 

reagindo com um agente antioxidante como o permanganato de potássio ou persulfato de 

potássio, na presença de sal ABTS (SRIDHAR;CHARLES, 2019) 

O método ABTS apresenta vantagens quando comparada a outros métodos, é um 

dos testes mais rápidos e consistentes, tem boa solubilidade e apresenta vários máximos 

de absorção, além de permitir ensaios de natureza lipofílica e hidrofílica (KUSKOSKI et 

al., 2005).  

O radical ABTS•+ (2,2′-azino-bis-3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) necessita 

ser gerado por meio de reações químicas com persulfato de potássio e água, dando 

origem a um composto de cor azul esverdeada, sendo a solução estocada na ausência de 

luz a temperatura ambiente por 12– 16 h antes do uso, com a adição de um antioxidante, 

ocorre a redução do ABTS+• a ABTS promovendo a perda da coloração do meio 

reacional (SUCUPIRA et al., 2012). 

O método FRAP, preliminarmente foi proposto por Benzie e Strain (1996) para 

medir a redução de ferro do plasma. Esse método avalia a capacidade antioxidante da 

amostra através da reação de Fe2 + com 2,4,6-Tripiridil-s-Triazina (TPTZ) para formar 

um cor violeta-azul com um máximo de absorbância a 593 nm (TORRE et al., 2015).  

Os ensaios de FRAP detectam compostos com um potencial de redução padrão 

(EO) abaixo de +0,77 e que reduzem Fe3+ para Fe2+. Para cada composto antioxidante, 

sua taxa de reação e rendimento podem variar (JONES et al., 2017). Thaipong et al. 

(2006) estimaram a atividade antioxidante total de extratos obtidos de frutos de goiaba, e 

a técnica FRAP, comparada com os demais métodos (ABTS, DPPH e ORAC) foi a que 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461831608X#!
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apresentou melhor rapidez e reprodutividade, e obteve maior correlação com os teores de 

ácido ascórbico e fenólicos totais. 

2.5 Métodos de extração dos compostos bioativos  

  

A extração é uma das operações unitárias que objetiva a separação de compostos 

de uma matriz. A separação dessas moléculas de interesse para a realização de análises 

químicas pode ser por processos sólido, líquido, físicos e/ou mecânicos. Há técnicas mais 

tradicionais como maceração e Soxhlet, e técnicas mais emergentes como extração 

assistida por ultrassom, micro-ondas e enzimático (OJHA et al., 2020). Para uma 

extração eficaz dessas moléculas bioativas, vários fatores estão vinculados como 

solvente, temperatura, pressão, tempo de extração, pH, ou seja, para a escolha do método 

de extração todos esses fatores devem ser avaliados para que haja um elevado 

rendimento de extração (OKOLIE et al., 2019). Neste trabalho foram realizadas as 

técnicas de extração por maceração e ultrassom.  

A maceração ainda é considerada o principal método utilizado para a extração de 

compostos fenólicos de plantas (ISMAIL et al., 2019). É um método simples, que requer 

aparelhos relativamente de baixo custo e resultam em altas taxas de extração. Porém há 

algumas desvantagens, como o uso de uma grande demanda de solventes orgânicos que 

podem ocasionar riscos à saúde e poluição ambiental, longos períodos de extração para 

se alcançar o rendimento máximo dos compostos de interesse, degradação térmica e 

reações enzimáticas (HELENO et al., 2016; KHODDAMI et al., 2013). 

A extração assistida por ultrassom consiste em ondas ultrassônicas para facilitar a 

extração de compostos utilizando solventes líquidos, numa frequência superior a 20 kHz, 

essas ondas mecânicas causam uma pressão negativa no solvente e a formação de 

pequenas bolhas ocorrem, essas bolhas colapsam resultando na formação de cavitação. 

Um aumento na potência ultrassônica empregada resulta em aumento do número de 

bolhas cavitantes (OJHA et al., 2020; VARDANEGA et al., 2014) (Figura 7). Um outro 

efeito das ondas ultrassônicas é que facilitar o processo de difusão, aumentando os poros 

na parede celular melhorando o processo de transferência de massa (VINATORU et al., 

2017). A frequência do ultrassom também interfere no rendimento e na extração cinética, 

porém essa influência depende da estrutura da planta e do composto alvo 

(VARDANEGA et al., 2014). Existem também outros fatores relevantes com relação à 
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efetividade da extração além da frequência de ultrassons, como a temperatura, 

composição do solvente e ciclo utilizado (SETYANINGSIH et al., 2019).  

As duas formas mais comuns de extração assistida por ultrassom, são os sistemas 

de banho e sonda ultrassônica. O banho ultrassônico, permite maior reprodutibilidade e 

atuam em uma variedade de amostras ao mesmo tempo, entretanto a sonda atua 

diretamente na amostra podendo causar o risco de contaminação e difícil 

reprodutibilidade (KHODDAMI et al., 2013). A extração assistida por ultrassom é um 

método rápido, que melhora a qualidade e a produtividade do processo (CALEJA et al., 

2017). 

Figura 7 - Formação de cavitação promovida pela extração por ultrassom. 

 

Fonte: VARDANEGA et al (2014) 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano da casca fruto e caule do 

mandacaru (Cereus jamacaru D.C). 

3.2 Objetivos Específicos 

 Obter extratos da casca do fruto e caule do mandacaru utilizando as técnicas 

de maceração e ultrassom; 

 Avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos através do método de disco-

difusão; 

 Determinar os teores de compostos bioativos (fenólicos totais e flavonoides 

totais) nos extratos; 

 Avaliar a atividade antioxidante in vitro dos extratos com maiores teores de 

compostos bioativos 

 Identificar e quantificar compostos fenólicos por cromatografia líquida de 

alta eficiência. 

 

 

 

. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Reagentes e meios de cultura utilizados  

Álcool Absoluto 99,8% P.A (Neon, Brasil); acetona P.A (Neon, Brasil); Álcool 

Metílico (metanol) P.A ACS (Vetec, Brasil); Ágar Mueller Hinton (Kasvi, Espanha), 

Caldo Mueller Hinton, (Kasvi, Itália); Carbonato de sódio anidro P.A ASC (Dinâmica, 

Brasil); Cloreto de Alumínio P.A (Dinâmica, Brasil); Folin Ciocauteau, (Sigma-Aldrich, 

MO, EUA); Trolox, DPPH, ABTS (Sigma-Aldrich, MO, EUA). 

Todos os padrões de ácidos fenólicos foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO) (grau de pureza>98%), sendo eles: ácido cafeico, ácido clorogênico, ácido 

ferúlico, ácido gálico, ácido ρ-cumárico, catequina, epicatequina, epigalocatequina, 

galato de epigalocatequina, galato de etila e vitexina.  

 

4.2 Obtenção e tratamento das partes do mandacaru 

Os frutos e o caule foram coletados em propriedades rurais, localizadas no 

município de Antas/BA. A triagem das frutas foi realizada visualmente e sua seleção foi 

através da sua coloração vermelha, no estádio de maturação maduro. Os frutos e o caule 

foram higienizados em água corrente para retirada de sujidades e em seguida foram 

imersos em solução clorada a 200ppm por 15 minutos. Foram utilizadas as cascas do 

fruto e do caule, secas em estufa a 50ºC por 24h, e posteriormente trituradas em 

liquidificador, obtendo-se um pó uniforme. O pó foi acondicionado em uma embalagem 

plástica e mantido em temperatura ambiente até sua utilização. 

4.3 Cepas bacterianas 

As bactérias Pseudomonas aeruginosa (CBAM 0679), Staphylococcus aureus 

(CBAM 0629), Bacillus cereus (CBAM 0353), Bacillus subtilis (CBAMd f 0441), 

Serratia marcescens (CBAM 0519), Escherichia coli (CBAM 0002) e Salmonella 

typhimurium (CBAM 0018) foram adquiridos pela Fundação Oswaldo Cruz, Instituto 

Leônidas e Maria Deane, Coleção de bactérias da Amazônia (CBAM) (Fiocruz, Manaus, 

Amazônia). As estirpes foram armazenadas em caldo de infusão de cérebro coração 

(BHI) e solução de glicerol a 20% a - 80ºC em um Ultrafreezer.  
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4.4 Obtenção dos extratos dos resíduos  

Para a obtenção dos extratos, as farinhas da casca do fruto e farinhas do caule do 

mandacaru foram pesados em um béquer, transferidos para um Erlenmeyer e misturados 

com diferentes solventes (metanol, etanol e acetona) em concentrações variando de 50%, 

60% 70% e 80%, de acordo com a metodologia descrita por Sujata et al. (2011) com 

algumas modificações. Os extratos foram obtidos utilizando-se 5g de resíduo e 25mL de 

solvente, em seguida encaminhados para extração em agitação orbital no equipamento 

tipo “shaker” modelo TE-420, Tecnal, BR e por extração por ultrassom modelo USC-

1400, Unique, BR. 

Os experimentos no “shaker” foram realizados sob agitação orbital a 200rpm, 

temperatura de 30ºC durante 1 hora, e no ultrassom foi utilizada 50kHz de frequência e 

250 VA de potência, em banho aquecido a 30ºC, submetidas às ondas ultrassônicas por 1 

hora. Os extratos obtidos em cada técnica foram filtrados em papel filtro e os 

sobrenadantes foram acondicionados em frascos âmbar, identificados e armazenados 

refrigerados até o momento das análises.  

 

4.5 Determinação da Atividade Antimicrobiana 

4.5.1 Preparo do inóculo bacteriano 

 As cepas selecionadas foram suspensas em caldo Muller-Hinton formando 

suspenção de 1x108 UFC/mL para atingir turbidez correspondente a 0,5 da escala de 

McFarland. Em seguida, cada micro-organismo testado foi semeado com auxílio de 

swabs estéreis, em placas de Petri contendo cerca de 15 mL de ágar Muller-Hinton, nas 

suspensões previamente preparadas (CLSI, 2015).  

 4.5.2 Técnica de difusão em discos  

Para a técnica de difusão em disco, os discos de papel-filtro estéreis contendo os 

extratos foram colocados na superfície das placas em contato com o inóculo do micro-

organismo, as placas foram incubadas em estufa por 24h a 37ºC. Após o tempo de 

incubação foi realizada a análise da formação de halos. Os testes foram realizados em 

triplicata e os resultados expressos em mm em diâmetro dos halos de inibição formados 

ao redor dos discos (CSLI, 2015). 
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 4.6 Determinação de Fenólicos Totais 

Os ensaios do teor de compostos fenólicos totais foram determinados pelo método 

de Folin-Ciocalteau, utilizando ácido gálico como padrão de referência (SHETTY et al., 

1995), com algumas alterações. Para a quantificação de fenóis nas amostras, foi retirado 

1 mL do extrato diluído e transferidos para tubos de ensaio em triplicata, adicionando-se 

em sequência, 1mL de etanol a 95%, 5mL de água destilada e 0,5 mL de solução Folin-

Ciocalteau (1N), seguido de homogeneização. Em seguida, adicionou-se 1mL de solução 

de carbonato de sódio a 5% (p/v), seguindo-se nova homogeneização em vórtex, 

formando uma mistura de cor azul, e incubado no escuro por 1 h. Após este tempo foi 

lida a absorbância obtida no espectrofotômetro Spectrum SP 2000UV, com comprimento 

de onda a 725 nm. O mesmo procedimento foi realizado substituindo a amostra pelo 

solvente, para obtenção do branco.  

Para a quantificação destes extratos, realizou-se uma curva de calibração 

construída a partir de diferentes concentrações de ácido gálico (0-150 mg/L), a fim de 

converter as absorbâncias e expressar os resultados em termos de miligramas de ácido 

gálico equivalente (EAG) por 100g de peso seco do resíduo (mg EAG/100 g de material 

seco). 

4.7 Determinação de flavonoides totais  

A quantificação de flavonoides totais foi determinada conforme método de Meda 

et al. (2005), com algumas modificações. O teor de flavonoides totais foi determinado 

através da curva de calibração de quercetina. Alíquotas de 2 mL de extrato diluídos 

foram colocadas em tubos de ensaio e adicionou-se de 2 mL de cloreto de alumínio 2% 

(p/v), seguindo de homogeneização em vortex, mantendo-se em repouso no escuro por 

30 min. As absorbâncias das amostras foram lidas à 415 nm. O mesmo procedimento foi 

realizado substituindo a amostra pelo solvente para obtenção do branco. A concentração 

total de flavonoides totais foi determinada através de uma curva de calibração construída 

a partir de diferentes concentrações de quercetina (0-100 mg/L). Os resultados foram 

convertidos e expressos em termos de miligramas de quercetina (QCT) por 100 g de peso 

seco de resíduo (mg QCT/100g de material seco).   
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4.8 Atividade antioxidante 

Foi realizada a determinação da atividade antioxidante para os extratos que 

demonstraram os maiores teores de fenólicos totais e flavonoides totais utilizando-se os 

métodos DPPH, ABTS e FRAP. Os ensaios foram realizados em um espectrofotômetro, 

conforme as seguintes metodologias:  

4.8.1 DPPH 

O método envolveu a captura do radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), de 

acordo com Know et al. (2006). Inicialmente em ambiente escuro diluiu-se 0,025 mL do 

extrato em 1,475 mL do respectivo solvente, em seguida foi retirado uma alíquota de 250 

µL do extrato diluído e adicionado 1,25 mL de DPPH, em triplicata. Após 5 min, realiza-

se a leitura da absorbância a 517 nm utilizando um espectrofotômetro. Diferentes 

concentrações de Trolox variando de 50 a 250 μmol Trolox/L foram utilizados para 

construção da curva de calibração, onde os resultados foram expressos em μmol Trolox/g 

de material. Foi utilizado álcool etílico PA para a obtenção do branco.  

4.8.2 ABTS+  

O radical livre ABTS + foi capturado de acordo com a metodologia proposta por 

Nenadis et al. (2004). Uma alíquota de 30 μL de extrato diluído em seu respectivo 

solvente (0,025 ml de extrato em 1,475 de solvente) foi transferida para tubos com 3 mL 

do radical ABTS +, em triplicata e homogeneizados em vortex. Após 6 min, a leitura do 

valor de absorbância foi feita no espectrofotômetro a 734 nm. Diferentes concentrações 

de Trolox variando de 100 a 1600 μmol Trolox/L foram usados para construir a curva de 

calibração. Os resultados foram expressos μmol Trolox/g de material. Foi utilizado 

álcool etílico PA para a obtenção do branco.  

4.8.3 FRAP 

A atividade antioxidante através do método de redução de ferro (FRAP) foi 

determinado de acordo com a metodologia proposta por Thaipong et al. (2006). Para 

análise, uma alíquota de 90 μL do extrato diluído em seu respectivo solvente (0,025 ml 

de extrato em 1,475 de solvente)  foi transferida para tubos de ensaio, em triplicata, com 

270 μL de água destilada, misturada com 2,7 mL do reagente FRAP, homogeneizado em 

um vórtex e mantido a 37°C em banho-maria e após 30 min realizar a leitura em um 

espectrofotômetro a 595nm. Diferentes concentrações de 100 a 1200μmol Trolox/L para 
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construir a curva de calibração. Os resultados são expressos μmol Trolox/g de material. 

Foi utilizado álcool etílico PA para a obtenção do branco.  

4.9 Identificação e quantificação dos compostos fenólicos por cromatografia líquida 

de alta eficiência  

Foi utilizado um cromatógrafo líquido ultrarápido – CLUR (Shimadzu, Japão), 

equipado com duas bombas LC-20AD, auto injetor SIL-20A, forno CTO-20A, 

controlador de sistema CBM-20A e detector de arranjos de diodo SPD-M20A. Uma 

Coluna C18 Kinetex (150x4,6 mm, 5μm). A fase móvel do sistema UFLC consistiu em 

0,1% de ácido fórmico em água na fase A e 0,1% de ácido fórmico em acetonitrila na 

fase B. As condições do gradiente a uma taxa de fluxo de 1,0 mL/min foram as 

seguintes:1 a 6 min, 15% fase B; 7 a 12 min, 25% fase B; 13 a 16 min, 30% fase B; 17 a 

20 min, 35%, fase B, 21 a 24 min, 40% fase B, 25 a 27 min, 45% fase B, 28 a 29 min, 

50% fase B, 30 a 32% min, 15% fase B. Tempo de análise foi de 32 minutos. A injeção 

da amostra foi de 10μL, a uma temperatura de 40ºC. O limite de detecção (LD) foi 

definido como a menor concentração detectável, e o limite de quantificação (LQ) foram 

determinados na concentração mais baixa. Os valores de LD e LQ foram calculados de 

acordo com as diretrizes da Conferência Internacional de Harmonização (ICH). As 

análises foram realizadas em duplicata. Os picos dos compostos foram identificados nos 

cromatogramas comparando os tempos de retenção com os obtidos pelos padrões 

analíticos. Para a quantificação utilizou-se as equações obtidas através das curvas de 

calibração dos padrões, sendo a concentração em função da área do pico. 

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística dos dados dos compostos fenólicos totais, flavonoides totais e 

atividade antioxidante, foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância utilizando-se o programa Sisvar. Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 Teores de compostos fenólicos totais e flavonoides totais nos extratos de caule e 

casca do fruto do mandacaru 

Os extratos da casca do fruto em metanol 60% (4.305,62mg EAG/100g seca), 

etanol 50% (4.224,06mg EAG/100g seca) e metanol 80% (4.097,70mg EAG/100g seca) 

obtidos por maceração demonstraram maiores teores de fenólicos totais, do que os 

extratos obtidos por ultrassom, não diferindo estatisticamente entre si (p<0,05) (Figura 

8). 

Figura 8 - Teores de fenólicos totais nos extratos da casca do fruto do mandacaru. Os valores 

foram expressos como média e desvio padrão. a-dLetras iguais indicam que as amostras não 
diferiram estatisticamente entre si (p< 0,05) e letras diferentes indicam que as amostras diferiram 

estatisticamente (p>0,05) entre os valores médios do teor de compostos fenólicos totais nos 

extratos obtidos pelos métodos de maceração e ultrassom, de acordo com o teste de Tukey.  
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 Fonte: Próprio autor, 2020 

Os extratos de fruta com metanol e/ou etanol e água e suas misturas, são 

comumente utilizados para extrair compostos bioativos de plantas pertencentes a vários 

grupos químicos polares e não polares (LIMA et al., 2019). Compostos fenólicos são 

caracterizados por considerável hidrofilicidade, que são mais solúveis no solvente menos 

polar que a água, como os solventes orgânicos (KORZENIOWSKA et al., 2020). 
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O metanol e etanol foram os solventes mais eficientes na extração dos compostos 

fenólicos da casca do fruto do mandacaru, apresentando propriedades moderadamente 

polares. O metanol possui uma polaridade superior ao etanol, devido a sua cadeia 

hidrocarbônica ser menor que a do etanol. O uso do metanol em meio aquoso, aumentou 

a polaridade do solvente, obtendo a maior extração no teor desses compostos.  

Dentre os solventes orgânicos, o metanol tem sido indicado para extração de 

compostos bioativos em plantas por ser eficiente (NEHRING et al., 2016), no entanto o 

uso deste solvente em alimentos não é recomendado por apresentar uma toxicidade 

ligada principalmente ao ácido fórmico, podendo desencadear sintomas relacionados aos 

sistema nervoso central, óptico e gastrointestinal (SOUZA et al., 2018). 

A menor extração de compostos fenólicos totais por ultrassom pode ser devido a 

uma degradação oxidativa destes compostos induzida pela sonicação (PLAZZOTTA et 

al., 2019). O fenômeno da cavitação leva a altas forças de cisalhamento, essas forças 

resultam em oscilação e colapso da bolha de cavitação dentro do fluido, ou seja, 

diferenças de composição (matriz) resultarão em diferentes graus de impacto da 

cavitação, como fragmentação, erosão, capilaridade, detexturação (CHEMAT et al., 

2017). 

Há um compilado de condições (polaridade, temperatura, tempo), tratamento 

(métodos de extração) e natureza da matéria-prima no que diz respeito à classe específica 

dos compostos fenólicos frente aos efeitos dos solventes na sua extração (DUROVIC et 

al., 2018).  

O teor de fenólicos totais do caule do mandacaru, não diferiu estatisticamente entre 

os extratos de acetona 50% por ultrassom (787,29mg EAG/100g seca de caule) e 

metanol 50% por maceração (772,03mg EAG/100g seca de caule) (Figura 9). Acetona 

foi o solvente mais eficiente em extração, seguido de metanol, que não diferiram entre si. 

Sendo a acetona mais polar que o metanol, combinando com a adição da água, criou um 

meio predominantemente mais polar. Os compostos fenólicos do caule demonstraram 

propriedades mais polares comparados com os obtidos da casca do fruto. Pesquisadores 

como Wit et al. (2019) verificaram que os teores de fenólicos totais foram maiores no 

caule e semente de oito cultivares de espécies de cactáceas (Opuntia ficus-indica e 

Opuntia robusta) do que nos seus frutos. Chuck-Hernández  et al. (2016) relataram o que 

o conteúdo fenólico nas variedades vermelha e cereja de pitayas, S. stellatus e S. griséus, 
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foi entre 1384 e 1552 mg de EAG/100 g amostra seca, valores estes inferiores aos 

encontrados no fruto do mandacaru.  

Silva et al. (2014) classificaram o teor de polifenóis em frutas de regiões tropicais 

em categorias como: baixo (<500 mg EAG/100 g), médio (500-2500 mg EAG /100 g) e 

alto (> 2500 mg de EAG/100 g). Baseados nisto, os extratos da casca do mandacaru se 

enquadram na categoria de alto teor de fenólicos totais (4.305,62 EAG/100g) e o extrato 

do caule como médio teor de compostos (787,29 EAG/100g). 

 

Figura 9 - Teores de fenólicos totais em extratos do caule do mandacaru. Os valores foram 

expressos como média e desvio padrão. a-iLetras iguais indicam que as amostras não 

diferiram estatisticamente entre si (p< 0,05) e letras diferentes indicam que as amostras 
diferiram estatisticamente (p>0,05) entre os valores médios do teor de compostos fenólicos 

totais nos extratos obtidos pelos métodos de maceração e ultrassom, de acordo com o teste 

de Tukey. 
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 Fonte: Próprio autor, 2020 

 

Os maiores teores de flavonoides totais da casca do fruto do mandacaru, foram 

obtidos nos extratos em etanol 80% por maceração (134mg QCT/100g) e ultrassom 
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(132,86mg QCT/100g) e no extrato em acetona 80%, obtido por ultrassom (130,32mg 

QCT/100g), os quais não diferiram estatisticamente (p<0,05) (Figura 10). Este resultado 

significou que a casca de mandacaru possui compostos flavonoides com polaridades 

diferentes, visto que houve maior afinidade pelo etanol 80% e acetona 80%.  

Figura 10 - Teor de flavonoides totais nos extratos da casca do fruto do mandacaru. a-hLetras 

iguais indicam que as amostras não diferiram estatisticamente entre si (p< 0,05) e letras 

diferentes indicam que as amostras diferiram estatisticamente (p>0,05) entre os valores médios 
do teor de compostos flavonoides totais nos extratos obtidos pelos métodos de maceração e 

ultrassom, de acordo com o teste de Tukey. 
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Fonte: Próprio autor, 2020 

 

No caule, o extrato em acetona 80% obtido por ultrassom, demonstrou maior 

concentração de flavonoides (369,51 mg QCT/100g) diferindo estatisticamente dos 

demais extratos (p>0,05), sendo este valor superior ao obtido no extrato da casca. Este 

resultado pode estar relacionado ao aumento desses compostos no caule do mandacaru 

devido a uma resposta a suas condições ambientais, principalmente a seca (ALVES et 

al., 2017) (Figura 11). 

Figura 11 - Teores de flavonoides totais nos extratos de caule do mandacaru. a-gLetras iguais 

indicam que as amostras não diferiram estatisticamente entre si (p< 0,05) e letras diferentes 
indicam que as amostras diferiram estatisticamente (p>0,05) entre os valores médios do teor de 
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compostos flavonoides totais nos extratos obtidos pelos métodos de maceração e ultrassom, de 

acordo com o teste de Tukey. 
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Dutra et al. (2019) avaliaram os teores de flavonoides (rutina) no extrato 

metanólico do C. jamacaru, e verificaram também que os maiores valores foram obtidos 

no caule do que na casca do fruto. Estes autores também verificaram que extrato do caule 

em fase de frutificação (201,45 ± 16,54) μg/ mL demonstrou valores de flavonoides 

totais 10 vezes maiores do que quando em fase vegetativa (20,85 ± 3,78) μg / mL. O 

mandacaru utilizado no presente trabalho foi coletado em período de frutificação. Esse 

estádio de maturação aparenta desempenhar um aumento na produção de flavonoides. Os 

flavonoides podem se acumular em diversas partes da planta (PACHE et al., 2016), no 

entanto a produção desses fitoquímicos na planta podem diferir por fatores relacionados 

a suas atividades biológicas, ambientais, estágio fenológico e temperatura (PRETTI et 

al., 2018). A produção de flavonoides na planta é estimulada por fatores estressantes 

como a limitação hídrica, esses flavonoides tem função de proteção devido a suas 

propriedades antioxidantes. (ALVES et al., 2017). 

6.2 Atividade Antimicrobiana  

Na casca do fruto, observou-se que as bactérias Gram-positivas B. subtilis e E. 

faecalis e a Gram-negativa S. marcescens foram sensíveis aos extratos em etanol 80%, 
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metanol 80% e acetona 80% (halos de inibição entre 9,0 e 10,0 mm). A bactéria Gram-

negativa E. coli demonstrou sensibilidade apenas ao extrato em acetona 70% (Tabela 1). 

A inibição do crescimento microbiano pode estar associada a presença de alguns 

flavonoides como a rutina ou crisina (LEYVA-JIMENEZ et al., 2018). O extrato de 

etanol 80% da casca do fruto, apresentou o melhor resultado para flavonoides entre os 

extratos testados do fruto (134,00mg QCT/100g), e melhor halo de inibição (10mm), 

inibindo o crescimento de três das oito bactérias testadas.  Os flavonoides são eficazes 

contra patógenos microbianos, por se um composto fenólico hidroxilado, à medida que o 

número de grupos -OH aumentam na estrutura natural do composto, aumenta a 

toxicidade aos microrganismos (BARDAKCI et al., 2019). 

As demais bactérias não foram sensíveis a nenhum dos extratos. Uma provável 

explicação para a menor susceptibilidade dos micro-organismos Gram-negativos é a 

presença da membrana externa de lipossacarídeos que dificulta a difusão dos compostos 

hidrofóbicos, em contraste com a estrutura simples da parede celular das bactérias Gram-

positivas (BURT, 2004). 

Nenhumas das bactérias testadas foram sensíveis aos extratos obtidos a partir do 

caule do mandacaru (Tabela 2). Diferentemente do presente trabalho, Davet et al. (2009) 

demonstraram potencial antibacteriano extrato etanólico das hastes do mandacaru 

contra Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa e Escherichia coli.  
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Tabela 1 - Diâmetros de halos de inibição (mm) de bactérias patogênicas dos extratos da casca do fruto do mandacaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 

 

    Extratos da casca do fruto mandacaru 

 

    

Bactérias Etanol 

50% 

Etanol 

60% 

Etanol 

70% 

Etanol 

80% 

Metanol 

50% 

Metanol 

60% 

Metanol 

70% 

Metanol 

80% 

Acetona 

50% 

Acetona 

60% 

Acetona 

70% 

Acetona 

80% 
Bacillus 

subtilis 
6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 10,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 
Serratia 

marcescens 
6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 
Escherichia 

coli 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 

6,0±0,0 
 

Salmonella 

typhimurium 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

Enterococcus 

faecalis 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 10,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 9,0±0,0 

 
Bacillus 

cereus 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

Staphylococcu

s aureus 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

Pseudomonas 

aeruginosa 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
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Tabela 2 - Diâmetros de halos de inibição (mm) de bactérias patogênicas dos extratos do caule do mandacaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

    Extratos do caule do mandacaru 

 

    

Bactérias  Etanol 

50% 

Etanol 

60% 

Etanol 

 70% 

Etanol 

 80% 

Metanol 

50% 

Metanol  

60% 

Metanol 

70% 

Metanol 

80% 

Acetona 

50% 

Acetona  

60% 

Acetona 

70% 

Acetona 

80% 
Bacillus 

subtilis 
6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 
Serratia 

marcescens 
6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 
Escherichia 

coli 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 
 

Salmonella 

typhimurium 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

Enterococcus 

faecalis 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 
Bacillus 

cereus 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

Staphylococcu

s aureus 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
 

Pseudomonas 

aeruginosa 
6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 

 

6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 6,0±0,0 
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Apesar dos extratos analisados possuírem os maiores teores de fenólicos totais, 

estes não demonstraram potencial antimicrobiano, visto que apenas o extrato em metanol 

80% da casca do fruto demonstrou efeito inibitório. 

6.3 Atividade Antioxidante (AA) 

Para a eficácia da avaliação da capacidade antioxidante, diversos fatores podem 

ser analisados e considerados individualmente, como a reatividade aos radicais, sua 

distribuição e localização, temperatura, interação a outros antioxidantes, sinergismo, não 

apenas sua concentração. Sabe-se que a atividade antioxidante pode estar relacionada a 

grandes quantidades de polifenóis e flavonoides (SHAHIDI; ZHONG, 2015; YEDDES 

et al., 2013). 

Diversos métodos podem ser empregados para avaliar a capacidade antioxidante 

de extratos vegetais in vitro, o uso de diferentes métodos permite determinar as funções 

antioxidantes por diferentes mecanismos e uma compreensão mais ampla das 

propriedades antioxidantes de uma amostra (ČÍŽ et al., 2010; SHAHIDI; ZHONG, 

2015). O FRAP e o ABTS+ são geralmente indicados para compostos hidrofílicos, 

enquanto o método DPPH pode ser empregado rotineiramente com extratos contendo 

compostos hidrofílicos e lipofílicos (RUFINO et al., 2010). 

Os extratos da casca possuem atividade antioxidante diversificada, com variações 

significativas (p <0,05) (Tabela 3). O extrato em etanol 80% por maceração demonstrou 

maior atividade antioxidante pelos métodos ABTS (288,58 μmol Trolox/·g) e FRAP 

(287,31 μmol Trolox/g) diferindo estatisticamente (p>0,05) dos demais extratos. No 

método DPPH, a maior AA foram os extratos em etanol 80%, acetona 70% e metanol 

60% por maceração, e os extratos em acetona 70 e 80%, etanol 80% e metanol 60% 

obtidos por ultrassom os quais não diferiram estatisticamente entre si (p<0,05).  No 

ensaio DPPH, o extrato em etanol 80% por maceração exibiu também a maior inibição 

(92,29%). A porcentagem de inibição dos diferentes extratos variou entre 81,09% a 

92,29%. Provavelmente a maior atividade antioxidante deste extrato deve-se ao maior 

teor de flavonoides demonstrado pelo mesmo. Dutra et al. (2019) verificaram que extrato 

de casca do fruto do mandacaru apresentou maior atividade no antioxidante nos ensaios 

DPPH e ABTS. Moussa-ayoub et al. (2014) consideraram os flavonoides como os 
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polifenólicos antioxidantes mais importantes presentes em cultivares do cacto O. fícus 

indica, onde a concentração destes compostos variou de 2,2 a 4,1 e 6,3 a 7,6 mg / g (peso 

seco) na cascas dos frutos e nos cladódios (caule), respectivamente. 

Fernandez-Lopez et al. (2010) relataram que frutas de cacto com casca vermelha 

apresentam uma excelente fonte de compostos antioxidantes, devido a presença de 

quantidades significativas de betacianinas. Alguns estudos sugerem que esses pigmentos 

podem fornecer proteção contra danos relacionados ao estresse oxidativo (TENORE et 

al., 2012). Gandia-Herrero et al. (2016) demonstraram um efeito benéfico da betalaína, 

por possuir atividade inibitória na enzima acetilcolinesterase, em distúrbios neurológicos 

como a doença de Alzheimer. 

 

Tabela 3 - Atividade antioxidante dos extratos da casca do fruto do mandacaru.  

 

Método de extração     Solventes 
Atividade Antioxidante (µM de Trolox/g)                                                                                                                             

 

ABTS                    DPPH                      FRAP                             

Maceração Acetona 70% 
Acetona 80% 

Etanol 50% 

Etanol 80% 
Metanol 60% 

 79,00 ± 3,06ef 
 86,92 ± 3,12e 

221,50 ± 3,54b 

288,58 ± 3,12a 
106,92 ± 0,59d 

216,51 ± 0,55a 
211,24 ± 0,69c 

209,26 ± 0,49d 

216,78 ± 0,78a 
215,38 ± 0,43a 

159,92 ± 1,83g 
132,83 ± 1,54i 

247,00 ± 0,31c 

287,31 ± 0,31a 
128,88± 0,94j 

Ultrassom  Acetona 70% 
Acetona 80% 

Etanol 50% 

Etanol 80% 
Metanol 60% 

140,25 ± 1,02c 
 81,08 ± 1,56e 

70,67 ± 3,58f 

103,33 ± 2,12d 
83,17 ± 3,12e 

216,42 ± 0,36a 
216,19 ± 0,87a 

213,45 ± 0,14b 

216,24 ± 0,79a 
215,97 ± 0,43a 

179,81 ± 1,65f 
184,71 ± 0,48e 

216,48 ± 0,72d 

253,77 ± 1,80b 
135,85 ± 0,18h 

Valores foram expressos como média e desvio padrão. a-i Letras iguais na mesma coluna indicam que as amostras não 
diferiram estatisticamente entre si (p< 0,05) e letras diferentes indicam que as amostras diferiram estatisticamente (p>0,05).  

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 

 

Os extratos do caule apresentaram maior atividade antioxidante pelo método 

DPPH (Tabela 4), com destaque para o extrato em etanol 50% por maceração (171,51 

μmol Trolox/g), o qual diferiu estatisticamente dos demais (p>0,05).  Andreu et al. 

(2017) avaliaram as propriedades antioxidantes dos frutos e cladódios do cacto Figueira 

da Índia (Opuntia fícus indica) cultivadas na Espanha, e os frutos demonstraram maior 

teor de atividade antioxidante pelos métodos DPPH e ABTS, do que nos cladódios, 

principalmente na casca do fruto.  
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Tabela 4 - Atividade antioxidante dos extratos do caule do mandacaru.  

 

Método de extração   Solventes  

Atividade Antioxidante (µM de Trolox/g)                                                                                                                             

 

ABTS                    DPPH                        FRAP                        

Maceração Acetona 50% 

Acetona 80% 

Etanol 50% 

Etanol 80% 
Metanol 50% 

8,17 ± 1,56cd 

16,92 ± 1,56ab 

19,42 ± 2,57a 

13,17± 1,56abc 
6,50 ± 2,04cd 

164,89 ± 0,34c 

159,71 ± 0,28e 

171,51 ± 0,21a 

168,90 ± 0,41b 
157,73± 0,41f 

70,44 ± 1,13cd 

69,08 ± 0,65de 

82,52 ± 1,10a 

75,44 ± 0,63b 
63,77 ± 1,30f 

Ultrassom  Acetona 50% 

Acetona 80% 
Etanol 50% 

Etanol 80% 

Metanol 50% 

6,08 ± 1,56cd 

9,83± 1,56bcd 
18,17± 3,28a 

9,83± 2,12bcd 

3,58 ± 2,57d 

163,49± 0,41d 

157,41 ± 0,34f 
169,62 ± 0,34b 

164,89 ± 0,34c 

156,19 ± 0,28g 

67,63 ± 0,31e 

67,83 ± 0,48e 
72,52 ± 0,79c 

67,94 ± 0,63e 

59,50 ± 1,13g 
Valores foram expressos como média e desvio padrão. a-g Letras iguais na mesma coluna indicam que as amostras não 
diferiram estatisticamente entre si (p< 0,05) e letras diferentes indicam que as amostras diferiram estatisticamente (p>0,05).  

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

 

6.4 Identificação e quantificação dos compostos bioativos  

Para a quantificação de compostos bioativos foram selecionados os seguintes 

extratos: de casca em acetona 70% e 80% obtido por ultrassom, casca em etanol 50% e 

80% e metanol 60% obtidos por maceração; de caule em acetona 50% e 80% obtidos por 

ultrassom, caule em etanol 50% e 80% e metanol 50% obtidos por maceração. Onze 

ácidos fenólicos (ácido caféico, ácido clorogênico, ácido ferúlico, ácido gálico, ácido ρ-

cumárico, catequina, epicatequina, epigalocatequina, galato de epigalocatequina, galato 

de etila e vitexina) foram identificados e quantificados nos extratos selecionados da 

casca e caule (Tabela 5). 

Os extratos da casca do fruto de etanol 50% e 80% obtidos por maceração 

demonstraram as maiores concentrações de ácido gálico 0,920 e 1,226 mg/g, 

respectivamente. A epicatequina e catequina estavam em maiores concentrações no 

extrato da casca de acetona 80% obtido por ultrassom, contudo no extrato de etanol 80% 

a epicatequina não foi identificada. O ácido cafeico e o galato de etila foram encontrados 

somente na casca do fruto. A vitexina e o galato de epigalocatequina foram encontrados 

apenas em alguns extratos do caule.  
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Tabela 5 - Compostos fenólicos em extratos da casca do fruto e caule do mandacaru 

  Extratos da casca do fruto  

Compostos fenólicos  

(mg/g seca de casca) 

Acetona 70% 

Ultrassom 

Acetona 80% 

Ultrassom 

Etanol 50% 

Maceração 

Etanol 80% 

Maceração 

Metanol 60% 

Maceração 

Ácido Gálico 0,780±0,002 0,660±0,005 0,920±0,005 1,226±0,006 0,895±0,001 

Epigalocatequina 0,129±0,000 0,184±0,004 0,157±0,006 ND 0,063±0,006 

Catequina ND 0,185±0,002 0,050±0,001 0,080±0,001 0,036±0,000 

Ácido clorogênico 0,015±0,00 0,012±0,000 0,017±0,000 0,019±0,000 ND 

Ácido cafeico 0,019±0,001 0,006±0,000 0,016±0,000 0,028±0,000 0,006±0,000 

Ácido ρ-cumárico 0,006±0,001   0,005±0,000 0,000±0,000 ND NQ 

 Galato de etila 0,005±0,000   0,006±0,000 0,005±0,000 0,006±0,000 0,005±0,000 

Ácido Felúrico  0,006±0,000   0,003±0,000 0,006±0,000 0,013±0,000 ND 

Epicatequina ND ND 0,043±0,000 ND 0,041±0,000 
   

Extratos do caule 

  

    

Compostos fenólicos  

(mg/g seca de caule) 

Acetona 50% 

Ultrassom 

  Acetona 80% 

Ultrassom 

Etanol 50% 

Maceração 

Etanol 80% 

Maceração 

Metanol 50% 

     Maceração 

Ácido Gálico 0,639±0,000 0,428±0,000 0,588±0,000 0,403±0,001 0,425±0,000 

Epigalocatequina 0,312±0,008 0,189±0,003 0,232±0,005 0,114±0,045 0,166±0,003 

Catequina 0,276±0,004 0,203±0,000 0,237±0,002 0,055±0,000 0,118±0,000 

Ácido clorogênico 0,019±0,000 0,010±0,000 0,014±0,000 0.003±0,000 0,085±0,000 

Ácido ρ-cumárico 0,008±0,000 0,006±0,000 0,006±0,000 NQ 0,003±0,000 

 Vitexina 0,025±0,000 0,023±0,000 0,024±0,000 ND 0,022±0,000 

Ácido Felúrico  

Epicatequina 

Galato de 
epigalatocatequina 

0,001±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 0,000±0,000 NQ 

ND ND ND 0,034±0,000 0,034±0,000 

ND ND ND 0,024±0,000 0,003±0,000 

Valores são expressos como media e desvio padrão. NQ: Detectado abaixo do limite de quantificação. ND: não detectado. 

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

O ácido gálico é um polifenol simples de ocorrência natural, quimicamente 

conhecido por 3, 4, 5- ácido trihidroxibenzóico, é largamente utilizado como 

nutracêutico, tendo demonstrado efeito antioxidante, antimicrobiano e anti-inflamatório e 

antimutagênico (MAHINDRAKAR; RATHOD, 2020). Com características de efeito 

antiproliferativo em melanoma humano e de cicatrização de feridas (SGUIZZATO et al., 

2020). Além de efeito em doenças metabólicas, cardioprotetor, gastroprotetor e 

neuroprotetor, o ácido gálico também pode ser utilizado na preservação de alimentos, 

como aditivos e conservantes na indústria alimentar (CHOUBEY et al., 2018; 

KAHKESHANI et al., 2019).  

Foram encontrados altos teores de fenólicos totais em frutos do cacto Figueira da 

Índia de casca vermelha. O ácido gálico, a catequina e rutina foram detectados (ABDEL-

HAMEED et al., 2014). Tenore et al. (2012) identificaram ácidos fenólicos em extratos 

fracionados de polpa e cascas de frutos de pitaya vermelha como ácido gálico, ácido 
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protocatecuico, ácido p-hidroxibenzóico, ácido vanílico, ácido cafeico, ácido siríngico e 

ácido p-cumárico. 

A catequina é um composto polifenólico medicinalmente ativo de flavan-3-ol, 

pertencente ao grupo dos flavonoides, é amplamente distribuído nos vegetais e frutas, 

tem como seus derivados a epicatequina, epigalocatequina e galato de epigalocatequina. 

Além de possuir atividade antibacteriana (AGRAWAL et al., 2020), possui efeitos 

antioxidantes (MAHINDRAKAR; RATHOD, 2020) e atua prevenção de várias 

circunstâncias patológicas, como um anticâncer (ICHIKAWA et al, 2018) e antiviral 

(XU et al., 2017). Por ser um composto polar, as catequinas solubilizam bem em 

compostos orgânicos polares solventes como etanol, metanol, água e acetona 

(AYYILDIZ et al., 2018). 

O ácido cafeico também conhecido como 3, 4-di-hidroxicinâmico, é um ácido 

fenólico frequente em plantas. É um fenilpropanoíde, derivado do ácido cinâmico através 

da hidroxilação enzimática fenilalanina. Pode apresentar potenciais benefícios à saúde 

devido ao seu alto teor de antioxidantes, além de contribuir na prevenção de doenças 

cardiovasculares (WANG et al., 2017). O ácido cafeico tem capacidade de inibir ou 

retardar as reações de oxidação, como das lipoproteínas de baixa densidade, que pode 

estar ligado a doenças como a aterosclerose. Também é utilizado para melhorar a 

estabilidade de produtos dietéticos e de diversos óleos, como girassol, soja, milho e 

banha de porco. (KHAN et al., 2016). 

Nos extratos do caule do mandacaru o ácido gálico também foi o composto 

fenólico predominante, obtendo sua maior concentração no extrato de acetona 50% 

obtido por ultrassom (0,639 mg/g). Também neste extrato, houve a maior concentração 

de epigalocatequina (0,312 mg/g). Nos extratos do caule, com exceção do extrato de 

etanol 80% por maceração foi encontrado a vitexina. A epicatequina e o galato de 

epigalatocatequina, não foram detectados nos extratos de acetona 50% e 80% por 

ultrassom e etanol 50% por maceração. Ben-Saad et al. (2017) também identificaram 

ácidos fenólicos como ácido gálico, catequina, ácido cafeico, epicatequina, ácido 

vanílico e cumarina em extrato do caule do cacto Figueira da Índia.  

A vitexina é uma flavona c-glicosilada e foi encontrada em várias plantas 

medicinais, como Passiflora, bambu e milheto. Foi relatado por possuir uma variedade 

de efeitos farmacológicos, como anti-inflamatório, antinociceptivo, anti- Alzheimer, 
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anti-hipertensivo, antiespasmódico (HE et al, 2016) e hepatoprotetor (DUAN et al, 

2020). A vitexina pode ser considerada como um possível agente anti-aterogênico para 

minimizar os riscos de aterosclerose (XIUBING; YANG, 2020). Já o galato de 

epigalatocatequina, que é a catequina mais abundante em chás, demonstrou melhora 

significativa na capacidade de memória e aprendizado para tratamento da doença de 

Alzheimer (AGRAWAL et al., 2020). 

Não foram encontrados na literatura consultada relatos sobre a identificação e 

quantificação de compostos fenólicos na casca e caule do mandacaru. 
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7. CONCLUSÕES 

Os maiores teores de compostos fenólicos totais foram encontrados na casca do 

fruto do mandacaru, quando realizada a extração utilizando os solventes metanol 60% 

(4.305,62 mg EAG/100g seca) e etanol 50% (4.224,06 mg EAG/100g seca) e metanol 

80% (4.097,70 mg EAG/100g seca) pela técnica de maceração. Já o maior teor de 

flavonoides totais foi obtido no extrato do caule em acetona 80% pela técnica do 

ultrassom; 

 Os extratos da casca em acetona 70% e em etanol, metanol e acetona 80% 

demonstraram potencial inibitório in vitro frente às cepas de B. subtilis, E. faecalis, S. 

marcescens e E. coli, enquanto que nenhuma das bactérias testadas foi sensível aos 

extratos do caule.  

Os extratos da casca também demonstraram maior capacidade antioxidante do 

que os extratos do caule. O extrato em etanol 80% da casca obtido por maceração 

destacou-se com maior teor de flavonoides totais e capacidade antioxidante in vitro pelos 

métodos ABTS, FRAP e DPPH, tendo o ácido gálico como composto majoritário. A 

casca do fruto e o caule demonstraram potencial para serem explorados em estudos 

futuros como antioxidantes naturais. No entanto, em relação ao potencial antimicrobiano, 

outros microrganismos podem ainda serem testados quanto a sensibilidade a estes 

extratos.   
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em metanol 

60% da casca do fruto do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

APÊNDICE B - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em etanol 80% 

da casca fruto do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 
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APÊNDICE C - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em etanol 50% 

da casca fruto do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

APÊNDICE D - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em acetona 

80% da casca fruto do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 
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APÊNDICE E - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em acetona 

70% da casca fruto do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

APÊNDICE F - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em metanol 

50% do caule do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 
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APÊNDICE G - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em etanol 80% 

do caule do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

APÊNDICE H - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em etanol 50% 

do caule do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 
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APÊNDICE I - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em acetona 80% 

do caule do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

APÊNDICE J - Cromatograma de compostos bioativos identificados no extrato em acetona 50% 

do caule do mandacaru. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 
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