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IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS POR 

CLAE-DAD EM POLPA DE FRUTAS DE CAJÁ-UMBU (Spondias spp.) E 

GRAVIOLA (Annona muricata L.)  

 

RESUMO 

 

O aumento no consumo de frutas tropicais na dieta se deve ao elevado valor nutritivo, 

aos efeitos terapêuticos e pela riqueza em diversos compostos, dentre eles os ácidos 

fenólicos e flavonóides. Estes compostos são considerados os antioxidantes fenólicos 

mais comuns presentes em fontes naturais, além de comprovada atividade 

antiinflamatória, ação antialérgica, atividade antitumorigena, antihepatotóxica, 

antiulcerogênica, antivirais, atuação antiplaquetária e ações antimicrobianas. Neste 

contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar os compostos fenólicos 

presentes na polpa congelada de cajá-umbu (Spondias spp.) e graviola (Annona 

muricata L.) por CLAE-DAD, avaliando a capacidade antioxidante destes compostos 

frente aos métodos ABTS e DPPH. Além destas análises, ainda foi realizada a 

caracterização físico-química das polpas, com base nas caracterisiticas: pH, acidez 

titulável, sólidos solúveis, cinzas, lipídeos, proteínas e umidade. Para a identificação dos 

compostos fenólicos por CLAE-DAD foram propostos dois métodos. O método 1 

utilizando nas condições analíticas como fase móvel acetonitrila e ácido fórmico 1% e o 

método 2 utilizando como fase móvel água acidificada com TFA e acetonitrila 

acidificada com TFA, em ambos foi realizada a extração em fase sólida com cartucho 

C18, e diferentes solventes de eluição e diferentes combinação de ambos, entre eles a 

acetona, metanol e acetato de etila. Foi realizado um aperfeiçoamento analítico dos dois 

métodos propostos com a finalidade de obter uma separação satisfatória dos picos nas 

amostras. Somente após a injeção e análise dos 13 padrões analíticos de ácidos 

fenólicos e flavonóides nos dois métodos aperfeiçoados e através da realização dos 

cálculos dos parâmetros cromatográficos (Rs, k e α), foi estabelecido que o 

aperfeiçoamento no método 1 foi a que obteve uma separação adequada dos padrões 

analíticos, com um Rs>1,5. Este método foi então validado segundo as recomendações 

estabelecidas pelo INMETRO, seguindo os parâmetros de seletividade, linearidade e 

faixa de concentração, limite de detecção e quantificação, assim como os ensaios de 
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precisão (repetitividade) e recuperação. A fração acetona/metanol da polpa de graviola 

foi a que identificou maior quantidade de compostos fenólicos por CLAE-DAD, dentre 

eles o ácido gálico, ácido clorogênico, catequina e um composto com espectro 

semelhante ao ácido ρ-cumárico. A fração acetona/acetato de etila extraiu mais 

compostos fenólicos totais e flavonóides totais para as polpas das duas frutas testadas. 

Na análise da atividadede antioxidade pelo método ABTS as frações acetona/metanol 

foram mais eficientes na captura do radical para as duas frutas. Porém para o método 

DPPH somente a polpa da graviola apresentou atividade antioxidante. Contudo, os 

resultados mostram ser a polpa da graviola mais eficaz na captura dos radicais, devido 

ao elevado teor de compostos bioativos que a polpa do cajá-umbu. 

 

Palavras-chaves: Spondias spp., Annona muricata L., CLAE-DAD, ácidos fenólicos, 

flavonóides, DPPH, ABTS, fenólicos totais, flavonóides totais, metodologia, validação. 
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IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF PHENOLIC COMPOUNDS BY 

HPLC-DAD IN PULP FRUITS CAJÁ-UMBU (Spondias spp.) AND GRAVIOLA 

(Annona muricata L.) 

 

ABSTRACT 

 

The increased consumption of tropical fruits in the diet is due to the high nutritional 

value, therapeutic effects and the presence of several compounds, including phenolic 

acids and flavonoids. These compounds are considered the most common phenolic 

antioxidants present in natural sources, as well as proven anti-inflammatory, antiallergic 

action, antitumour activity, antihepatotóxica, antiulcer, antiviral, antiplatelet activity and 

antimicrobial actions. In this context, the aim of this study was to identify and quantify 

the phenolic compounds present in frozen pulp of cajá-umbu (Spondias spp.) and 

soursop (Annona muricata L.) by HPLC-DAD, evaluating the antioxidant capacity of 

these compounds against ABTS and DPPH. In addition to these analyses, further 

physico-chemical characterization of pulps was carried out for pH, titratable acidity, 

soluble solids, ash, lipid, protein and moisture contents. For the identification of 

phenolic compounds by HPLC-DAD, two methods were proposed: Method 1 using the 

the mobile phase of acetonitrile and 1% formic acid and Method 2 using water as the 

mobile phase acidified with TFA and acetonitrile acidified with TFA. Solid phase 

extraction with C18 cartridge was performed in both methods using elution with 

different solvents or combinations such as acetone, methanol and ethyl acetate. We 

performed a processing of the two analytical methods proposed in order to obtain a 

satisfactory separation of the peaks in the samples. Only after injection and analysis of 

13 analytical standards of phenolic acids and flavonoids in the two methods and refined 

by performing calculations of chromatographic parameters (Rs, k, α), it was established 

that the improvement in the method that was first obtained an adequate separation of 

analytical standards, with a Rs> 1.5.This method was then validated according to the 

guidelines established by INMETRO, following the parameters of selectivity, linearity 

and concentration range, limit of detection and quantification, as well as testing 

precision (repeatability) and recovery. In the fraction of acetone/methanol of soursop 

pulp, larger amount of phenolic compounds analyzed by HPLC-DAD, including gallic 
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acid, chlorogenic acid, catechin and a compound with a spectrum similar to ρ-coumaric 

acid were identified. The fraction of acetone/ethyl acetate extracted more total phenolics 

and flavonoids from the pulps of two fruits tested. In the analysis of antioxidant 

capacity by ABTS method, the fractions extracted with acetone/methanol were more 

efficient at capturing the radical in both the fruits. But in the analysis by DPPH method, 

only soursop pulp showed the antioxidant activity. The results show that the soursop 

pulp is more effective in capturing radicals due to its high content of bioactive 

compounds than that of caja- umbu pulp. 

 

Keywords: Spondias spp., Annona muricata L., HPLC-DAD, phenolic acids, 

flavonoids, DPPH, ABTS, phenolics, flavonoids, methodology, validation. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 A sociedade mundial, cada vez mais se preocupa com a qualidade de vida, 

principalmente com a qualidade da alimentação, resultando diretamente no crescimento 

dos setores produtores de alimentos saudáveis, como o setor de frutas. Diante deste 

novo cenário e ciente da importância das frutas na dieta humana, os grandes centros 

urbanos criaram uma demanda por produtos derivados que apresentam maior 

conveniência, mantendo a cor e sabor das frutas in natura, assim como seus 

componentes nutricionais e funcionais (KEPLER e FAIR, 2008). 

 Segundo o Brazilian Fruit, a produção de frutas tropicais no Brasil deve-se a sua 

extensão territorial, posição geográfica, condições climáticas e do solo, sendo 

considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas com 42,6 milhões de toneladas 

produzidas em 2,2 milhões de hectares distribuídos pelo país, tendo como regiões 

produtoras o Sudeste, Nordeste e Sul, com destaques para os Estados de São Paulo, 

Bahia e Rio Grande do Sul. Da produção comercial de frutas brasileiras, 47% destinam-

se a frutas in natura e 53% a frutas processadas (BRAZILIAN FRUIT, 2012). 

 As regiões Norte e Nordeste do Brasil são reconhecidas como produtoras de 

frutas tropicais, cuja perecibilidade elevada impõe o uso de tecnologias de 

processamento, como as polpas de frutas congeladas, que visam ampliar o seu tempo de 

vida útil e reduzir as perdas pós-colheita. Estas possuem uma grande aceitação no 

mercado nacional por apresentarem praticidade e preservarem as características 

organolépticas das frutas (MELO et al., 2008a). 

 O aumento no consumo, ano após ano, das frutas tropicais na dieta se deve ao 

valor nutritivo e aos efeitos terapêuticos (KUSKOSKI et al., 2006; HOFFMANN-

RIBANI & RODRIGUEZ-AMAYA, 2008), pela riqueza em diversos compostos, como 

vitaminas (como a vitamina C), minerais, fibras, carotenóides e polifenóis, que atuam 

como antioxidantes na prevenção de doenças, como diabetes, hipertensão, osteoporose e 

câncer (NASCIMENTO et al., 2010; MAPA, 2012). 

 Dentre os compostos fenólicos, os flavonóides e os ácidos fenólicos são os que 

mais se destacam, sendo ainda considerados os antioxidantes fenólicos mais comuns 

presentes em fontes naturais. Estes compostos se apresentam amplamente distribuídos 

no reino vegetal, sendo encontradas em frutas e vegetais (KARAKAYA, 2004). De 

acordo com Lopes et al. (2012), a imensa variedade de atividades biológicas dos 
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compostos flavonídicos vem sendo comprovada por diversos ensaios in vivo e in vitro 

destacando-se, dentre outros, a capacidade antioxidativa, atividades antiinflamatória e 

de efeito vasodilatador, ação antialérgica; atividade antitumorigena, antihepatotóxica, 

antiulcerogênica, antivirais (MANACH, 2004; ALMEIDA et al., 2011; LU et al., 2011; 

LOPES et al., 2012); atuação antiplaquetária e ações antimicrobianas (SALEHI et al., 

2007; GURSOY & TEPE, 2009). Por possuir a maioria dessas propriedades, os 

compostos fenólicos são cada vez mais utilizados como ingredientes em alimentos 

funcionais e em bebidas, assim como em cosméticos e formulações farmacêuticas, 

substituindo os antioxidantes sintéticos (ALMEIDA et al., 2011; KALILI & VILLIERS, 

2011) 

 Os compostos fenólicos estão entre os principais metabólitos secundários 

presentes nas plantas e encontram-se amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 

são derivados das vias do ácido chiquímico e fenilpropanóide e são definidos como 

substâncias que possuem um anel aromático com um ou mais grupos hidroxilas 

substituintes. Desta forma a capacidade antioxidante de frutas e hortaliças é atribuída 

aos compostos fenólicos hidrossolúveis (GONÇALVES, 2008). 

 Tendo em vista que as frutas tropicais possuem comprovada atividade 

antioxidante relativa à presença de compostos fenólicos, é de grande interesse se obter 

maiores informações sobre quais, dentre a classe dos flavonóides e ácidos fenólicos, são 

responsáveis por essa ação antioxidante, visto que são poucos os trabalhos que 

investigam esse tema para as frutas cajá-umbu e graviola. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 Identificar e quantificar os compostos fenólicos presentes na polpa congelada de 

cajá-umbu (Spondias spp., Anacardiaceae) e graviola (Annona muricata L., 

Annonnaceae) por CLAE-DAD, avaliando a capacidade antioxidante destes compostos 

frente aos métodos ABTS e DPPH. 

Objetivos Específicos 

 Extrair as frações de compostos fenólicos utilizando a extração em fase sólida 

(EFS) usando cartuchos de C18; 

 Desenvolver e validar uma metodologia analítica para extração por EFS e 

análise de compostos da classe dos ácidos fenólicos e flavonóides via CLAE-DAD;  

 Caracterízar as polpas congeladas das frutas cajá-umbu e graviola, por meio de 

análises físico-químicas tais como: pH, acidez titulável, teor de sólidos solúveis, 

umidade, proteínas, lipídeos e cinzas das frutas; 

 Identificar e quantificar ácidos fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência acoplada ao Detector de Arranjo de Diodo; 

 Determinar o teor de compostos fenólicos totais pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau para as frações obtidas na EFS; 

 Determinar o teor de flavonóides totais pelo método espectrofotométrico para as 

frações obtidas na EFS; 

 Avaliar a atividade antioxidante (AA), nas frações obtidas por EFS usando os 

métodos de Captura dos Radicais Livres - ABTS e DPPH. 
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1.1 INTRODUÇÃO  

 Este capítulo apresenta a fundamentação teórica e a revisão da literatura que 

embasaram o desenvolvimento desta dissertação. São encontradas informações sobre as 

duas frutas que foram base para o trabalho, que são o cajá-umbu (Spondias spp.) e a 

graviola (Annona muricata L.), assim como conceitos e fontes alimentares onde podem 

ser encontrados os compostos fenólicos, dentre eles, os ácidos fenólicos e os 

flavonóides. Informações sobre quais os métodos mais aplicados atualmente para 

avaliar a capacidade atividade antioxidante dos compostos fenólicos.  

 Será discutida forma de extração dos compostos fenólicos com o uso de 

cartuchos C18, atravez da técnica de extração em fase sólida (EFS), metodologia muito 

utilizada quando se pretende realizar uma pré-concentração dos analitos, dentre outros 

benefícios desta técnica (CALDAS et al., 2011). Será apresentada também forma de 

identificação e quantificação de compostos bioativos utilizando a cromatografia líquida 

de alta eficiência, assim como quais parâmetros ou protocolos que devem ser 

obedecidos quando se pretende validar um método cromatográfico para determinação 

desses compostos (COLLINS et al, 2006; INMETRO, 2010). 

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.2.1 Frutas 

1.2.1.1 Cajá-umbu (Spondias spp.) 

 A cajá-umbuzeira (Spondias spp.) pertence à família Anacardiaceae e ao gênero 

Spondias, considerado um híbrido natural entre o umbuzeiro e a cajazeira e tem origem 

desconhecida (LIMA et al., 2002; SANTOS et al., 2010). O gênero Spondias possui 18 

espécies distribuídas nos neotrópicos, Ásia e Oceania. No Nordeste brasileiro, 

encontram-se algumas espécies, como: Spondias monbim L. (cajazeira), Spondias 

purpúrea L. (cirigueleira), Spondias cytherea Sonn. (cajaraneira), Spondias tuberosa 

Arr. Câm. (umbuzeiro), além das Spondias spp. (cajá-umbuzeira e umbugueleira), as 

quais despertam grande interesse, especialmente para a agroindústria (SILVA et al., 

2011). O fruto da cajá-umbuzeira pode ser visto na Figura 1. 
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                               Fonte: Arquivo pessoal 

                       Figura 1. Fruto do cajá-umbu. 

 Esta frutífera é encontrada somente em estado cultivado, na zona de transição 

entre o chamado Agreste e a Caatinga, nos estados da Bahia, Alagoas, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí e Pernambuco. É uma fruta nativa do Nordeste brasileiro, por esta 

região apresentar condições de crescimento favoráveis ao cultivo do cajá-umbu, como 

temperaturas mais elevadas, efeitos de luz e umidade adequadas. É um fruto de fácil 

propagação, que apresenta grandes perspectivas de inserção nos mercados interno e 

externo de frutas exóticas. Apresenta rendimento médio de 55 a 65% em polpa, com 

potencial para a sua utilização na forma processada, especialmente na forma de polpa 

congelada, sucos, sorvetes e néctares (NARAIN et al., 2007; SANTOS et al., 2010; 

SILVA et al., 2011). 

 È uma arvore caducifólia, de 6-8 m de altura, podendo alcançar até 20 m, com 

tronco pouco suberoso de 30-40 cm de diâmetro. Frutos do tipo drupa arredondada, 

globosos ou curto-elipsóide, providos de casca fina, polpa suculenta, de cor amarela, 

com endocarpo chamado “caroço”, grande, branco, suberoso e enrugado, localizado na 

parte central do fruto, no interior do qual se encontram os lóculos, que podem ou não 

conter uma semente, com sabor doce-acidulado, um excelente aroma e boa aparência, 

que amadurecem nos meses de abril-maio (LORENZI et al., 2006; SILVA et al., 2011). 

Mesmo sendo um fruto ácido (com pH em torno de 2,4 a 3,0), o cajá-umbu apresenta 

valores de sólidos solúveis de 9,1 ºBrix para polpa verde e 11,25 ºBrix para polpa 

madura, por isso é também utilizado na elaboração de geléias (VIANA et al., 2011). 
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 O fruto do cajá-umbu é cada vez mais estudado quanto a sua composição e 

aproveitamento tecnológico (LIMA et al, 2002; LIRA JUNIOR et al., 2005; NARAIN 

et al., 2007; SANTOS et al., 2010; MOREIRA, 2011; SILVA et al., 2011; VIANA et 

al., 2011; BICAS et al., 2011), mas pouco ou quase nenhum dado se tem com relação à 

capacidade antioxidante e conteúdo em compostos bioativos. Na revisão bibliográfica 

realizada para o presente estudo não foram encontrados nenhum dado sobre 

identificações positivas no que diz respeito a flavonóides e ácidos fenólicos no fruto 

cajá-umbu. 

1.2.1.2 Graviola (Annona muricata L.) 

 A gravioleira, pertencente à família Annonaceae, subfamília Annonoideae, 

gênero Annona e espécie Annona, é uma frutifera exótica originária, provavelmente, das 

Antilhas e cultivada em quase todas as regiões tropicais do Brasil, em especial na região 

Nordeste, nos estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Bahia (LORENZI et al., 2006; 

SILVA & NEPOMUCENO, 2011). O fruto pode ser encontrado com até 5 kg de peso, 

de superfície verde com auréolas bem marcadas e algo espinosas, amadurecendo em 

setembro-janeiro, polpa suculenta e fibrosa, contendo poucas sementes, com sabor ácido 

e aromático, as folhas em geral são utilizadas na forma seca e moídas, para usos em 

infusão ou liofilizadas para uso em cápsulas. Os frutos são consumidos in natura na 

forma de suco, sorvetes, compotas de geléias e doces, e amplamente comercializada em 

todo o país (LORENZI et al., 2006; DANI et al., 2010). 

 O fruto graviola (Figura 2) é uma baga ou sincarpo, geralmente ovóide ou 

elipsóide, de cor verde-escura, medindo de 15 a 50 cm de comprimento e 10 a 25 cm de 

diâmetro, coberta por espinhos suaves de 0,3 a 0,8 cm. A variedade das gravioleiras não 

possui características botânicas bem definidas, diferenciando-se pela forma, sabor e 

consistência de seus frutos, e com base nisso são conhecidas como os tipos ‘Morada’, 

‘Lisa’ e ‘Blanca’, as quais foram trazidas da Colômbia pela Embrapa em 1981. No 

Nordeste, predomina a variedade chamada “crioula” ou “comum”, denominação 

utilizada para as graviolas que não se enquadram nos tipos colombianos 

(SACRAMENTO et al., 2003). 
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                              Fonte: Arquivo pessoal. 

                      Figura 2. Fruto da graviola. 

 A graviola (A. muricata L.) é um fruto climatérico, apresentando um padrão de 

liberação de CO2 bastante distinto da maioria das espécies. Sendo assim é um fruto 

altamente perecível com período de conservação limitado a poucos dias. Isso se deve a 

intensa atividade metabólica, levando ao surgimento de fatores que contribuem para o 

elevado nível de perdas pós-colheita neste fruto. O escurecimento enzimático é um 

desses fatores que podem estar presentes tanto em frutos destinados à indústria, 

principalmente para fabricação de polpa, quanto para o consumo in natura (LIMA et 

al., 2003). A polpa da fruta é fonte de vitaminas do complexo B (TEIXEIRA et al., 

2006). 

 Os extratos de graviola apresentam papel importante na área medicinal e 

homeopática, sendo usados como antiviral, antiparasita, adstringente, antirreumático, 

anti‐leishimania, podendo também ser usado como um medicamento eficaz no controle 

de células tumorais, apesar de não ter sido ainda testado em seres humanos (BATISTA 

et al., 2003; SILVA & NEPOMUCENO, 2011).  

 Julián-Loaeza et al. (2011) encontraram elevada atividade antioxidante e teor de 

polifenóis totais em estudos realizados com três espécies de Annona em comparação 

com trabalhos anteriores. Assim como altas concentrações de flavonóides totais nas três 

variedades pesquisadas, valores em torno de 0,171 mg EC/100 g de fruta, sendo assim 

de grande importância maiores estudos quanto a estrutura química dos flavonóides 
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presentes nestes frutos. No entanto, Nawwar et al. (2012), em estudos recentes 

realizados com a folha da Annona muricata, isolaram alguns compostos fenólicos, 

dentre eles, quercetina 3-O-α-ramnosil-(1'''' → 6'')-β-sophorosideo, ácido gálico, 

epicatequina, quercetina 3-O-rutinosideo, quercetina 3-O-neohispredosideo, quercetina 

3-O-robinosideo, catequina, ácido clorogênico, argentinina, campferol 3-O-rutinosideo, 

quercetina 3-O-glucosideo, quercetina e campferol. 

1.2.2 Compostos Fenólicos 

 Os compostos fenólicos são definidos como substâncias que possuem um anel 

aromático com um ou mais grupos hidroxilas e englobam uma gama enorme de 

substancias, entre elas os ácidos fenólicos, os quais, por sua composição química, 

possuem propriedades antioxidantes. Estes têm sido estudados por apresentarem 

atividade farmacológica, por inibirem a oxidação lipídica e a proliferação de fungos, 

participando também de processos responsáveis pela cor, adstringência e aroma em 

vários alimentos (SOARES, 2002). 

 Segundo Angelo e Jorge (2007), os compostos fenólicos se apresentam 

amplamente distribuídos numa diversidade de plantas e em frutas cítricas, como limão, 

laranja e tangerina, além de outras frutas à exemplo da cereja, uva, ameixa, pêra, maçã e 

mamão, sendo encontrados em maiores quantidades na polpa que no suco da fruta. A 

pimenta verde, brócolis, repolho roxo, cebola, alho e tomate também são importantes 

fontes fornecedoras destes compostos em um grupo muito diversificado de fitoquímicos 

derivados de fenilalanina e tirosina, originados do metabolismo secundário das plantas 

(INBARAJ et al., 2010). Os compostos fenólicos são essenciais para o crescimento e 

reprodução das plantas, formados em consequência de condições de estresse como, 

infecções, ferimentos, radiações ultravioleta. O fenol simples é o composto fenólico 

mais comum, por possuir apenas uma hidroxila diretamente ligada ao anel aromático 

(SOARES, 2002). 

 Dentre os compostos fenólicos amplamente distribuídos, destacam-se os 

flavonóides, os ácidos fenólicos, os taninos e os tocoferóis como os mais comuns 

antioxidantes fenólicos de fonte natural, funcionando muitas vezes como quelantes de 

metais e ainda decompondo produtos primários a compostos não radicalares (SOARES, 

2002; ANGELO & JORGE, 2007; PRADO, 2009). Os taninos são classificados em 
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taninos hidrolisáveis e não hidrolisáveis ou condensados (pró-antocianidinas), 

hidrolisáveis são ésteres de ácidos fenólicos e açúcares ou seus derivados, gerando um 

açúcar e um grupo ácido fenólicos após hidrólise. O açúcar em geral é a glicose ou um 

polissacarídeo, enquanto que o ácido fenólico pode ser qualquer ácido: gálico de 

gallotaninos ou ácido elágico de ellagitaninos. Os taninos condensados ou pró-

antocianidinas são os oligómeros e polímeros de unidades monoméricas flavan-3-ol que 

formam antocianidinas coloridas quando submetidos à hidrólise ácida (KALILI & 

VILLIERS, 2011). 

 Os compostos fenólicos são considerados excelentes na prevenção da 

autoxidação lipídica, por reagirem seqüestrando radicais livres, interagindo 

preferencialmente com o radical peroxil, por ser este a espécie química mais formada na 

etapa da autoxidação e possuir menor energia do que outros radicais, favorecendo a 

captura do seu hidrogênio. O radical fenoxil resultante, apesar de ser relativamente 

estável, pode interferir na reação de propagação ao reagir com um radical peroxil, via 

interação entre radicais. A eficiência do antioxidante pode ser prejudicada pela 

formação de novos radicais formados pela ação da luz ultravioleta e temperaturas 

elevadas, sendo determinada assim pela presença dos grupos funcionais e pela posição 

que estes ocupam no anel aromático, influenciada ainda pelo tamanho de suas cadeias 

(ANGELO & JORGE, 2007; MELO et al., 2008b).  

 Os antioxidantes podem ser classificados em primários e secundários, de acordo 

com seu modo de ação. Os primários atuam interrompendo a cadeia da reação através 

da doação de elétrons ou hidrogênio aos radicais livres, convertendo-os em produtos 

termodinamicamente estáveis e/ou reagindo com os radicais livres, formando o 

complexo lipídio-antioxidante que pode reagir com outro radical livre. Enquanto os 

antioxidantes secundários atuam retardando a etapa de iniciação da autoxidação, por 

diferentes mecanismos que incluem complexação de metais, sequestro de oxigênio, 

decomposição de hidroperóxidos para formar espécies não radicalares, absorção da 

radiação ultravioleta ou desativação de oxigênio singlete (ANGELO & JORGE, 2007; 

GONÇALVES, 2008). 

 Os antioxidantes naturais ou sintéticos participam como inibidores da reação, 

doando hidrogênio ou recebendo os radicais livres dos ácidos graxos, interferindo ainda 

na ação do oxigênio singlete. Estes quando atuam como receptores de radicais livres 
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(AH) irão reagir primeiramente com RO2 e não com radicais R
•
, favorecendo uma 

competição entre os antioxidantes e a propagação da reação em cadeia, na presença do 

ácido graxo (RH), intervindo assim na fase de iniciação da reação, produzindo 

compostos estáveis que retardam o processo de oxidação (RIBEIRO & SERAVALLI, 

2004). 

 Na indústria de alimentos são muito utilizados os antioxidantes sintéticos como 

sequestradores de radicais livres, como o butil-hidroxi-anisol (BHA), butil-hidroxi-

tolueno (BHT), tércio-butil-hidroxiquinona (TBHQ), tri-hidroxi-butilfenona (THBP) e 

propil galato (PG). Porém, estudos toxicológicos têm apontado indícios de que estes 

antioxidantes apresentam algum efeito potencialmente tóxico (SOARES, 2002; 

RAMALHO & JORGE, 2006). 

 Segundo Soares (2002), tendo em vista essa possível toxicidade dos 

antioxidantes sintéticos, existe uma crescente busca por encontrar produtos naturais com 

atividade antioxidante que permitirão substituir os antioxidantes sintéticos ou fazer 

associações entre eles, com a função de diminuir a quantidade destes nos alimentos. Por 

isso as pesquisas estão focadas em compostos fenólicos de origem vegetal, 

principalmente os presentes em frutas. 

 Um método muito utilizado para determinação de compostos fenólicos totais é o 

método de Folin-Ciocalteu (CHEN & YEN, 2007; MELO et al., 2008a; 

NASCIMENTO et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011; SOUZA et al., 2011), o qual é 

bem aceito, além de ser simples e reprodutivo, porém não é específico para compostos 

fenólicos, pois existe a possibilidade do ácido fosfotúngstico-fosfomolíbdico ser 

reduzido por outros compostos, como o ácido ascórbico, levando a obtenção de 

resultados imprecisos. O reativo de Folin-Ciocalteu consiste do ácido fosfotúngstico-

fosfomolíbdico que ao reagir com os compostos fenólicos, em condições alcalinas, leva 

a dissociação de um próton fenólico formando um ânion fenolato redutor e formando o 

complexo azul de molibdênio (ANGELO & JORGE, 2007; GONÇALVES, 2008). 

 Prado (2009) afirma que, em função dos benefícios que traz à saúde, a presença 

de antioxidantes naturais em alimentos, faz com que a utilização de métodos que 

meçam essa atividade se torne cada vez mais importante tanto na área de tecnologia 

como na área de nutrição. Existem diversos métodos para estimar a atividade 

antioxidante, os quais proporcionam resultados numerosos e distintos, muitas vezes 
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difíceis de serem comparados, pois apresentam mecanismos de ação diferente. Dentre 

os métodos que são aplicados em frutas estão o ABTS [2,2-azino-bis-(3-etil-

benzotiazolina-6-ácido sulfônico)] (THAIPONG et al., 2006; CHEN & YEN, 2007; 

DOS SANTOS et al., 2008; MEZADRI et al., 2008), o DPPH (2,2-difenil-1- 

picrilidrazil) (KUSKOSKI et al., 2006; THAIPONG et al., 2006; DOS SANTOS et al., 

2008; MEZADRI et al., 2008; MELO et al., 2008a; DANI et al., 2010; OLIVEIRA et 

al., 2011), o FRAP (Poder antioxidante de redução do ferro) (THAIPONG et al., 2006), 

a autoxidação do sistema β-caroteno/ácido linoléico (CHEN & YEN, 2007) e o ORAC 

(Capacidade de absorção de radicais oxigênio) (THAIPONG et al., 2006; MEZADRI et 

al., 2008), entre outros. 

1.2.2.1 Flavonóides 

 Os flavonóides são compostos caracterizados estruturalmente como 

difenilpropanos (C6-C3-C6) com 15 átomos de carbono arranjados em três anéis 

aromáticos, denominados A, B e C (Figura 3), sendo o anel A derivado do ciclo 

acetato/malonato, enquanto o anel B é derivado da fenilalanina, porém variações no 

anel C resultam em importantes classes de flavonóides, como flavonóis, flavonas, 

flavanonas, flavanóis (ou catequinas), isoflavonas e antocianidinas. Substituições 

também podem ser realizadas nos anéis A e B originando diferentes compostos dentro 

de cada classe de flavonóides. Estas substituições podem incluir oxigenação, alquilação, 

glicosilação, acilação e sulfação (ANGELO & JORGE, 2007; GONÇALVES, 2008). 

 Esses compostos são largamente distribuídos no reino vegetal, encontram-se 

presentes em frutas comestíveis, folhas, sementes, vegetais folhosos, raízes, tubérculos, 

bulbos, ervas, temperos, legumes, chá, café e vinho tinto, na forma de glicosídios ou 

agliconas; geralmente na folha, nas flores e na própria planta estão na forma 

glicosilados, porém nos tecidos de madeira se apresentam na forma aglicona e, em 

sementes, podem ser encontradas em ambas as formas sendo assim componentes usuais 

da dieta humana (ANGELO & JORGE, 2007; GONÇALVES, 2008; DAMODARAN et 

al., 2010). 
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                                          Fonte: Prado (2009). 

                             Figura 3. Estrutura química dos flavonóides. 

 Os flavonóides fazem parte do comportamento ecológico de algumas plantas, 

pois alguns deles, como as flavonas e as antocianinas, apresentam cores vibrantes, 

agindo como atrativos para insetos polinizadores, além da característica adstringente das 

catequinas e outros flavanóis se apresentando como sistema de defesa contra alguns 

insetos. Estes podem ainda agir como protetores de células vegetais por sequestrar 

espécies reativas de oxigênio (ERO) produzidas pela radiação ultravioleta necessária à 

fotossíntese (GONÇALVES, 2008). 

 De acordo com Vermerris e Nicholson (2006), os flavonóides podem beneficiar 

a saúde nas doenças cardiovasculares, ajustando a aderência de monócitos (grandes 

leucócitos mononucleares no sangue) no processo inflamatório da aterosclerose, para 

isso estudos in vitro têm usado alguns tipos de flavonóides presentes no alimento. 

 Segundo Seifried et al. (2007), diversas pesquisas realizadas in vitro têm 

mostrado que os flavonóides podem inibir ou até mesmo induzir inúmeras enzimas que 

estão envolvidas em importantes processos reguladores como a divisão e a proliferação 

celular, agregação plaquetária, toxificação, resposta inflamatória e imune do organismo 

humano. 

 Rice-Evans et al. (1996), Prado (2009) e Damodaran et al. (2010) classificaram 

os flavonóides em 7 grupos, que são eles: flavonas, flavanonas, flavanois, flavonolóis, 

isoflavonas, flavanois (catequinas) e antocianinas, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 Diversos estudos in vitro têm comprovado o potencial antioxidante de polifenóis 

como absorvedores de radicais diretos e como agentes capazes de melhorar a resistência 

a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade diretamente ligadas a doenças 

coronarianas. Entre estes polifenóis estão os flavonois quercetina e campferol; flavonas, 

como a luteolina; flavanois como as catequinas e antocianidinas, por exemplo, cianidina 

e malvidina e seus glicosídeos (RICE-EVANS et al., 1996).  
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Tabela 1. Algumas fontes alimentares de flavonóides. 

CLASSE NOME FONTE 

Flavanois 

Epicatequina 

Chás verde e preto, uvas, vinho tinto 

Catequina 

Epigalocatequina 

Epicatequinagalato 

Epigalocatequinagalato 

 
 

 

Flavanonas 
Naringina Casca de frutas cítricas 

Taxofolina  Frutas cítricas 

 
  

Flavonois 
Canferol 

Brócolis, chá preto, alho-poró, rabanete, 

Cebola, alface, casca de maçã 

Quercetina Brócolis, vinho tinto 

Mirecetina Uvas, vinho 

 
  

Flavonas 
Crisina Casca de frutas 

Apigenina Aipo, salsa 

 
  Flavanonol Taxifolina Frutas 

 
  

Isoflavona 

Genisteina Soja 

Daidzeína Soja 

Puerarina Kudzu 

 
  

Antocianidinas 

Malvidina Uvas roxa, vinho tinto 

Cianidina Morangos, uva, cereja 

Apigenidina Frutas, casca de frutas coloridas 

Fontes: Rice-Evans et al. (1996); Prado (2009); Damodaran et al. (2010). 

  A catequina é dentre os flavonóides, o mais estudado, principalmente a 

catequina presente no chá verde, pois em estudos experimentais e epidemiológicos têm 

demonstrado uma forte ligação entre o alto consumo de chá verde e a redução do risco 

de doenças cardiovasculares e câncer, fato este atribuído a presença de polifenóis no chá 

verde, principalmente as catequinas (DAMODARAN et al., 2010). De acordo com 

Gonçalves (2008), em relação à atividade antioxidante, os flavonóis são mais potentes 

do que as respectivas flavonas devido à presença da hidroxila nas posições 5 e 7 do anel 
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A. No entanto, pode ocorrer uma redução nesta atividade caso os mesmo se encontrem 

ligados a uma molécula de açúcar (RICE-EVANS et al., 1996).  

De acordo com Gonçalves (2008) os flavanóis (Figura 4), catequina e 

epicatequina foram detectados em apenas três frutas, tucumã, graviola e carambola, 

sendo que os teores de catequina variaram entre 16 e 79 mg/100 g de amostra, com 

15,9±0,3 mg/100 g para a graviola . A miricetina e a quercetina foram os principais 

flavonóides presentes na uvaia (KARWOWSKI, 2012). Em pesquisas realizadas com 

seis frutas (acerola, figo, goiaba, jaboticaba, morango e pitanga) Hoffmann-Ribani & 

Rodriguez-Amaya (2008) identificaram alguns flavonois e flavonas entre eles a 

luteolina, apigenina, miricetina, quercetina e kaempferol. Os flavanóis estão envolvidos 

em reações de escurecimento enzimático em vários produtos naturais incluindo uvas e 

vinho, neste último há a reação com as antocianinas formando pigmentos complexos, o 

que resulta na estabilidade de cor e perda de adstringência durante o envelhecimento 

dos vinhos (KALILI & VILLIERS, 2011). 

              A quercetina é um flavonóide muito comum de se encontrar, principalmente 

em uva, vinho, chá, cebola, maçã e vegetais verdes folhosos. A quercetina tem 

apresentado um excelente potencial antioxidante e agente antiinflamatório, protegendo 

os vasos sanguíneos, células e suas estruturas da ação de radicais livres, inibindo a 

lipoxigenase e a cicloxigenase, reduzindo assim a produção de mediadores pró-

inflamatórios da oxilipina. Desta forma, reduz os níveis de colesterol LDL e protege o 

organismo de doenças cardiovasculares (DAMODARAN et al., 2010). 

 Hoffmann-Ribani & Rodriguez-Amaya (2008) afirmam em suas pesquisas que 

os flavonóis disponíveis em frutas e vegetais são glicosilados, o que dificulta sua 

determinação, pois não estão disponíveis para aquisição comercial padrões para a 

maioria destes compostos, e dependendo do tipo de açúcar ligado ao flavonóide, alguns 

parâmetros podem vir a influenciar a eficiência da hidrólise, como: composição de 

solventes, tempo de extração, concentração do ácido empregado, temperatura de 

extração entre outros, o que pode ocasionar uma degradação ou mesmo hidrólise 

incompleta do glicosídio. Sendo assim, é muito importante levar em consideração a 

interação entre esses fatores para se realizar um bom aperfeiçoamento nas condições de 

hidrólise e uma boa extração dos flavonóides. 
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                 Fonte: Gonçalves (2008). 

           Figura 4. Estrutura de alguns flavonóides. 

 A ginesteína é uma isoflavona, considerada como a principal substância 

nutracêutica da soja, isso devido à inumeras pesquisas realizadas in vitro, que têm 

demonstrado sua ação na inibição de vários tipos de células cancerígenas, 

principalmente as dependentes de hormônios. Esse flavonóide inibe a ação de muitas 

enzimas envolvidas no crescimento e desenvolvimento de tumores e na indução da 

apoptose (morte celular programada), além de possuir atividade antioxidante, 

neutralizando a atividade do peróxido de hidrogênio. Outro exemplo de flavonóide que 
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apresenta atividade antioxidante preventiva ao câncer é a tangeretina, que pertence ao 

grupo das flavonas polimetoxiladas (DAMODARAN et al., 2010).  

1.2.2.2 Ácidos Fenólicos 

 Os ácidos fenólicos (Figura 5) assim como os flavonóides, são metabólitos 

aromáticos secundários de plantas, e são encontrados amplamente em todo o reino 

vegetal. A terminologia “ácidos fenólicos” significa fenol que possue um ácido 

carboxílico funcional (STALIKAS, 2007; PRADO, 2009). Estes compostos 

caracterizam-se por terem um anel benzênico, um grupamento carboxílico e um ou mais 

grupamentos de hidroxila e/ou metoxila na molécula, responsável pelas propriedades 

antioxidantes dos vegetais (ANGELO & JORGE, 2007). 

 

Fonte: Soares (2002). 

Figura 5. Estrutura básica dos ácidos fenólicos, onde A, B e C representam os ácidos 

hidroxibenzóicos, hidroxicinâmicos e as cumarinas, respectivamente. 

 Os ácidos fenólicos são divididos em três grupos, os derivados do ácido 

hidroxibenzóico, os derivados do ácido hidroxicinâmico e as cumarinas. Os ácidos 

hidroxibenzóicos compreendem os ácidos mais simples encontrados na natureza e 
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incluem os ácidos gálico, p-hidroxibenzóico, protocatecuico, vanílico e siríngico, que 

têm estrutura comum, C6–C1 com sete átomos de carbono, enquanto os ácidos 

hidroxicinâmicos, são compostos aromáticos com três carbonos que formam uma cadeia 

lateral (C6–C3) com um total de nove átomos de carbono, como os ácidos caféico, 

ferúlico, p-cumárico e sináptico, sendo os mais comuns, e as cumarinas são derivadas 

do ácido cinâmico por ciclização da cadeia lateral do ácido o-cumárico (SOARES, 

2002; ANGELO & JORGE, 2007; STALIKAS, 2007; KALILI & VILLIERS, 2011). A 

Tabela 2 apresenta alguns exemplos de fontes alimentícias ricas em ácidos fenólicos. 

Tabela 2. Fontes alimentares de ácidos fenólicos. 

GRUPO NOME  FONTE 

Ácidos hidroxibenzóicos 

Ácido gálico 
 

Ácido protocatequínico Morango, framboesa, amora 

Ácido ρ-hidroxibenzóico 
 

   

Ácidos hidroxicinâmicos 

Ácido caféico Kiwi, cereja, ameixa, berinjela 

Ácido clorogênico maçã, pêra, chicória, alcachofra 

Ácido cumárico batata, farinha de milho, trigo 

Ácido ferúlico arroz, aveia, cidra, café 

Ácido sinápico 
aspargo, uva, vinho branco, 

espinafre, couve, óleo de oliva 

Fonte: Rice-Evans et al. (1996); Prado (2009). 

 Contudo, de acordo com Soares (2002) e Angelo e Jorge (2007), o ácido ferúlico 

e ρ-cumárico, que são ácidos cinâmicos, apresentam maior atividade antioxidante do 

que os derivados do ácido benzóico, tais como ácido protocatecuico, siríngico e 

vanílico, por apresentarem uma dupla ligação na molécula dos derivados do ácido 

cinâmico, que participam da estabilidade do radical por ressonância, enquanto que os 

derivados do ácido benzóico não apresentam essa característica. 

O ácido caféico possui não somente atividade antioxidante, como também 

atividade biológica, por agir bloqueando seletivamente a biossíntese de leucotrienos, 

componentes envolvidos em doenças imunoreguladoras, como a asma e reações 

alérgicas, além de possuir atividade antitumoral contra o câncer de cólon e inibir o vírus 

da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) integrase (ROBBINS, 2003). 
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 Estudos sobre os ácidos fenólicos associam sua função nos vegetais à cor, 

qualidades sensoriais, nutricionais e antioxidantes, porém pouco se sabe sobre o seu 

papel nos processos oxidativos em alimentos (ROBBINS, 2003). 

Stalikas (2007) abordou em sua pesquisa que a saponificação e hidrólise ácida 

são os meios mais comuns de liberação dos ácidos fenólicos, podendo estes se 

decomporem nestas condições.  A liberação enzimática (pectinases, celulases e 

amilases) é uma técnica alternativa, mas menos usual. Na hidrólise ácida, trata-se o 

extrato de planta ou a amostra com ácido inorgânico, aplicando refluxo e em solventes 

aquosos ou alcoólicos (sendo o metanol mais comum), por um tempo de 30 a 60 min, 

apesar de ter sido relatada a destruição dos ácidos hidroxicinâmicos nesta condição.  

 Karwowski (2012) em pesquisas realizadas com duas frutas, uvaia (Eugenia 

uvalha) e pitanga (Eugenia uniflora L.), identificou dentre os ácidos fenólicos, o ácido 

gálico como de maior concentração em ambas as frutas analisadas, sendo que a pitanga 

a que apresentou maior teor de ácidos fenólicos em comparação com a uvaia. 

1.2.3 Técnicas Analíticas 

1.2.3.1 Métodos de Extração – Extração em Fase Sólida (EFS) 

 A técnica de extração em fase sólida (EFS) foi introduzida em meados da década 

de 1970, e consiste num método de separação líquido-sólido baseado nos mecanismos 

de separação da cromatografia líquida de baixa pressão, empregando-se uma pequena 

coluna aberta, denominada cartucho de extração. Esta contém uma fase sólida, que na 

cromatografia líquida clássica é conhecida como fase estacionária (LANÇAS, 2004; 

CALDAS et al., 2011). 

 A EFS é uma forma mais simples e conhecida de cromatografia líquida, muito 

empregada para pré-concentração e extração exaustiva dos analitos (CALDAS et al., 

2011). É também uma técnica normalmente usada para fracionamento, bem como para 

remover componentes indesejados da amostra, através da eluição com solventes de 

diferentes pH, tem-se então uma separação dos açucares e fenólicos de maior massa 

molar dos de menor massa molar (ROBBINS, 2003). 

 De acordo com Santos et al. (2010), esta técnica é uma ferramenta que permite 

analisar matrizes muito complexas, facilitando uma posterior identificação e 

quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), cromatografia em 
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fase gasosa (CG) e eletroforese capilar (EC), possuindo ainda como vantagem uso de 

volumes menores de solventes orgânicos, sem formação de emulsão e a possibilidade de 

automação. 

 Os cartuchos (Figura 6) empregados na extração em fase sólida são preenchidos 

com sorventes, os quais após a passagem de solventes adequados tornam seus sítios 

ativos disponíveis para interagirem com a amostra, fazendo com que os analitos de 

interesse fiquem retidos, sendo posteriormente eluídos com um pequeno volume de 

solvente (SANTOS, 2010). Segundo Queiroz et al. (2006), vários tipos de sorventes 

estão disponíveis comercialmente, porém fases do tipo reversa (C-18, C-8, etc.) ligadas 

ao suporte de sílica são as mais utilizadas. 

                     

                             Fonte: Lanças (2004). 

                    Figura 6. Modelo de cartucho utilizado para EFS. 

 Na Figura 7 são ilustradas as etapas envolvidas na EFS. As etapas da extração 

resumem-se na ativação do sorvente contido no cartucho (com água e metanol), em 

seguida adsorção da amostra/sorção dos analitos no sorvente, depois de drenada toda a 

fase liquida, o analito retido no cartucho é eluido com um pequeno volume de solvente, 

de forma a coletar o analito em concentração para posterior análise. Neste caso o 

objetivo da EFS é isolar um composto ou uma classe de compostos de interesse 

presentes numa matriz complexa (LANÇAS, 2004; MENEGHINI, 2006; MARCO et 

al., 2007; CALDAS et al., 2011). Alguns parâmetros importantes a serem observados, 

são a escolha do tipo e quantidade de sorvente, volume de amostra e volumes de 

solvente para ativação dos cartuchos e para a eluição dos analitos (CALDAS et al., 

2011). 
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 A extração líquido-sólido é muito utilizada como procedimento antes da análise 

de polifenólicos e fenóis simples em plantas, utilizando como solventes o álcool 

(metanol e etanol), acetona, éter dietílico e acetato de etila. Alguns ácidos fenólicos 

muito polares (ácido benzóico e cinâmico) não podem ser extraídos completamente com 

solventes orgânicos puros, sendo recomendado o uso de misturas hidroalcoólicas ou 

acetona–água. No entanto, outros fatores são relevantes para uma boa extração, além da 

polaridade do solvente, são o pH, a temperatura, a relação de volume de solvente, 

amostra, os intervalos de tempo e números de etapas de extração (STALIKAS, 2007). 

                              

                                           Fonte: Caldas et al. (2011). 

Figura 7. Etapas envolvidas na EFS: condicionamento do solvente, adição da amostra, 

remoção dos interferentes e eluição do analito. 

 Segundo Stalikas (2007), é importante realizar uma ligeira acidificação na 

solução solvente utilizada na extração para evitar a ionização de fenóis, que poderia 

reduzir significativamente sua retenção. 

 Dias et al. (2010), relataram que, em muitos trabalhos anteriores ao seu 

utilizando a mesma matriz (folhas de Inga edulis) , as otimizações da EFS de compostos 

fenólicos tem sido muito utilizada a partir de folhas e a adsorção desses compostos 

sobre diferentes resinas macroporosas a partir de extratos brutos, em contrapartida a 

extração em fase sólida utilizando-se cartuchos com adsorventes em fase reversa (EFS-

C18) também constitui um método muito utilizado para a purificação desses mesmos 

extratos fenólicos. 
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 De acordo com Caldas et al. (2011) e Stalikas (2007), o EFS pode ser acoplado a 

uma técnica analítica a ser empregada após a etapa de eluição dos analitos como, por 

exemplo, CLAE-DAD e CL-EM, em um sistema por ele denominado EFS on-line. 

Desta forma, as etapas de extração, enriquecimento, clean-up e a análise dos compostos 

de interesse podem ser efetuadas em linha (on-line), ou seja, sem que o extrato necessite 

ser transferido manualmente do cartucho de EFS para o cromatógrafo. 

 Maria & Moreira (2004), relataram que ao fazer uso de cartucho Sep-Pak na 

EFS para extração do ácido cafeoilquínico presentes no café, foi observado a adsorção 

dos isômeros individuais do ácido cafeoilquínico e ácido feruloilquínico. 

 Glowniak et al., (1996) utilizou a extração em fase sólida para isolar ácidos 

fenólicos livres de partes aéreas de seis espécies de Echinacea.  

1.2.4 Métodos de Análise 

1.2.4.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com o Detector de Arranjo de 

Diodo (CLAE-DAD) 

 A cromatografia consiste num método físico-químico de separação dos 

componentes de uma mistura, realizada através da distribuição destes componentes em 

duas fases imiscíveis, em que uma das fases permanece estacionária, enquanto a outra 

se move através dela, chamada de fase móvel. Esse método é fundamentado nas 

migrações diferenciais dos componentes da mistura, pois os mesmos são distribuídos 

pelas duas fases de tal forma que cada um deles é seletivamente retido pela fase 

estacionária, podendo desta forma efetuar separação, identificação e quantificação de 

espécies químicas, por si mesma ou em conjunto com outras técnicas instrumentais de 

análise, como a espectrofotometria ou a espectrometria de massas (COLLINS et al., 

2006). Devido à inúmeras possibilidades de variações entre fases móveis e estacionárias 

a torna uma técnica extremamente versátil e de grande aplicação (DEGANI et al., 

1998). 

 A CLAE é resultado de um grande avanço na cromatografia em coluna, pelo 

desenvolvimento e a utilização de suportes com partículas diminutas responsáveis pela 

alta eficiência, tornando necessário o uso de bombas de alta pressão para a eluição da 

fase móvel, devido a sua baixa permeabilidade (DEGANI et al., 1998).  
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 Têm-se como principais características e vantagens do uso da CLAE: coluna 

recheada (3-10 mm) com micropartículas, permitido uma separação eficiente de 

pequenos volumes de amostra; alta resolução, eficiência e detectabilidade; análise não 

destrutiva, alta velocidade de separação, monitoramento contínuo do efluente da coluna, 

medição quantitativa exata, procedimento analítico, tratamento dos dados automatizado 

e tempo reduzido de análise (CIOLA, 1998; COLLINS et al., 2006). 

 O sistema de cromatografia líquida de alta eficiência é composto basicamente 

por: bomba de alta pressão, sistema de injeção da amostra, coluna cromatográfica e 

detector. A bomba de alta pressão é um dispositivo que deve proporcionar ao sistema 

vazão contínua sem pulsos com alta reprodutibilidade, eluindo a fase móvel a um fluxo 

adequado, sendo constituído por bomba e controladores de pressão e vazão. O sistema 

de injeção da amostra possui uma alça de amostragem para a introdução da amostra 

com uma seringa e duas posições, uma para o preenchimento da alça e outra para sua 

liberação para a coluna na introdução da amostra no sistema. As alças possuem volumes 

variados na faixa de 5,0-50 µL para injeções analíticas e 0,5-2,0 mL para preparativas. 

As colunas cromatográficas são geralmente de aço inoxidável, com comprimentos entre 

10 e 30 cm, diâmetro interno com partículas porosas de 5 ou 10 µm, com silanóis como 

grupos ativos resistentes a pH na faixa entre 2 e 8. São colunas reaproveitáveis, sendo 

empacotadas com suportes de alta resolução, não sendo necessária sua regeneração após 

cada separação. O detector monitora a fase móvel à medida que elui da coluna, sendo o 

mais utilizado o detector de ultravioleta. Esse monitoramento é efetuado pela detecção 

propriamente dita, associada a uma transdução para um sinal elétrico que pode ser 

registrado ou arquivado eletronicamente, por um integrador ou microcomputador 

(DEGANI et al., 1998; AQUINO NETO & NUNES, 2003; COLLINS et al., 2006). 

 O detector por arranjo de diodo (DAD) é considerado o detector 

espectrofotométrico mais adequado à CLAE, pois permite obter um espectro de 

absorção a cada segundo, gerando informações que possibilitam a confirmação dos 

compostos, possuindo alta resolução espectral e em adição a informações qualitativas, a 

qualidade da análise é aumentada, permitindo checar a identidade do composto e a 

pureza do pico. A identidade dos compostos é confimada por comparação com uma 

biblioteca de espectros. Portanto, a verificação da pureza dos picos em análises de rotina 

aumenta a qualidade da informação dos resultados das análises, e a identidade dos 



43 

 

compostos pode ser confirmada em comparação com o banco de dados de espectros. 

Este detector permite ainda obter espectros tridimensionais, mostrando absorbância, 

comprimento de onda e tempo de retenção (CALDAS et al., 2011). 

 A técnica da cromatografia líquida de alta eficiência possibilita três mecanismos 

de separação, por adsorção, partição ou ambos. O suporte mais frequentemente utilizado 

é a sílica, permitindo o uso de suportes modificados possibilitando a produção de uma 

imensa variedade de colunas com diferentes propriedades e seletividade, originando 

fases chamadas de quimicamente ligadas, estas por sua vez, dependendo da modificação 

feita ao suporte, podem atuar no modo normal, reversa ou ambos. Na cromatografia em 

fase normal, a fase estacionária é mais polar que a fase móvel, no entanto, em fase 

reversa ocorre o inverso, a fase móvel é mais polar que a estacionária. As separações 

analíticas são predominantemente realizadas em fase reversa, sendo a fase C18 

(octadecilsílica) a mais usada, ao passo que as fases normais são preferidas para fins 

preparativos, em vista de que separações no modo reverso utilizam fases móveis 

aquosas (DEGANI et al., 1998). 

 Escarpa e Gonzalez (2001) e Robbins (2003) relataram em suas pesquisas a 

utilização da cromatografia liquida de alta eficiência com detector ultravioleta para 

determinação de ácidos fenólicos e flavonóides em diferentes fontes de alimentos, pois 

segundo eles esta é uma excelente técnica para caracterização e quantificação de 

compostos fenólicos de diferentes amostras, devido à boa seletividade da mesma. 

 Stalikas (2007) relata que nos últimos vinte anos a CLAE tem sido a técnica 

analítica que tem dominado a separação e a caracterização de compostos fenólicos, 

pelas características intrínsecas dos flavonóides agliconas hidrofóbicos e flavonóides 

heterósideos hidrofílicos, oferecendo uma oportunidade de separação simultânea de 

todos compostos analisados, seus possíveis derivados ou ainda produtos de degradação. 

 Glowniak et al. (1996) utilizaram a EFS em combinação com cromatografia 

líquida em fase reversa para obter frações puras de ácidos fenólicos do material vegetal 

(espécies Echinacea). O modo de eluição da fase móvel utilizada foi isocrático para 

evitar a deriva da linha de base e assegurar uma determinação quantitativa mais precisa 

dos compostos analisados. O mesma combinação de métodos foi realizado por Marco et 

al. (2007), ao fazer uso da EFS para obter compostos purificados, analisando-os por 

CLAE, e posterior avaliação da atividade antioxidante de cada fração, a fim de 
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determinar a contribuição relativa dos diversos componentes ao poder antioxidante da 

fração. 

 Kalili & Villiers (2011), concluiram que a separação por CLAE para compostos 

fenólicos é apenas uma parte da análise, pois existe a necessidade de um pré-tratamento 

na amostra para minimizar a pressão aplicada durante a análise cromatográfica e a 

identificação de grupos específicos de fenóis. 

 Ross et al. (2009) determinaram por CLAE-DAD o teor de ácidos fenólicos em 

grãos de feijão secos, analisando três métodos diferentes de hidrólise, com a finalidade 

de maximizar a extração deste compostos.   

 Os compostos fenólicos podem ser analisados não somente por CLAE utilizando 

o detector de arranjo de diodo, como também por detectores eletroquímicos, químicos e 

fluorimétricos, sendo empregada ainda com êxito uma combinação da técnica de CLAE 

e detecção voltamétrica na identificação e quantificação de flavonóides e não-

flavonóides em vinho (NACZK & SHAHIDI, 2006). 

 Maria e Moreira (2004) relataram que dentre os detectores empregados na 

CLAE-UV/VIS, o DAD é o mais indicado, pois aumenta a precisão e exatidão da 

análise de isômeros do ácido clorogênico. 

 Misan et al. (2011) utilizaram o CLAE-DAD para realizar separação e 

identificação de 17 compostos fenólicos em extratos brutos e hidrolisados de salsa, 

hortelã, alcaravia e vidoeiro, encontrando os ácidos gálico, protocatecuico, clorogênico, 

caféico, ferúlico, trans-cinâmico, vanilico, siringico, rosmarinico, e outras substâncias 

como a rutina, miricetina, luteolina, kaempferol, apigenina, quercetina, naringinina e 

aloe-emodina. 

 Hoffmann-Ribani e Rodriguez-Amaya (2008) ao tentarem identificar, 

simultaneamente, flavonóides em seis frutas (acerola, figo, goiaba, jaboticaba, morango 

e pitanga) utilizando o CLAE-DAD, concluíram que as condições ótimas de extração e 

hidrólise se diferenciam entre as frutas, sendo necessário aperfeiçoar as condições para 

cada fruta, a fim de se obter bons resultados. Esses mesmos autores em 2009 realizaram 

novos estudos, agora com onze frutos (acerola, maçã, figo, caju, jaboticaba, manga, 

goiaba, laranja, mamão, pitanga e morango) e suas variedades, encontrando como 

melhores fontes de flavonóides a pitanga e o caju, os quais contêm os três flavonóis 
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investigados, enquanto que na acerola foi identificada a quercetina e o kaempferol, e na 

maçã elevados níveis de quercetina (HOFFMANN-RIBANI et al., 2009). 

 Francisco e Resurreccion (2009) conseguiram desenvolver um método de 

identificação simultânea de alguns ácidos fenólicos, flavonóides e estilbenzenos em 

amendoim, por CLAE-DAD, utilizando como fase móvel 0,1% de ácido fórmico em 

água e 0,1% ácido fórmico em acetonitrila purificada, encontrando ácido gálico, ácido 

protocatecuico, epigalocatequina, catequina, β-resorcilico (padrão interno), ácido 

caféico, procianidina B2, epicatequina, epigalocatequinagalato, ácido ρ-cumárico, ácido 

ferúlico, piceid, galato de epicatequina, catequina galato, resveratrol e quercetina. 

1.2.5 Validação do Método Analítico 

 A validação é um procedimento que se faz necessário realizar sempre que se 

desenvolve um método analítico, e o mesmo precisa gerar resultados esperados e 

confiáveis. Esse procedimento é exigido para laboratórios que utilizam Sistema de 

Qualidade do tipo ISO 17025 e/ou Boas Práticas de Laboratório (BPL). Para a 

realização da validação é necessário obedecer a alguns parâmetros, como (LANÇAS, 

2009; INMETRO, 2010): 

1.2.5.1 Seletividade 

 A seletividade consiste na capacidade que o método possui de poder identificar 

exatamente um composto em presença de possíveis interferentes, como excipientes, 

impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz (MOURA, 2009). 

 O ensaio de seletividade é avaliado pela comparação dos tempos de retenção dos 

picos obtidos na separação da matriz frente aos dos padrões analíticos e dos espectros 

no início, meio e fim de cada pico, com o dos respectivos padrões analíticos, para a 

indicação da presença do composto puro e eliminação da possibilidade de interferentes. 

Isso tanto no método em estudo como em outros métodos validados, gerando mais 

confiabilidade nos resultados (INMETRO, 2010). 
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1.2.5.2 Linearidade e Faixa de Concentração 

 Segundo Lanças (2009) a linearidade é a resposta obtida em função da 

concentração do analito, a qual deve ser estudada em um intervalo de concentração 

apropriado. 

 O ensaio de linearidade pode ser determinado com a construção da curva de 

calibração padrão, através da injeção no cromatógrafo de no mínimo 5 a 6 

concentrações conhecidas dos padrões analíticos (ANVISA, 2003; LANÇAS, 2009). 

Desta forma, a quantificação dos compostos é realizada através do método de 

quantificação com padrão externo (FEINBERG & RAGUENES, 1999), utilizando 

análise de regressão linear para a obtenção da equação da reta e do coeficiente de 

correlação linear (LANÇAS, 2009; INMETRO, 2010). 

1.2.5.3 Limite de detecção 

 O limite de detecção (LD) corresponde a menor quantidade de um analito que 

pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada. Este é determinado através 

de 7 injeções sucessivas dos padrões analíticos em concentrações conhecidas e muito 

baixas, nas mesmas condições de análise, e obedecendo a Equação 1 (LANÇAS, 2009; 

INMETRO, 2010). 

LD =   + t(n-1, 1-α) . s     (Equação 1) 

onde: 

  = média dos valores dos brancos; 

t = distribuição de Student, dependente do tamanho da amostra do grau de confiança; 

s = desvio-padrão amostral dos brancos. 

 

 O método visual de determinação do LD é também utilizado, adicionando-se a 

matriz concentrações conhecidas da substância de interesse, de tal modo que se possa 

distinguir entre ruído e sinal analítico pela visualização da menor concentração visível 

(detectável) (RIBANI et al., 2004).  
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1.2.5.4 Limite de quantificação 

 O limite de quantificação (LQ) corresponde à menor quantidade de um analito 

que pode ser quantificado com precisão e exatidão aceitáveis. Este é determinado 

através de injeções do branco da amostra ou por adição de concentrações variadas do 

analito na amostra, ambos nas mesmas condições de análise e utilizando a Equação 2, 

onde soma-se a média da altura relativa dos picos do analito ao devio-padrão, podendo 

multiplicar esse devio-padrão por 5, 6 ou 10. Entretanto, pode-se determinar o LQ 

experimentalmente através de critérios de aceitação pré-definidos (LANÇAS, 2009; 

INMETRO, 2010). 

 

LQ =   + 5s  ou  LQ =   + 6s  ou  LQ =   + 10s       (Equação 2) 

onde: 

  = média dos valores dos brancos; 

s = desvio-padrão amostral dos brancos. 

1.2.5.5 Recuperação 

 O ensaio de recuperação consiste na medida da eficiência do processo de 

isolamento do analito de interesse da matriz. Para o cálculo da recuperação é utilizado a 

Equação 3 (LANÇAS, 2009; INMETRO, 2010). 

 

Recuperação (%) =     valor obtido        X   100            (Equação 3) 

                                                                         
valor adicionado 

 A recuperação é obtida adicionando-se soluções do padrão analítico em 

concentração conhecida à matriz em estudo, e realizando todas as etapas do processo de 

extração que foram realizadas normalmente na matriz para a determinação do composto 

de interesse. Em seguida é efetuada a quantificação do analito de interesse e o cálculo 

da recuperação pela utilização da Equação 3. 

1.2.5.6 Ensaio de Precisão 

 A precisão consiste em avaliar o quão os valores obtidos em uma série de 

medidas de uma amostragem múltipla estão próximos de uma mesma amostra, e esta foi 
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expressa por meio dos testes de repetitividade, precisão intermediária e 

reprodutibilidade, sendo expressas pelo desvio-padrão e coeficiente de variação 

(INMETRO, 2010). Para o cálculo do coeficiente de variação utiliza-se a Equação 4. 

 

C.V. =    __DP__    x 100    (Equação 4) 

CMD 

onde: 

DP = desvio-padrão; 

CMD = concentração média determinada. 

 Para o cálculo da repetibilidade do método é utilizada 7 determinações, sendo 

três concentrações diferentes (baixa, média e alta) dentro da faixa de linearidade e cada 

concentração representada por 7 réplicas. Porém para o teste de precisão intermediária é 

realizado análises em triplicata por analistas distintos e em dias diferentes e para a 

reprodutibilidade será solicitada a realização das mesmas análises em laboratório 

diferente (INMETRO, 2010).  

 Para a determinação da repetitividade devem-se levar em consideração dois 

parâmetros, que são: o tempo de retenção (tR) e a área ou altura do pico. A área ou altura 

é importante por ser utilizada na quantificação dos compostos, e o tempo de retenção é 

um fator importante na análise qualitativa, pois permite a identificação do composto de 

interesse (LANÇAS, 2009). Para efeito de cálculo do mesmo, pode-se considerar o 

valor de até 1% no desvio como aceitável, ou obedecer a Equação 5. 

 

r = t x √2 x Sr       (Equação 5) 

 

onde: 

r = repetitividade; 

t = obtido da tabela de student (pode ser usado aproxidamente 2); 

Sr = desvio-padrão da repetitividade. 

 O valor de t pode ser usado aproximadamente 2, que representa 95% de 

probabilidade na tabela de t de student (LANÇAS, 2009).  
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2.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo serão apresentadas técnicas utilizadas na busca de compostos 

fenólicos nas frutas cajá-umbu e graviola. Serão mostrados teste realizados apartir de 

dois métodos, um proposto por Scordino et al. (2011) e outro por Kalt et al. (2008), 

ambos usam a extração em fase sólida com cartucho C18, para pré-concentração do 

analito e diferentes solventes de extração, dentre eles, acetona, metanol e acetato de 

etila. Será mostrada uma das técnicas de separação, identificação e quantificação de 

compostos não-voláteis muito usada atualmente, que é a cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada ao detector de arranjo de diodos, que foi aplicada para determinação 

dos compostos bioativos nas frutas em estudo. 

Apresentar-se-a ainda neste capítulo como foi realizado o aperfeiçoamento da 

metodologia analítica para a seleção de um único método que tenha uma eficiência 

satisfatória na separação dos compostos de interesse a fim de identificar e quantificar os 

mesmos. Para que esses resultados fossem confiáveis e reprodutíveis, serão mostrados 

também como foi realizada a validação do método aperfeiçoado, obedecendo aos 

parâmetros recomendados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (2010).  

 O objetivo deste capítulo foi selecionar e aperfeiçoar o melhor método para 

separação dos compostos fenólicos, os ácido fenólicos e os flavonóides, para desta 

forma realizar a identificação e posterior quantificação destes nos extratos obtidos das 

frutas cajá-umbu e graviola, assim como validar a metodologia analítica. 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2.1 Materiais 

2.2.1.1 Reagentes e padrões 

 Os padrões analíticos utilizados estão descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Dados de pureza, marca, origem dos padrões analíticos e endereço das 

empresas que os distribuem. 

Padrões 

Analíticos 

Pureza 

(%) 
Marca Origem Endereço 

Uracila 

cristalina 
≥ 99,0 Sigma Life Science China St. Louis, Missouri, EUA 

Ácido 

clorogênico 
≥ 95,0 

Sigma Chemical 

Company  
St. Louis, Missouri, EUA 

Ácido ferúlico ≥ 99,0 Fluka Analytical EUA St. Louis, Missouri, EUA 

Ácido gálico 
97,5 - 

102,5 
Sigma Life Science China St. Louis, Missouri, EUA 

Ácido 

protocatecuíco 
≥ 97,0 Aldrich Chemistry China St. Louis, Missouri, EUA 

Ácido vanílico ≥ 97,0 Fluka Analytical China St. Louis, Missouri, EUA 

Ácido ρ-

cumárico 

cristalino  

≥ 98,0 Sigma Life Science Reino Unido St. Louis, Missouri, EUA 

Caempferol ≥ 90,0 Sigma Life Science França St. Louis, Missouri, EUA 

Catequina 

hidratada 
≥ 96,0 Aldrich Chemistry China St. Louis, Missouri, EUA 

Miricetina ≥ 96,0 Sigma Life Science França St. Louis, Missouri, EUA 

Quercetina ≥ 95,0 Sigma Life Science Alemanha St. Louis, Missouri, EUA 

Quercitrina 85,5 HWI Analytik 
 

Rheinzaberner, Ruelzheim, 

Alemanha 

Rutina 

trihidratada 
≥ 95,0 Fluka Analytical China St. Louis, Missouri, EUA 

Vitexina ≥ 96,0 Fluka Analytical Bulgária St. Louis, Missouri, EUA 

Fonte: Dados encontrados nos rótulos dos produtos. 

 

 Os reagentes e solventes utilizados foram: Acetonitrila e Metanol, ambos grau 

HPLC – marca: J.T. Baker (México); Acetona grau HPLC e Ácido Trifluoracético 

(TFA) – marca: Vetec (Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil); Carbonato de Sódio 

Anidro P.A. – marca: Dinâmica; Sulfato de Sódio Anidro P.A. – marca: Synth; Folin-

Ciocalteau e  Ácido Fórmico (98,0% de pureza) – marca: Sigma Aldrich (St. Louis, 
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Missouri, EUA) e Acetato de Etila P.A. – marca: Qhemis (Indaiatuba, São Paulo, 

Brasil). 

2.2.2 Métodos 

 2.2.2.1 Obtenção das polpas de cajá-umbu e graviola congelada 

 Os frutos de cajá-umbu e graviola foram adquiridos na Central de 

Abastecimento do estado de Sergipe (CEASA) da cidade de Aracaju-SE e transportados 

ao Laboratório de Análises de Alimentos da Universidade Federal de Sergipe. As frutas 

passaram por uma lavagem em água corrente sob aplicação de ação física leve e 

sanitizados (1% de cloro ativo, Mix Kill Verde). A casca e as sementes foram retiradas 

manualmente, a polpa obtida foi homogeneizada em liquidificador industrial (marca 

Poli) e acondicionada em potes de poliestireno (100 mL) com tampa, e armazenadas sob 

congelamento em freezer convencional a –18 ºC até o momento da análise. As etapas 

seguintes estão mais bem esquematizadas na Figura 8. 

2.2.2.2 Obtenção do Extrato (extração em fase sólida - EFS)  

2.2.2.2.1 Método 1 

 Segundo a metodologia adaptada de Scordino et al. (2011), as polpas das frutas 

,cajá-umbu e graviola, foram maceradas e diluídas com água destilada até atingir 11 

o
Brix, logo após foi armazenada a 10 

o
C por 2 horas, em seguida, filtrada em papel de 

filtro Whatman nº 1 para obtenção do suco da fruta. Alíquotas de 5,0 mL do suco foram 

carregadas no cartucho de EFS-C18, os quais foram pré-condicionados, sucessivamente, 

com 3,0 mL de metanol e 10 mL de água destilada.  Após a ativação dos cartuchos e o 

carregamento com suco da fruta, o qual foi previamente filtrado com sulfato de sódio 

anidro, uma parte deste suco que foi eluido pelo cartucho, foi armazenado, 

compreendendo a fração da polpa, em seguida foi realizada uma lavagem com 10 mL de 

água destilada, a fração aquosa. Na sequência, foi realizada uma eluíção com 2,0 mL de 

metanol, constituindo a fração metanólica, 2 mL de acetona, constituindo a fração 

acetônica e por fim 2 mL da mistura acetona/metanol (1:1), a fração 

acetônica/metanólica. 
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Fonte: Kalt et al. (2008) e Scordino et al. (2011). 

 

 

OBTENÇÃO DA POLPA DA FRUTA 

 (cajá-umbu e graviola) 

PREPARO DO SUCO DA FRUTA 

(11
o
Brix) 

POLPA DA FRUTA 

(congelada) 

Extração com solvente acetona 

40%, metanol 40%, água 20% e 

ác fórmico 0,01% 

Extração com solvente 

acetona e acetato de etila 

ROTAEVAPORAÇÃO A 30 
o
C / LIOFILIZAÇÃO  

EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA - EFS (Cartucho C18 STRATA, 500 mg, 3 mL) 

Fenólicos Totais e Análise Cromatográfica (CLAE-DAD) 

ROTAEVAPORAÇÃO A 30 
o
C / 

LIOFILIZAÇÃO  

 

OBTENÇÃO DAS FRAÇÕES 

Acetona Metanol Acetona e 

metanol (1:1) 

H2O Extrato 1  

(acet e met) 

Extrato 2  

(Acet e acetato de etila) 

Polpa 

Figura 8. Fluxograma das etapas do processo (linhas tracejadas = Método 1 e linhas contínuas = 

Método 2). 
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 As cinco frações obtidas foram armazenadas em frascos âmbar, em atmosfera de 

N2 em freezer a -18 ºC, até o momento das análises cromatográficas. Para estas, foi 

necessário secar as frações em N2, re-suspender em 500 µL de acetonitrila e filtrar em 

filtros de nylon de 0,22 µm para análise no cromatógrafo líquido de alta eficiência. 

2.2.2.2.2 Método 2 

 Segundo metodologia adaptada de Kalt et al. (2008) nesse método foram 

gerados dois extratos distintos. O primeiro extrato foi obtido adicionando-se a polpa da 

fruta uma mistura de solventes (40% de acetona, 40% de metanol, 20% de água e 0,01% 

de ácido fórmico). Homogeneização por 2 min, seguida de repouso por 30 min e 

posterior filtração em fibra de vidro. Ao resíduo retido foi então adicionado mais 

solvente, homogeneizado e deixado em repouso, em seguida ocorreu uma nova filtração 

com fibra de vidro. Os dois filtrados foram reunidos e levados a rotaevaporação a 30 
o
C 

e liofilizados. O pó obtido da liofilização foi diluído em água destilada e filtrado com 

sulfato de sódio anidro, sendo em seguida carregado num cartucho C18, o qual foi 

previamente ativado com 3,0 mL de metanol e 6,0 mL de água destilada. Em seguida 

foi realizada uma lavagem do cartucho com água destilada e este eluiu com a mistura de 

solventes já mencionada (40% de acetona, 40% de metanol, 20% de água e 0,01% de 

ácido fórmico), a fração obtida foi rotaevaporada e liofilizada. O pó resultante da 

segunda liofilização foi então redissolvido em acetonitrila a 5% (ajustado para pH 1,35 

com ácido trifluoracético). 

 O segundo extrato foi obtido a partir da adição de solução de acetona a 70% (90 

mL) a polpa da fruta, foi realizada uma homogeneização por 2 min e repouso por 30 

min, seguida de filtração com fibra de vidro. Ao resíduo retido foi então adicionado 

acetato de etila (90 mL), homogeneizado por 2 min, repouso por 30 min e em seguida 

novamente filtrado em fibra de vidro. Os dois filtrados foram então reunidos, 

rotaevaporados e liofilizados. O pó obtido da liofilização foi diluído em água destilada e 

filtrado com sulfato de sódio anidro, seguido do carregamento num cartucho EFS-C18, 

o qual foi previamente ativado com 3,0 mL de metanol e 6,0 mL de água destilada. A 

amostra inserida no cartucho foi lavada com água destilada e eluída com uma mesma 

mistura de solventes mencionada acima, rotaevaporada e liofilizada. O pó resultante da 
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segunda liofilização foi então redissolvido em acetonitrila a 5% (ajustado para pH 1,35 

com ácido trifluoracético). 

 Os dois extratos obtidos ficaram armazenados em frascos âmbar e 

acondicionados em freezer a -18 
o
C até as análises cromatográficas. Para estas, os 

extratos foram filtrados em filtros de nylon de 0,22 µm e injetados no cromatógrafo 

líquido de alta eficiência. 

2.2.2.3 Preparo dos Padrões Analíticos 

 As soluções estoque dos padrões analíticos foram preparadas pela diluição de 

cada composto fenólico (ácido vanílico, ácido clorogênico, ácido p-cumárico, ácido 

protocatecuico, ácido ferúlico, quercetina, quercitrina, vitexina, rutina, caempferol e 

miricetina) em metanol, com exceção do ácido gálico, uracila e catequina que foram 

diluídos em água mili-Q, ambos preparados nas concentrações de aproximadamente 1 

mg/mL. Após o preparo das soluções estoque dos padrões foram feitos duas misturas, 

uma somente de padrões de ácidos fenólicos e outra de padrões de flavonóides, como 

pode ser visto na Tabela 4. 

Tabela 4. Composição das misturas de padrões analíticos. 

Padrão analítico Volume (µL) Concentração (mg/mL) 

Ácidos Fenólicos 

Uracila 50 0,0773 

Ácido Gálico 100 0,1677 

Ácido Vanílico 150 0,2446 

Ácido Protocatecuico 120 0,2990 

Ácido Clorogenico 100 0,1815 

Ácido P-cumárico 100 0,0869 

Ácido Ferúlico 80 0,1193 

 

Flavonóides 

Uracila 50 0,0734 

Catequina 50 0,0832 

Vitexina 130 0,0759 

Rutina 100 0,1532 

Quercitrina 115 0,1108 

Miricetina 70 0,0265 

Quercetina 90 0,1418 

Caempferol 80 0,0817 
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2.2.2.4 Teor de Compostos Fenólicos Totais 

 A determinação do teor de compostos fenólicos totais dos extratos das frutas foi 

realizada pelo método espectrofotométrico utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau 

(SINGLETON et al., 1999), seguindo o procedimento descrito por Thaipong et al. 

(2006). 

Para a quantificação dos fenólicos totais presentes em cada extrato foram 

necessários realizar a construção de uma curva de calibração com um padrão analítico, o 

ácido gálico. Para tanto foi pesado 2,3 mg do padrão e diluídos em 10 ml de água 

destilada, resultando numa concentração de 230 µg/mL, a curva foi constituída de 8 

pontos variando de 11,5 – 230 µg/mL, analisados nas mesmas condições das amostras, 

resultando numa equação y = 0,003x + 0,0057 com um coeficiente de correlação de 

0,987. 

Para as amostras foram micropipetados 150 μL de extrato, adicionando 2,4 mL 

de água destilada e 150 μL de solução de Folin-Ciocalteau 0,25 N em tubos de ensaio. 

Em seguida homogeneizou-se em vortéx por 1 min e após 3 minutos, acrescentou-se 

300 μL de solução de carbonato de sódio 1N. Homogeneizaram-se os tubos de ensaio 

novamente por 1 min e incubou-os por 2 horas ao abrigo de luz a temperatura ambiente. 

Aguardadas às 2 h de incubação a absorbância foi medida a 725 nm utilizando o 

espectrofotômetro (Ray Leigh U - 2601), utilizando-se água como branco. Os resultados 

foram expressos em equivalente ao ácido gálico (μg AG/mL de extrato) a partir da 

equação do padrão analítico. 

2.2.2.5 Análise Cromatográfica  

2.2.2.5.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjo de 

diodos (CLAE-DAD) 

 O equipamento utilizado foi um cromatógrafo líquido de alta eficiência LC-

20AT (Shimadzu) equipado com desgaseificador, bomba quaternária (LC-20AT), 

injetor automático (SIL-20A) e detector de arranjo de diodos UV/VIS – DAD (SPD-

M20A) com monitoramento na faixa de 190 a 800 nm, e uma coluna Varian “C18” (250 

mm x 4,6 mm, 5µm).  
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 As condições de análise foram diferentes para cada um dos métodos avaliados 

inicialmente, como pode ser visto na Tabela 5. 

Tabela 5. Condições cromatográficas distintas para os dois métodos que foram testados. 

Condições analíticas Método 1 Método 2 

Comprimento de onda (nm) 254, 280, 310, 350, 370 254, 280, 310, 350, 370 

Fase móvel 
Ácido fórmico 1% (fase A) 

e acetonitrila (fase B) 

Água acidificada com 

TFA a pH 1,35 (fase A) e 

acetonitrila acidificada 

com TFA a pH 1,35 (fase 

B) 

   
Fluxo (mL/min) 1  0,4 

 
  

Temperatura da coluna (
o
C) 30  30 

 
  

Volume de injeção (µL) 20  20 

 
  

Modo Gradiente Gradiente 

 
  

Tempo da análise (min) 80  140 

Fonte: Kalt et al. (2008) e Scordino et al. (2011). 

A Tabela 6 representa o gradiente de eluição cromatográfica, das fases móveis A 

e B, o qual foi testado no Método 1. 

Tabela 6. Sistema gradiente de eluição cromatográfica do Método 1. 

Tempo  

(min) 

Ácido Fórmico 1% 

(%) 

Acetonitrila 

 (%) 

0 95 5 

50 72 28 

60 57 43 

70 95 5 

A Tabela 7 representa o gradiente de eluição cromatográfica, das fases movéis A 

e B, o qual  foi testado no Método 2. 
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Tabela 7. Sistema gradiente de eluição cromatográfica do Método 2. 

Tempo  

(min) 

Água (TFA) 

(%) 

Acetonitrila (TFA) 

 (%) 

0 95 5 

25 90 10 

100 78 22 

130 0 100 

132 0 100 

137 95 5 

 As condições de análise demonstradas acima foram realizadas tanto com as 

amostras, quanto com os padrões analíticos de ácido fenólicos e flavonóides, visando 

realizar a comparação para a identificação dos mesmos nas amostras, pelo tempo de 

retenção e espectro de absorção, como base.  

2.2.2.6 Validação Analítica do método de CLAE-DAD 

 Para o desenvolvimento de uma metodologia de identificação de compostos 

fenólicos, especificamente da classe dos flavonoides e ácidos fenólicos, a partir de 

modificações em métodos existentes, foi necessário validar o método 1 (aperfeiçoado) 

realizando alguns ensaios (LANÇAS, 2009; INMETRO, 2010) descritos abaixo: 

2.2.2.6.1 Seletividade 

 O ensaio de seletividade foi avaliado pela comparação dos tempos de retenção 

dos picos obtidos na separação da matriz frente aos dos padrões analíticos e dos 

espectros no início, meio e fim de cada pico, com o dos respectivos padrões analíticos 

(INMETRO, 2010). 

2.2.2.6.2 Linearidade e Faixa de Concentração 

 O ensaio de linearidade foi determinado com a construção da curva de 

calibração dos treze padrões, através da injeção no cromatógrafo de 5 a 10 

concentrações conhecidas dos padrões analíticos. A quantificação dos compostos foi 

realizada através do método de quantificação com padrão externo (FEINBERG & 
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RAGUENES, 1999), utilizando análise de regressão linear para a obtenção da equação 

da reta e do coeficiente de correlação linear (LANÇAS, 2009; INMETRO, 2010). 

2.2.2.6.3 Limite de detecção 

  Este foi determinado através de 7 injeções sucessivas dos treze padrões 

analíticos em concentrações conhecidas e muito baixas, nas mesmas condições de 

análise (método 1 aperfeiçoado), e este será representado pela concentração mais baixa 

correspondente a média da altura dos picos do analito onde não se pode mais identificar 

os padrão pelo seu espectro de absorção (RIBANI et al., 2004). 

2.2.2.6.4 Limite de quantificação 

  Este foi determinado através de injeções do branco da amostra nas mesmas 

condições de análise da amostra (método 1 aperfeiçoado), obedecendo a equação LQ = 


 + 5s, onde o LQ vai ser representada pela concentração do padrão correspondente a 

média da altura dos picos do analito somado a cinco vezes o desvio padrão da altura 

(LANÇAS, 2009; INMETRO, 2010). 

2.2.2.6.5 Recuperação 

 A recuperação foi obtida adicionando-se soluções de três padrão analíticos, os 

ácidos gálico (10,5 e 176,6 µg/mL), ρ-cumárico (5,43 e 86,9 µg/mL) e ferúlico (7,46 e 

119,3 µg/mL), em duas diferentes concentrações conhecidas, uma corresponde ao ponto 

mais alto da curva e a outra a um ponto intermediário da curva de calibração, à matriz 

em estudo (polpa de cajá-umbu e graviola), e realizando todas as etapas do processo de 

extração sugeridas no método 2, utilizando como solventes uma mistura de acetona, 

metanol e ácido fórmico, que foram realizadas normalmente na matriz para a 

determinação do composto de interesse. Ao final do processo, foi realizada a análise no 

CLAE-DAD no método aperfeiçoado (5ª modificação – met 1), para identificação e 

quantificação do analito, utilizando as curvas de calibração previamente construídas, e 

posteriormente o cálculo da recuperação (INMETRO, 2010). 
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2.2.2.6.6 Ensaio de Precisão 

 Para o ensaio de precisão foi realizado apenas o teste de repetitividade, onde 

foram realizadas 7 determinações, usando para isso a análise de três padrões de ácido 

fenólicos, nas concentrações de 10,5 e 176,6 µg/mL para o ácido gálico, de 5,43 e 86,9 

µg/mL para o ácido ρ-cumárico e de 7,46 e 119,3 µg/mL para o ácido ferúlico. Foi 

utilizado como base para o cálculo o desvio padrão do tempo de retenção e a área 

relativa dos picos de cada composto, sabendo-se que o tempo de retenção é um dos 

parâmetros usados para identificação dos padrões (INMETRO, 2010).  

2.2.2.7 Análise Estatística 

 As análises estatísticas para discussão dos dados obtidos com a execução do 

presente estudo foram realizadas utilizando-se o PROGRAMA ASSISTAT
 
versão 7.7 

beta (Software livre), e foram expressos em tabelas de análise de variância (ANOVA) 

(p≤0,05) pelo teste de médias de Tukey.  

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os métodos 1 e 2 propostos por Scordino et al. (2011) e Kalt et al. (2008), 

respectivamente, foram testados para as duas frutas (cajá-umbu e graviola), sendo no 

método 1 obtidas cinco frações: fração da polpa, fração aquosa, fração metanólica, 

fração acetônica e a fração acetônica/metanólica (1:1). No método 2 foram obtidos dois 

extratos distintos, um extraído com acetona, metanol e ácido fórmico, e o outro extraído 

com acetona e acetato de etila.  

 A análise do teor de fenólicos totais foi realizada previamente em todos os 

extratos obtidos nos dois métodos propostos, como parâmetro para seleção dos 

melhores extratos para serem levados posteriormente para análise cromatográfica em 

CLAE-DAD. 

2.3.1 Método 1 

2.3.1.1 Determinação do Teor de Fenólicos Totais  

 A Figura 9  representa o resultado da análise de fenólicos totais para as cinco 

frações obtidas para cada uma das frutas. Dentre todos os resultados encontrados, 

observa-se que apenas os extratos da fração acetônica da graviola e a fração polpa do 
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cajá-umbu apresentaram valores de absorbância abaixo da curva de calibração 

construída com padrão de ácido gálico, em torno de 0,067 e 0,054, respectivamente, 

sendo este o último ponto da curva representado pela absorbância de 0,088, 

correspondendo a 11,5 µg de AG.mL
-1

 de extrato. Desta forma, estas frações não foram 

levadas para análise no CLAE-DAD.  

                                                              

 

 *µg AG.mL-1 de extrato = µg de ácido gálico.mL-1 de extrato. 

Figura 9. Teor de fenólicos totais obtidos em cada fração coletada do extrato para as 

frutas de cajá-umbu e graviola. 

 Na Figura 9, ainda pode ser observado que avaliando de uma forma geral as duas 

frutas, nota-se que a fruta da graviola apresentou um teor de fenólicos totais mais 

elevado para todas as frações, quando comparadas com as mesmas frações obtidas no 

cajá-umbu, com exceção da fração acetônica do cajá-umbu. Na fruta graviola a fração 

metanólica foi a que extraiu mais compostos fenólicos, enquanto que na fruta do cajá-

umbu a melhor extração ocorreu na fração metanólica/acetônica (1:1), valores em torno 

de 200,13 e 64,60 µg AG/mL de extrato, respectivamente.  

 As oito frações obtidas na extração das duas frutas foram análisadas em CLAE-

DAD nas condições analíticas descritas anteriormente para o método 1. Os resultados 

encontrados para os extratos foram muito parecidos, ou seja, as amostras se 
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comportaram visualmente com o mesmo perfil cromatográfico, isto pode ser visto na 

Figura 10. 

 

Figura 10. Cromatogramas das análises no CLAE-DAD de duas frações obtidas na 

extração das frutas cajá-umbu e graviola. Cromatograma A representa a fração 

metanólica/acetônica da fruta cajá-umbu e o cromatograma B representa a fração 

metanólica da fruta graviola, ambos monitorados em 254 nm. 

 Na Figura 10, tem-se dois cromatogramas A e B, onde o A representa a fração 

metanólica/acetônica da fruta cajá-umbu e o B, representa a fração metanólica da fruta 

graviola, ambos monitorados no comprimento de onda de 254 nm. Essas fração foram 

as escolhidas nesta representação por apresentarem maior teor de compostos fenólicos 

totais em comparação com as outras frações.  

 Nos cromatogramas expostos acima, podem ser observados que de 0 – 55 min de 

corrida não são identificados picos representativos, e que entre 60 – 70 min de corrida 

ocorre uma coeluição dos picos, indicando que há a necessidade de um aperfeiçoamento 

nesta condição de análise para que haja uma melhor separação dos picos e posterior 

identificação dos mesmos. 

 Embora os perfis cromatográficos analisados em CLAE-DAD não 

apresentassem bons resultados, foram realizadas as análises de 13 padrões analíticos nas 

mesmas condições das amostras, para que fosse possível realizar uma comparação dos 

padrões com as amostras obtidas, utilizando como base o tempo de retenção e o 

espectro de absorção, esses dados estão apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8. Identificação dos possíveis padrões analíticos encontrados nas amostras de 

cajá-umbu e graviola, por comparação espectral, segundo a metodologia prosposta por 

Scordino et al. (2011). 

Fruta Fração Analisada Padrão Analítico 

Cajá-umbu 

Fração acetônica 
 

Fração acetona/metanol (1:1) ácido ρ-cumárico e ácido ferúlico 

Fração metanólica 
 

Fração aquosa 
 

   

   

Graviola 

Fração acetona/metanol (1:1) ácido ρ-cumárico 

Fração metanólica 
ácido ρ-cumárico, ácido ferúlico e 

catequina 

Fração polpa  
 

Fração aquosa 
 

 Na Tabela 8 consta uma sugestão de identificação dos compostos de interesse 

(ácido fenólicos e flavonóides) realizada apenas por comparação espectral dos 

compostos presentes nas amostras com o espectro dos padrões analíticos injetados nas 

mesmas condições da amostra. Porém os tempos de retenção foram muito distintos. 

 Apartir deste resultado foi escolhido uma das frações injetadas para realizar as 

modificações nas condições de análise. Foi então selecionada a fração acetona/metanol 

da fruta cajá-umbu, pois foi uma das frações onde foram encontrados compostos com 

maior similaridade com os espectros dos padrões analíticos (ácido ρ-cumárico e ácido 

ferúlico). 

2.3.1.2 Aperfeiçoamento nas Condições Analíticas 

 Para o aperfeiçoamento das condições de análise a partir do método proposto por  

Scordino et al. (2011), foi necessário realizar cinco modificações variando diferentes 

proporções da fase móvel durante a corrida, com a finalidade de melhorar a separação 

dos compostos de interesse, mantendo a eficiência e a resolução cromatográfica 

adequada (Tabela 9).  
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Tabela 9. Aperfeiçoamento das condições analíticas realizadas na metodologia proposta 

por Scordino et al. (2011). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Tabela 9 pode ser observado duas das condições analíticas testadas na fração 

metanol/acetona da fruta cajá-umbu, onde têm-se a condição original, proposta pela 

metodologia utilizada por Scordino et al. (2011), e a ultima condição testada, que foi a 

5ª modificação. Até chegar a última modificação, foram realizadas mudanças na 

proporção de ácido fórmico a 1% e acetonitrila ao longo da corrida cromatográfica, 

obtendo neste último uma melhor separação quando comparado com os resultados 

anteriores em um tempo de análise de 75 min, representando uma redução de 6,25%.  

 A fim de verificar se o aperfeiçoamento do método de análise foi satisfatória, 

foram injetados duas misturas de padrões analíticos, um de ácidos fenólicos e outro de 

flavonóides, em dois métodos, original e 5ª modificação, e calculado o tempo de 

retenção ajustado (tR’) e o fator de retenção (k) para cada um dos padrões (Tabela 10 e 

11). 

Método original 

Tempo  

(min) 

Ac Fórmico 1% 

(%) 

Acetonitrila 

(%) 

0 95 5 

50 72 28 

60 57 43 

79 95 5 

5ª Modificação 

Tempo  

(min) 

Ac Fórmico 

1% (%) 

Acetonitrila 

(%) 

0 98 2 

7 95 5 

14 85 15 

21 80 20 

35 72 28 

40 62 38 

46 60 40 

49 58 42 

52 57 43 

60 64 36 

65 72 28 

71 95 5 
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Tabela 10. Tempo de retenção ajustado (tR') e fator de retenção (k) para cada um dos 

padrões de ácidos fenólicos obtidos na análise da mistura no método original e na 5ª 

modificação. 

Padrões analíticos de ácidos 

fenólicos 

Método original 5ª Modificação 

tR' k tR' k 

Ácido gálico 1,634 0,46 1,995 0,61 

Ácido vanílico 4,925 1,39 5,312 1,62 

Ácido protocatecuíco 12,580 3,56 12,625 3,85 

Ácido clorogênico 13,662 3,86 13,301 4,06 

Ácido ρ-cumárico 21,149 5,98 16,514 5,04 

Ácido ferúlico 24,639 6,97 18,237 5,57 

Nota: O padrão uracila foi utilizado para cálculo do tempo morto (tM). 

 Comparando-se os valores obtidos na Tabela 10, observa-se um aumento nos 

parâmetros tR’ e k na 5ª modificação para os padrões analisados, com exceção dos ácido 

ρ-cumárico e do ácido ferúlico que obtiveram valores mais baixos, em relação ao 

método original. De acordo com Lanças (2009), quanto maior o fator de retenção do 

compostos, ou seja, mais tempo ele fica retido na fase estacionária, maior será também 

o tempo de retenção ajustado e melhor a resolução de separação do analito. Mas um 

aumento muito grande no tempo de retenção não é interessante, pois acarretará num 

aumento no tempo de análise. Por esta razão este mesmo autor afirma que de forma 

geral, valores de k entre 2 e 5 costumam gerar separações com boa resolução.  

 Com base nestas informações, o aperfeiçoamento realizado na 5ª modificação 

mostra que apenas as separações realizadas entre os ácidos  vanílico, protocatecuíco, 

clorogênico e ρ-cumárico estão dentro da faixa de k estabelecida por Lanças (2009), 

para uma boa resolução em um tempo curto de análise. 

 Em contrapartida, analisando-se a Tabela 11, verifica-se que com a mistura de 

flavonóides ocorreu o inverso, os valores de tR’ e k, diminuiram, resultado assim numa 

maior interação dos padrões com a fase líquida e menor com a fase estacionária, ficando 

assim menos tempo retido na coluna cromatográfica e reduzindo o tempo retenção 

ajustado, na 5ª modificação em comparação com o método original.  
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Tabela 11. Tempo de retenção ajustado (tR') e fator de retenção (k) para cada um dos 

padrões de flavonóides obtidos na análise da mistura no método original e na 5ª 

modificação. 

Padrões analíticos de 

flavonóides 

Método original 5ª Modificação 

tR' k tR' k 

Catequina 12,051 3,41 12,372 3,77 

Vitexina 28,726 8,13 19,350 5,89 

Rutina 31,161 8,82 20,215 6,16 

Quercitrina 36,102 10,22 23,109 7,04 

Miricetina 37,599 10,64 23,869 7,27 

Quercetina 46,706 13,22 29,600 9,02 

Caempferol 55,047 15,58 35,791 10,90 

Nota: O padrão uracila foi utilizado para cálculo do tempo morto (tM). 

 Como foi dito anteriormente, maiores valores de tempo de retenção ajustado 

levam a maiores valores também de k e consequentente maior resolução com um maior 

o tempo de análise, mas o que se pode verificar na Tabela 11 é que os valores dos 

parâmetros tR’ e K diminuiram para a maioria dos padrões de flavonóides,  comparando 

a 5ª modificação com o método original, mantendo ainda uma alta resolução e num 

menor tempo de corrida, visto que o tR’ do último padrão da mistura de flavonoides sai 

no método original em 55,047 min e o mesmo padrão na 5ª modificação sai em 35,791 

min.  

 Para garantir que houve uma separação adequada dos compostos, foram 

calculados a resolução (Rs) e o fator de separação (α) entre os padrões analíticos 

contidos nas misturas de ácidos fenólicos e de flavonóides (Tabela 12 e 13). 
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 Tabela 12. Resolução (Rs) e fator de separação (α) obtidos na separação de dois picos 

consecutivos da mistura de seis padrões de ácidos fenólicos, analisados no método 

original e na 5ª modificação. 

Padrões analíticos de ácidos fenólicos 

Método Original 5ª Modificação 

Rs α Rs α 

Ácido gálico e ácido vanílico 2,10 3,014 3,68 2,663 

Ácido vanílico e ácido protocatecuíco 4,70 2,554 7,77 2,377 

Ácido protocatecuíco e ácido clorogênico 0,73 1,086 0,91 1,054 

Ácido clorogênico e ácido ρ-cumárico 4,45 1,548 5,00 1,242 

Ácido ρ-cumárico e ácido ferúlico 1,92 1,165 2,82 1,104 

 Analisando os dados da Tabela 12, observa-se uma redução nos valores do fator 

de separação (α) e um aumento na resolução (Rs) dos picos de separação de todos os 

seis padrões avaliados na 5ª modificação em relação ao método original. Indicando 

desta forma que o aperfeiçoamento realizado na 5ª modificação foi adequada para a 

separação dos padrões de ácidos fenólicos, embora os valores de α tenham sido menores 

que o método original, mas maiores que 1, com exceção da separação dos picos dos 

ácidos protocatecuíco e clorogênico.  

 Segundo Lanças (2009), maiores valores de α indicam melhor seletividade da 

fase móvel e consequentemente melhor separação e que valores iguais a 1,00 indicam 

que os compostos não terão solubilidade com a fase estacionária e não se separarão. Isso 

pode ser visualizado no cromatograma da Figura 11, onde se observa que a resolução de 

separação entre os picos 4 e 5, ácido protocatecuíco e ácido clorogênico 

respectivamente, não foi boa, apresentando um valor baixo de Rs (comparando com os 

outros padrões avaliados) e um fator de retenção próximo de 1,00 (um), 0,91 e 1,05, 

respectivamente. 
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Figura 11. Cromatograma da mistura de padrões de ácidos fenólicos analisados na 5ª 

modificação, monitorado em 254 nm. O pico 1: uracila (3,277 min), pico 2: ácido gálico 

(5,272 min), pico 3: ácido vanílico (8,589 min), pico 4: ácido protocatecuíco (15,902 

min), pico 5: ácido clorogênico (16,578 min), pico 6: ácido p-cumárico (19,791 min) e 

pico 7: ácido ferúlico (21,514 min). 

 Na Tabela 13, observa-se um aumento nos valores de Rs e uma diminuição nos 

valores de α na separação dos picos para a maioria dos padrões de flavonóides 

analisados, comparando a 5ª modificação com o método original, com exceção da 

vitexina e rutina que se comportaram de modo inverso para os dois parâmetros (Rs e α). 

Já para a quercitrina e miricetina onde os parâmetros praticamente não sofreram 

alteração, indicando desta forma que o aperfeiçoamento realizado na 5ª modificação foi 

adequada para a separação dos padrões de flavonóides. 
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Tabela 13. Resolução (Rs) e fator de separação (α) obtidos na separação de dois picos 

consecutivos da mistura de padrões de flavonóides, analisados no método original e na 

5ª modificação. 

Padrões analíticos de flavonóides 

Método Original 5ª Modificação 

Rs α Rs α 

Catequina e vitexina 8,38 2,384 9,50 1,564 

Vitexina e rutina 1,00 1,085 0,88 1,045 

Rutina e quercitrina 2,00 1,159 2,30 1,143 

Quercitrina e miricetina 0,51 1,041 0,55 1,033 

Miricetina e quercetina 2,23 1,242 3,50 1,240 

Quercetina e caempferol 2,20 1,179 2,94 1,209 

 Esta informação pode ser melhor visualizada no cromatograma da Figura 12, 

que mostra a separação dos sete padrões de flavonóides analisados nas condições 

analíticas da 5ª modificação, e monitorados num comprimento de onda de 280 nm. 

  

Figura 12. Cromatograma da mistura de padrões de flavonóides analisados na 5ª 

modificação, monitorado em 280 nm. O pico 1: uracila (3,283 min), pico 2: catequina 

(15,655 min), pico 3: vitexina (22,633 min), pico 4: rutina (23,498 min), pico 5: 

quercitrina (26,392 min), pico 6: miricetina (27,152 min), pico 7: quercetina (32,883 

min) e pico 8: caempferol (39,074 min). 
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 Nos cromatogramas da Figura 13, pode ser visto uma melhoria no perfil 

cromatográfico da amostra de cajá-umbu extraída com metanol/acetona, analisada com 

a 5ª modificação em comparação com o método original. Observa-se uma melhoria na 

separação dos compostos que anteriormente coeluiam. Desta forma, as modificações 

que foram realizadas na proporção da fase móvel ao longo do tempo de análise foram 

adequadas para obtenção de uma maior seletividade dos compostos de interesse com a 

fase líquida.  

 

 

 

 

 

2.3.2 Método 2 

2.3.2.1 Determinação do Teor de Fenólicos Totais  

 Procedimento semelhante ao aplicado na seleção dos extratos obtidos pelo 

método 1, foi utilizado com os extratos obtidos pelo método 2. Deste modo, na Figura 

14, encontram-se os resultados da análise do teor de fenólicos totais para os 4 extratos 

obtidos no método proposto por Kalt et al. (2011). 

Figura 13. Os cromatogramas t0 e t5 representam as condições do método original e 5ª 

modificação, respectivamente, analisados na amostra de cajá-umbu na fração 

metanol/acetona. O pico 1: ácido ρ-cumárico; pico 2 e 4: ácido ferúlico; pico 3: ácido 

gálico. 
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           *µg AG.mL-1 de extrato = µg de ácido gálico.mL-1 de extrato. 

Figura 14. Teor de fenólicos totais nos 4 extratos obtidos no método 2 para as frutas de 

cajá-umbu e graviola. 

 

 A Figura 14 representa o resultado da análise de fenólicos totais para as duas 

diferentes extrações, uma com acetona/metanol e outra com acetona/acetato de etila, 

realizada para cada uma das frutas (cajá-umbu e graviola). Todos as quatro frações 

apresentaram valores de absorbância na análise de fenólicos totais dentro da curva de 

calibração construida com  padrão de ácido gálico para a quantificação dos mesmos. As 

absorbâncias das frações ficaram na faixa de 0,169 – 0,700 , enquanto que a curva foi 

construida entre 0,088 e 0,711, sendo desta forma todas as frações analisadas no CLAE-

DAD.  

 Na Figura 14, observa-se ainda que a graviola apresentou um maior teor de 

fenólicos totais que o cajá-umbu, tanto na fração acetona/metanol, quanto na fração 

acetona/acetato de etila, gerando valores em torno de 190,98 e 196,17 µg AG.mL
-1

 de 

extrato, respectivamente. Enquanto que o cajá-umbu apresentou valores em torno de 

34,27 e 49,95 µg AG.mL
-1

 de extrato, para as frações acetona/metanol e acetona/acetato 

de etila, respectivamente. Avaliando os solventes utilizados na extração, a mistura 

acetona/acetato de etila foi mais eficiente na extração dos compostos fenólicos que a 

mistura acetona/metanol, para ambas as frutas avaliadas. 
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 Na Figura 15, pode ser visto os cromatogramas A e B dos extratos da fruta cajá-

umbu, representando a extração com acetona/metanol e acetona/acetato de etila, 

respectivamente, todos monitorados num comprimento de onda de 254 nm e pode ser 

observado perfil cromatográfico semelhante para ambos. Muitos compostos eluiem num 

tempo muito próximo até os 20 minutos iniciais. Na faixa de 25 – 115 min não é 

detectado nenhum pico, em seguida ocorre uma coeluição dos picos entre 115 e 150 min 

de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Um comportamento parecido pôde ser observado ao se analisar a fruta graviola  

nas mesma condições testadas para o cajá-umbu, como pode ser visto na Figura 16, 

onde os cromatogramas C e D, representam os extratos da fruta graviola extraidas com 

acetona/metanol e acetona/acetato de etila, respectivamente, todos monitorados num 

comprimento de onda de 254 nm. Muitos compostos eluiem num tempo muito próximo 

até os 40 minutos iniciais e na faixa de 40 – 115 min não é detectado nenhum pico, em 

seguida ocorre uma coeluição dos picos entre 115 e 150 min de análise. 

     

Figura 15. Os cromatogramas A e B representam as amostras extraídas com 

acetona/metanol e acetona/acetato de etila, respectivamente, para a fruta cajá-umbu. 
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 Como em ambas as amostra de cajá-umbu e graviola, as análises apresentaram 

cromatogramas com uma ampla faixa de tempo (em torno de 90 min) onde não houve 

nenhum pico detectado, fez-se necessário realizar um aperfeiçoamento das condições 

analíticas. 

 A Tabela 14 mostra uma sugestão de identificação dos analitos de interesse  

realizada apenas por comparação espectral dos compostos presentes nas amostras com o 

espectro dos padrões analíticos injetados nas mesmas condições da amostra. Porém não 

se pode afirmar serem esses padrões presentes nas amostras, pois foi obervado 

comparativamente que os tempos de retenção eram diferentes. Seguindo o mesmo 

procedimentos adotado no método 1, foi selecionado a fração acetona/metanol da fruta 

graviola. 

Tabela 14. Identificação dos possíveis padrões analíticos encontrados nas amostras de 

cajá-umbu e graviola, por comparação espectral, segundo a metodologia prosposta por 

Kalt et al. (2008). 

Fruta Extração Padrão analítico 

Cajá-umbu 

Acetona / Metanol  
 

Acetona / Acetato de etila 
 

   

Graviola 

Acetona / Metanol  ácido clorogênico e ácido ρ-cumárico 

Acetona / Acetato de etila ácido clorogênico e ácido ρ-cumárico 

Figura 16. Os cromatogramas C e D, representam as amostras extraídas com 

acetona/metanol e acetona/acetato de etila, respectivamente, para a fruta graviola. 
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2.3.2.2 Aperfeiçoamento nas Condições Analíticas 

 Escolhida a amotra de graviola extraída com acetona/metanol, seguiu-se então o 

processo de aperfeiçoamento das condições de análise, sendo necessária a realização de 

seis modificações variando diferentes proporções da fase móvel (Tabela 15) durante a 

corrida, com a finalidade de melhorar a separação dos compostos de interesse, com uma 

boa eficiência e resolução cromatográfica. 

Tabela 15. Representa o aperfeiçoamento nas condições analíticas realizadas na 

metodologia proposta por Kalt et al. (2008), analisados na amostra de graviola extraídas 

com acetona/metanol (Fase móvel A = água acidificada com TFA e Fase móvel B = 

acetonitrila acidificada com TFA). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 A Tabela 15 mostra as mudanças realizadas na proporção das fases móveis em 

pequenos intervalos de tempo, que foi o método original proposto por Kalt et al. (2008) 

e a 6ª e última modificação, conseguindo uma condição de separação satisfatória e 

posterior identificação dos compostos, com uma redução de 50% no tempo de corrida, 

passando agora para 70 min. 

 Os resultados desse aperfeiçoamento podem ser melhor visualizados nos 

cromatogramas demonstrados na Figura 17. 

Método Original 

 Tempo (min) 

Água 

(TFA)  

 (%) 

Acetonitrila 

(TFA) 

  (%) 

0 95 5 

25 90 10 

100 78 22 

130 0 100 

137 95 5 

6ª Modificação 

Tempo (min) 

Água 

(TFA)    

(%) 

Acetonitrila 

(TFA) 

  (%) 

0 95 5 

10 93 7 

25 90 10 

30 39 61 

35 30 70 

40 20 80 

42 15 85 

45 10 90 

50 0 100 

55 47 53 

60 95 5 



75 

 

 

 

  

 

 

 A 6º modificação representa a mudança que surtiu melhor resultado 

cromatográfico em termos de separação dos compostos, quando comparado ao teste do 

método original. No último teste os picos estão melhor distribuidos ao longo do tempo 

de análise, eliminando a faixa de tempo de 90 min em que não houve detecção de picos, 

isso foi alcançado ao se realizar uma gradativa mudança na proporção da fase móvel, 

aumentando a interação dos compostos com a fase líquida. Nota-se também que os 

ácidos clorogêncio e ρ-cumárico identificados no método original, permanecem ainda 

identificados na 6ª modificação. 

   Realizado o aperfeiçoamento das condições analíticas dos dois métodos 

propostos anteriormente com o extrato da fruta graviola, foi então verificado que a 6ª 

modificação separava com uma boa eficiência os padrões analíticos, a partir de uma 

análise realizada com as duas misturas, uma de ácidos fenólicos e outra de flavonóides. 

Para isto foi  realizado o cálculo do tempo de retenção ajustado (tR') e do fator de 

retenção (k) da mistura de ácidos fenólicos e comparando com os mesmos dados 

obtidos da mesma mistura analisada no aperfeiçoamento feito no método 1 propostos 

por Scordino et al. (2011), que foi a 5ª modificação (Tabela 16). 

 

 

Figura 17. Os cromatogramas t0 e t6, representam as condições de análise do artigo 

original (Kalt et al. (2008)) e a 6ª modificação, respectivamente, analisados na amostra 

de graviola extraídos com acetona/metanol. O pico 1 e 3: ácido clorogênico; pico 2 e 4: 

ácido ρ-cumárico. 
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Tabela 16. Tempo de retenção ajustado (tR') e fator de retenção (k) para cada um dos 

padrões de ácidos fenólicos obtidos na análise da mistura na 5ª modificação (met 1) e 6ª 

modificação (met 2). 

Padrões analíticos de ácidos 

fenólicos 

5ª Modificação  

(Met 1) 

6ª Modificação  

(Met 2) 

tR’ k tR’ k 

Ácido gálico 1,995 0,61 2,518 0,33 

Ácido vanílico 5,312 1,62 8,132 1,07 

Ácido protocatecuíco 12,625 3,85 23,205 3,06 

Ácido clorogênico 13,301 4,06 25,489 3,36 

Ácido ρ-cumárico 16,514 5,04 32,694 4,31 

Ácido ferúlico 18,237 5,57 33,094 4,36 

Nota: O padrão uracila foi utilizado para cálculo do tempo morto (tM). 

 Na tabela 16, observa-se que com o aperfeiçoamento realizado na 6ª 

modificação (método 2) houve aumento dos tempos de retenção ajustados para os seis 

padrões analíticos. Em contrapartida o fator de retenção dos compostos aumentou na 5ª 

modificação. Sabe-se que quanto maior o fator de retenção dos compostos maior será a 

resolução dos mesmos (LANÇAS, 2009).  

 Desta forma, a condição obtida na 5ª modificação (método 1), mostrou-se 

melhor em termos de separação dos padrões, pois apresentou um tempo de retenção 

ajustado menor e um valor de k maior, o que significa um menor tempo de análise e 

melhor resolução cromatográfica. 

 Esta informação pode ser confirmada na Tabela 17, onde têm-se os dados dos 

cálculos da resolução e do fator de separação dos seis padrões de ácidos fenólicos. 
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Tabela 17. Resolução (Rs) e fator de separação (α) obtidos na separação de dois picos 

consecutivos da mistura de padrões de ácidos fenólicos, analisados na 5ª modificação 

(met 1) e 6ª modificação (met 2). 

Padrões analíticos de ácidos fenólicos 

 5ª Modificação 

(met 1) 

6ª Modificação 

(met 2) 

Rs α Rs α 

Ácido galico e ácido vanílico 3,68 2,663 3,47 3,230 

Ácido vanílico e ácido protocatecuico 7,77 2,377 7,66 2,854 

Ácido protocatecuíco e ácido clorogênico 0,91 1,054 1,02 1,098 

Ácido clorogênico e ácido ρ-cumárico 5,00 1,242 5,44 1,283 

Ácido ρ-cumárico e ácido ferúlico 2,82 1,104 0,35 1,012 

 Na 5ª modificação (método 1), observa-se um aumento na resolução (Rs) em 

comparação com a 6ª modificação  (método 2), para a maioria dos padrões, exceto entre 

o ácido protocatecuíco e o ácido clorogênico, e entre o ácico clorogênico e o ácido ρ-

cumárico, onde houve uma dimuição da resolução.  

 Resultado semelhante foi encontrado por Irakli et al. (2012), ao realizar o 

aperfeiçoamento de uma metodologia por CLAE-DAD e extração em fase sólida com 

cartucho C18, para identificação e separação de 11 fenólicos em matriz de grãos de 

cereais integrais, conseguindo uma separação satisfatória dos compostos com uma 

Rs>1,5 em um tempo de análise inferior a 40 min, variando a fase móvel composta por 

metanol e uma solução de ácido acético a 1% num gradiente, inciando com uma 

porcentagem de 10 até 65% de metanol, em contrapartida há também uma variação na 

porcentagem do ácido acetico durante a análise, ocasionando uma variação no pH da 

mesma, para desta forma facilitar a separação dos compostos. 

 Francisco e Resurreccion (2009) também conseguiu separar 15 compostos 

fenólicos, entre ácido fenólicos e flavonóides, num gradiente de eluição, utilizando 

como fase móvel ácido fórmico em água a 0,1% e ácido fórmico em acetonitrila a 0,1%, 

por CLAE-DAD, conseguindo picos bem distintos e uma resolução >1,5, em matriz de 

pele de amendoim. 

 Em relação ao fator de separação (α), estes foram maiores na 6ª modificação, 

com exceção dos ácidos ρ-cumárico e ferúlico, onde o valor foi 1,012 o que significa 
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que não houve uma boa separação entre os compostos. Com base nesses dados, apesar 

da 5ª modificação apresentar valores de α menores, não apresentou nenhum com valor 

igual a 1,00 (um), tornando-o o melhor aperfeiçoamento para a separação dos seis 

ácidos fenólicos avaliados. 

 A Figura 18 mostra a separação dos ácidos fenólicos na 6ª modificação (método 

2), onde se pode ver que não houve uma separação adequada entre os picos 6 e 7. 

                 

Figura 18. Cromatograma da mistura de padrões de ácidos fenólicos analisados na 6ª 

modificação, monitorado em 254 nm. Pico 1: uracila (7,586 min), pico 2: ácido gálico 

(10,103 min), pico 3: ácido vanílico (15,717 min), pico 4: ácido protocatecuíco (30,790 

min), pico 5: ácido clorogênico (33,074 min), pico 6: ácido ρ-cumárico (40,279 min) e 

pico 7: ácido ferúlico (40,679 min). 

 A Figura 19 mostra a mistura de flavonóides analisados nas condições analíticas 

da 6ª modificação, nela pode-se observar que não houve separação dos compostos, 

todos os padrões coeluiram em um único pico (na faixa de 40 – 46 min), seria 

necessário então realizar novas modificações na fase móvel. 
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Figura 19. Cromatograma da mistura de padrões de flavonóides analisados na 6ª 

modificação, monitorado em 280 nm. Pico 1: uracila (7,586 min). 

2.3.3 Validação Analítica do Método 

 O melhor método para a separação dos padrões analíticos, tanto de ácidos 

fenólicos como de flavonóides, foi a 5ª modificação obtida a partir de um 

aperfeiçoamento realizado na métodologia proposta por Scordino et al. (2011), 

utilizando como fase móvel ácido fórmico a 1% e acetonitrila. Sendo assim este foi o 

método o qual foram aplicados os parâmetros de validação recomendados pelo 

INMETRO (2010). 

 An et al. (2013) ao realizar testes com diferentes composição de fase móvel, 

ácido fórmico 0,1% - metanol, ácido fórmico 0,1% - acetonitrila, ácido fosfórico 0,1% - 

acetonitrila, ácido acético 0,1% - acetonitrila e ácido fórmico 0,2% - acetonitrila, no 

estudo da identificação e quantificação de ácido fenólicos e flavonóides em extrato de 

Apocynum venetum L., simultaneamente na mesma análise, encontra uma melhor 

resolução na separação dos 18 compostos fenólicos e uma melhor estabilidade da linha 

de base, com a fase móvel composta por 0,1% ácido fórmico e acetonitrila, utilizando o 

CLAE-DAD e CLAE–DAD–ESI–IT–TOF–MS. 

 A tabela 18 resume as condições cromatográficas do método aperfeiçoado 

obtido apartir das mudanças realizadas no método propostos por Scordino et al. (2011). 
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Tabela 18. Condições cromatográficas do método aperfeiçoado a ser validado. 

Parâmetros Discriminação 

Volume de injeção 20 µL 

Coluna 
C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 µm de tamanho de 

partícula) 

Fase móvel A (Ácido Fórmico 1%) e B (Acetonitrila)  

 

Iniciando: 0 - 7 min: 2 - 5% B; 7 - 14 min: 5 - 

15% B; 14 - 21min: 15 - 20% B; 21 - 35 min: 20 

- 28% B; 35 - 40 min: 28 - 38% B; 40 - 46 min: 

38 - 40% B; 46 - 49 min: 40 - 42% B; 49 - 52 

min: 42 - 43% B; 52 - 60 min: 43 - 36% B; 60 - 

65 min: 36 - 28% B; 65 - 71 min: 28 - 5% B; 71 - 

75 min: 5 - 2% B. 

Detector Arranjo de Diodos (DAD) 

Fluxo 1,0 mL/min 

Temperatura da coluna 30  
o
C 

Tempo de análise 75 min 

  

2.3.3.1 Seletividade 

 Com a finalidade de avaliar a seletividade do método foi considerado o formato 

do pico, o tempo de retenção e o espectro de absorção, a fim de detectar possíveis 

interferências. Foram observados os padrões individuais e comparados com a mistura 

dos ácidos fenólicos e flavonóides. Na Figura 20 está representado o cromatograma de 

separação da mistura de ácidos fenólicos juntamente com a uracila, e acima dele os 

espectros de absorção de cada padrão analítico. Da mesma forma ocorre na Figura 21, 

sendo esta representando a mistura de flavonóides e seus espectros de absorção. 
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Figura 20. Espectros de absorção de cada padrão que compõem a mistura de ácidos 

fenólicos mostrados no cromatograma abaixo, monitorados a 254 nm. O pico 1: uracil 

(3,277 min), pico 2: ácido gálico (5,272 min), pico 3: ácido vanílico (8,589 min), pico 4: 

ácido protocatecuíco (15,902 min), pico 5: ácido clorogênico (16,578 min), pico 6: ácido ρ-

cumárico (19,791 min) e pico 7: ácido ferúlico (21,514 min). 
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Figura 21. Espectros de absorção dos padrões que compõem a mistura de flavonóides 

mostrados no cromatograma abaixo, monitorados a 280 nm. O pico 1: uracil (3,283 

min), pico 2: catequina (15,655 min), pico 3: vitexina (22,633 min), pico 4: rutina 

(23,498 min), pico 5: quercitrina (26,392 min), pico 6: miricetina (27,152 min), pico 7: 

quercetina (32,883 min) e pico 8: caempferol (39,074 min). 
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 A seletividade garante que a resposta do pico de interesse seja realmente o 

analito puro, pois caso contrário outros parâmetros podem ser comprometido, como a 

linearidade e precisão do método (RIBANI et al., 2004)  

2.3.3.2 Linearidade e Faixa de Concentração 

 Para verificação da linearidade da curva e do intervalo de trabalho de cada 

padrão analisado no método aperfeiçoado, foram construídas curvas de calibração que 

variaram de 5 a 10 pontos a depender do padrão analítico (ácidos fenólicos e 

flavonóides). Os resultados da equação da reta, do fator de correlação linear e a faixa de 

concentração para cada padrão estão sendo mostrados na Tabela 19. As curvas de 

calibração foram lineares no intervalo de concentração estudados. Pode-se observar que 

todos os compostos apresentaram um coeficiente de correlação linear R
2 

≥ 0,993, este 

valor obedece aos critérios da ANVISA (2003), que estabelece um valor de R
2
 de no 

mínimo 0,99. 

Tabela 19. Equação da Reta, Coeficiente de Correlação Linear (R
2
), Intervalo e 

Números de Pontos da Curva de Calibração de cada Padrão Analítico. 

Padrão analítico Equação Linear R
2
 

Faixa de 

Concentração* 

Nº de 

pontos da 

curva de 

calibração 

Ácidos Fenólicos 

Ácido gálico y = 4E+07 x + 14169 1,000 1,31 - 167,6 8 

Ácido vanílico y = 9E+07 x + 94431 0,999 0,96 - 244,6 9 

Ácido protocatecuico y = 4E+07 x + 49442 0,999 0,58 – 299,00 10 

Ácido clorogênico y = 6E+07 x + 65951 0,995 0,71 - 181,5 9 

Ácido ρ-cumárico y = 2E+08 x + 36280 0,999 0,34 - 86,9 9 

Ácido ferúlico y = 1E+08 x + 34787 0,999 0,47 - 119,3 9 

   
 

  

Flavonóides 

Catequina y = 1E+07 x + 37473 0,994 1,30 - 83,2 7 

Vitexina y = 9E+06 x + 6357 0,996 2,37 - 75,9 6 

Rutina y = 3E+07 x + 60810 0,995 1,20 - 153,2 8 

Quercitrina y = 4E+07 x + 64805 0,996 3,46 - 110,8 7 

Miricetina y = 8E+07 x - 5756 0,996 1,66 - 26,5 5 

Quercetina y = 7E+07 x + 35430 0,997 2,22 - 141,8 7 

Caempferol y = 8E+07 x + 76399 0,993 5,11 - 81,7 5 

*expresso em µg.mL-1. 
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2.3.3.3 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) são mostrados na Tabela 

20. O LD foi determinado por meio da identificação da menor concentração detectável. 

O LQ foi encontrado utilizando o valor da média da altura do pico de menor 

concentração encontrado em LD + 5.σ, conforme recomendado pelo INMETRO (2010). 

Pode ser observado que os valores de LD foram 2 vezes menores do que os valores de 

LQ para os padrões analíticos estudados no presente trabalho.  

 Tabela 20. Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) para cada padrão 

analítico. 

Padrão analítico 
LD 

(µg.mL
-1

) 
LQ 

(µg/mL
-1

) 

Ácidos Fenólicos 

Ácido gálico 0,66 1,31 

Ácido vanílico 0,48 0,96 

Ácido protocatecuíco 0,29 0,58 

Ácido clorogênico 0,35 0,71 

Ácido ρ-cumárico 0,17 0,34 

Ácido ferúlico 0,23 0,47 

    

Flavonóides 

Catequina 0,65 1,30 

Vitexina 1,19 2,37 

Rutina 0,60 1,2 

Quercitrina 0,86 1,73 

Miricetina 0,83 1,66 

Quercetina 1,12 2,22 

Caempferol 2,55 5,11 

 Limites de detecção e quantificação mais baixos foram relatados por Irakli et al. 

(2012), embora o LQ seja 3x maior que o LD, isso para os ácidos gálico (0,16 e 0,47 

µg.g
-1

), vanílico (0,13 e 0,39 µg.g
-1

), protocatecuíco (0,16 e 0,49 µg.g
-1

) e ρ-cumárico 

(0,14 e 0,41 µg.g
-1

), ao realizar estudos com 11 fenólicos em grãos de cereais integrais 

por CLAE-DAD, porém este autor realizou os cálculos levando em consideração que o 

LD = 3.3 σ/S e o LQ = 10 σ/S, onde σ representa o desvio-padrão e S a média das 

alturas do pico, o que levaria a identificação e quantificação dos compostos de interesse 
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em nível traço, o que não corresponde ao objetivo do presente estudo nas frutas cajá-

umbu e graviola.  

 Valores mais baixos também foram encontrados por An et al. (2013), para a 

rutina (80,09 e 266,97 ng.mL
-1

), quercetina (59,52 e 198,40 ng.mL
-1

) e caempferol 

(57,50 e 191,66 ng.mL
-1

) em relação ao presente trabalho, ao realizar estudos com 18 

compostos fenólicos em extratos de A. venetum, porém o detector utilizado foi o DAD-

ESI-IT-TOF-MS, que apresenta maior precisão do que o DAD isoladamente. 

 Francisco e Resurreccion (2009) relataram em seus estudos para 

desenvolvimento de uma metodologia utilizando o CLAE-DAD, para determinação e 

quantificação de 15 fenólicos em pele de amendoim, terem encontrado limites de 

detecção e quantificação mais baixos que o presente trabalho, de 0,2 e 0,5 µg.mL
-1 

para 

os padrões de ácido gálico, ácido protocatecuíco e quercetina, de 0,9 e 2,6 µg.mL
-1 

para 

a catequina, de 0,1 e 0,2 para o ácido ρ-cumárico e por fim de 0,1 e 0,4 µg.mL
-1 

para o 

ácido ferúlico, respectivamente. 

 Dutra et al. (2010) estabeleceu limite de detecção para o padrão de rutina em 

torno de 288,78 mg.kg
-1

 de matéria seca (equivalente a 5,77 µg.mL
-1

), ao analisar 

extratos de erva-mate para determinação de fenólicos por CLAE-DAD, valores 

superiores ao encontrados no presente trabalho (0,60 µg.mL
-1

). 

2.3.3.4 Ensaio de Recuperação  

 Os resultados do ensaio de recuperação são expostos na Tabela 21, onde se 

observam os valores de recuperação obtidos para a fruta cajá-umbu, estão na faixa de 

61,35 – 108,79%, com exceção da recuperação de 25,56% obtida para a adição de 5,43 

µg.mL
-1 do ácido ρ-cumárico. Comparando os valores de recuperação obtidos para o 

cajá-umbu com os resultados encontrados para graviola (40,88 – 85,01%) estes foram 

superiores. Para a graviola a adição de 10,5 µg.mL
-1

 de ácido gálico não foi recuperado. 
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Tabela 21. Valores de recuperação (%) obtidos para a extração realizada nas duas frutas 

(cajá-umbu e graviola) de três ácidos fenólicos em duas concentrações cada. 

Fruta 

 
Recuperação (%) 

 

Ácido gálico Ácido ρ-cumárico Ácido ferúlico 

10,5 µg.mL
-1

 
176,6 

µg.mL
-1

 
5,43 µg.mL

-1
 

86,9 

µg.mL
-1

 
7,46 µg.mL

-1
 119,3 µg.mL

-1
 

Cajá-umbu 63,84±6,87 89,1±0,50
a
 25,56±0,77

b
 61,35±0,51

a
 107,77±3,21

a
 108,79±1,16

a
 

Graviola ND 85,01±2,32
b
 40,88±0,59

a
 49,51±0,49

b
 83,00±2,50

b
 74,63±1,47

b
 

Média ± desvio padrão, n=7. 

ND=não determinado. 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade.    

 Na adição do ácido gálico na concentração mais baixa (10,5 µg.mL
-1

) na matriz 

da polpa de graviola não houve recuperação, o composto de interesse não foi 

determinado, pois o pico de resposta do detector para o analito gerou uma área muito 

maior que o ponto de maior concentração da curva. Provavelmente, por se tratar de uma 

matriz complexa, algum interferente da fruta graviola coeluiu no mesmo tempo de 

retenção do ácido gálico, dificultando sua identificação e ocasionando o chamado 

“efeito de matriz”.  Segundo Moreira (2012), o “efeito de matriz” ocorre quando se 

trabalha com matrizes complexas que possuem compostos que podem interferir no 

desempenho da medição pelo detector selecionado, gerando um aumento ou redução do 

sinal. Nesse caso para reduzir essa interferência, seria aconselhável realizar 

modificações na proporção da fase móvel no intervalo de tempo em que o padrão do 

ácido gálico é identificado na amostra. 

 O Codex Alimentarius (2009) estabelece para a análise de resíduos em 

alimentos, que concentrações do analito de interesse >1000 µg.kg
-1

, a faixa de 

recuperação aceitável deve estar entre 70 – 110%. De acordo com Lanças (2009) e 

Ribani (2004), para a maioria das validações analíticas, recuperações na faixa de 70 a 

120% são aceitáveis. Porém recuperações na faixa de 50 a 120% também são 

consideradas aceitáveis a depender da complexidade da amostra (RIBANI, 2004). 

 Desta forma, o cajá-umbu e a graviola por serem frutas podem ser considerados 

matrizes complexas. Avaliando os resultados com as taxas de recuperação estabelecidas 
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por Ribani (2004) para amostras complexas, se observa que tanto para para o cajá-umbu 

quanto para a graviola, somente a concentração de 5,43 µg.mL
-1 

de ácido ρ-cumárico 

não apresentou boa recuperação, 25,56 e 40,88%, respectivamente. 

 Taxas de recuperação mais elevadas, na faixa de 92,18 - 95,93%, referente a 

concentrações de 50 e 100 µg.mL
-1

 de ácido gálico, foram encontrados por Kim et al. 

(2013),  na validação de metodologia analítica por CLAE-DAD para determinação de 

fenólicos em extratos de Rhus verniciflua. 

 Irakli et al. (2012) ao realizar a validação de uma metodologia para 

determinação de 11 compostos fenólicos em grãos de cereais integrais por CLAE-DAD, 

obtiveram  em concentrações baixas (1, 10 e 25 µg.g
-1

, correspondente a 0,1; 1 e 2,5 

µg.mL
-1

), taxas de recuperação mais elevadas , 97,9%,  83,9% e 96,0% para o ácido 

gálico e 99,4%, 97,8% e 103,3% para o ácido ρ-cumárico. Enquanto que no presente 

estudo foi encontrado taxas de recuperação mais baixas para concentrações mais altas 

dos mesmos padrões. No cajá-umbu as concentrações foram de 10,5 e 176,7 µg.mL
-1

 

com recuperação de 63,84 e 89,1%, para o ácido gálico e 5,43 e 86,9 µg.mL
-1

 para o 

ácido ρ-cumárico. Para a graviola as mesmas concentrações geraram valores de 40,88 e 

49,51% para o ácido ρ-cumárico e 85,01% para a concentração mais alta do ácido 

gálico. 

 Francisco e Resurreccion (2009) relataram em seus estudos com determinação 

de compostos fenólicos em pele de amendoim, taxas de recuperação de 58,00% para o 

ácido gálico, valor mais baixo que os encontrados para o cajá-umbu e graviola. Estes 

mesmo autores obtiveram uma recuperação de 102% para o ácido ρ-cumárico mais 

elevados do que a taxa de 25,56 – 61,35% obtidos para o cajá-umbu e graviola; por fim 

109% de recuperação para o ácido ferúlico muito próximo da faixa de 74,63 – 108,79% 

relatados para as duas frutas deste trabalho. 

2.3.3.5 Ensaio de Precisão 

 As Tabelas 22 e 23 mostram os valores de repetitividade encontrados na análise 

realizada com a adição dos padrões de ácido fenólicos as frutas cajá-umbu e graviola, 

respectivamente. O resultado da repetitividade foi calculado com base no desvio padrão 

relativo ou também chamado de coeficiente de variação do tempo de retenção e da área 

relativa dos compostos de interesse nas frutas em estudo, valores dados em 
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porcentagem. Para o cajá-umbu os valores obtidos de repetitividade estão na faixa, 0,06 

a 0,53% e 0,31 a 2,27%, para os tempos de retenção e área, respectivamente. Enquanto 

que para a graviola os valores se apresentaram entre, 0,10 – 1,30% e 0,25 - 2,85%, para 

os tempos de retenção e áreas, respectivamente. Segundo Lanças (2009), valores de 

repetitividade de até 1% são aceitáveis, tanto para tempo de retenção quanto para área 

relativa do composto de interesse.  

 Tabela 22. Valores do ensaio de precisão (repetitividade) com base no tempo de 

retenção e área relativa dos três ácidos fenólicos testados no método aperfeiçoado para a 

fruta cajá-umbu. 

Padrão Analítico  

Concentração 

do analito 

(mg.mL
-1

) 

Cajá-umbu 

tR  

(min) 

CV
a
  

(%)
 
 

Área 
CV

b 

(%) 

Ácido gálico 
0,011 4,725 ± 0,01 0,20 296465,61 ± 6736,21 2,27 

0,177 4,739 ± 0,01 0,30 5987668,56 ± 33843,10 0,56 

      

Ácido ρ-cumárico 
0,005 21,794 ± 0,02 0,53 308779,91 ± 5472,42 1,77 

0,087 21,817 ± 0,03 0,13 10699682,04 ± 88133,27 0,82 

      

Ácido ferúlico 
0,007 23,482 ± 0,01 0,06 831104,9131± 2572,91 0,31 

0,119 23,397 ± 0,02 0,11 13013857,67± 138459,76 1,06 
acoeficiente de variação da repetitividade do tempo de retenção. 

bcoeficiente de variação da repetitividade da área relativa. 

Média ± desvio padrão, n=7. 

 Desta forma, os resultados mostram que os valores de repeptitividade 

encontrados para os tempos de retenção dos três padrões avaliados para as duas frutas, 

se encontram na sua maioria abaixo do limite de 1%, com exceção do ácido gálico na 

concentração de 0,177 mg.mL
-1

 na graviola, que obteve um coeficiente de variação de 

1,3%. Porém os coeficientes de variação calculados com base na área relativa do analito 

apresentaram valores acima de 1% para quase todas as concentrações analisadas nas 

frutas cajá-umbu e graviola.  
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Tabela 23. Valores do ensaio de precisão (repetitividade) com base no tempo de 

retenção e área relativa dos três ácidos fenólicos testados no método aperfeiçoado para a 

fruta graviola. 

Padrão Analítico  

Concentração 

do analito 

(mg.mL
-1

) 

Graviola 

tR  

(min) 

CV
a
  

(%)
 
 

Área 
CV

b 

(%) 

Ácido gálico 
0,011 4,610 ± 0,01 0,13 2792605,15 ± 20667,65 0,74 

0,177 4,737 ± 0,02 1,30 5623096,00 ± 14010,05 0,25 

      

Ácido ρ-cumárico 
0,005 21,928 ± 0,02 0,11 477800,70 ± 6413,73 1,34 

0,087 21,818 ± 0,07 0,65 8640302,13 ± 84569,80 0,98 

      

Ácido ferúlico 
0,007 23,615 ± 0,02 0,10 657314,86 ± 18739,01 2,85 

0,119 23,486 ± 0,06 0,26 8937617,93 ± 174979,30 1,96 
acoeficiente de variação da repetitividade do tempo de retenção. 

bcoeficiente de variação da repetitividade da área relativa. 

Média ± desvio padrão, n=7. 

 A ANVISA (2003) determina que o valor máximo aceitável para o parâmetro de 

repetitividade vai variar de acordo com o tipo de matriz, com a finalidade do método, 

com a concentração do analito na amostra e com a metodologia que foi empregada, mas 

que não admite valores maiores que 5%. O Codex Alimentarius (2009), menciona uma 

faixa mais ampla, estabelecendo que o valores de repetitividade não podem exceder 

10%, ao se fazer análise de resíduos em alimentos, isso quando se trabalha com 

concentrações do analito acima de 1000 µg.kg
-1

. 

 Tomando como base os critérios preconizados pelo Codex (2009) e a ANVISA 

(2003), os resultados obtidos neste trabalho para os valores de repetitividade estão 

dentro dos limites aceitáveis para ambos, levando em consideração que o maior valor de 

repetitividade foi de 2,85% para o ácido ferúlico na concentração de 0,007 mg.mL
-1

 na 

fruta graviola. 

 Maruenda et al. (2013), encontraram resultados semelhantes de repetitividade 

analisados intra-dia, na faixa de 0,057 a 0,423% e 0,745 a 1,948%, para os tempos de 

retenção e área dos compostos de interesse, respectivamente, no estudo de seis 

fenólicos, dentre eles álcool 4-hidroxibenzilo, ácido 4-hidroxibenzóico, 4-

hidroxibenzaldeído, glucovanillina, vanilina, álcool vanílico, ácido vanílico e álcool 
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anisílico, em frutos silvestre de Vanilla pompona originaria da Amazônia Peruana, 

numa extração com solução de etanol a 48%. 

 Luo et al. (2013) ao estudar ácidos fenólicos livres e conjugados em 20 

cultivares de batata doce, sendo 19 cultivados chineses e um americano, encontraram 

coeficientes de variação da repetitividade intra-dia na faixa de 1,81 a 3,20%, muito 

próximos dos encontrados no presente trabalho. 

 Kim et al. (2013) ao realizar a validação de uma metodologia analítica por 

CLAE-DAD, com base em quatros padrões de fenólicos, dentre eles o ácido gálico, 

fustina, fisetina e sulfuretina, contidos no extrato de Rhus verniciflua, apresentaram um 

coeficiente de variação de repetitividade elevado, em torno de 2,94% e 0,88%, para o 

padrão ácido gálico nas concentrações de 20 µg.mL
-1

 e 100 µg.mL
-1

, respectivamente. 

Entretanto neste trabalho foi relatado um coeficiente de variação (2,27% para o cajá-

umbu e 0,74% para a graviola) menor para uma concentração analisada também menor 

(11,5 µg.mL
-1

 para as duas frutas). 

 Repetitividade com valores na faixa de 0,25 a 1,40% foram relatados por An et 

al. (2013), nos estudos de 18 fenólicos, dentre eles a rutina, quercetina e caempferol, em 

extrato de A. venetum. Estes valores de assemelharam aos encontrados no presente 

trabalho para as frutas cajá-umbu e graviola, levando em consideração os tempos de 

retenção, pois estes são muito importante na identificação dos compostos de interesse na 

amostra. Vale ressaltar que a detecção acoplado ao CLAE utilizado por An et al. (2013) 

foi mais preciso com o DAD-ESI-IT-TOF-MS. 

 Dutra et al. (2010) em estudo de determinação de compostos fenólicos em erva-

mate por CLAE-DAD, encontraram valores de repetitividade dados em coeficiente 

variação (%) de 2,96 para a rutina, 1,79 para o ácido caféico e 2,07 para o ácidos 5-

cafeoilquínico, semelhante aos encontrados no presente trabalho calculados em cima da 

área relativa do picos de interesse para as fruta de cajá-umbu e graviola. 
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2.4 CONCLUSÃO 

 Diante dos resultados obtidos no desenvolvimento de uma metolodogia analítica 

para identificação e quantificação de compostos fenólicos, entre ácidos fenólicos e 

flavonóides, para as frutas de cajá-umbu e graviola, por CLAE-DAD, e posterior 

validação desta, tomando como base 2 métodos de análise distintos, um proposto por 

Scordino et al (2011) e outro por Kalt et al. (2008), pode-se concluir o seguinte: 

 

 Os métodos originais propostos por Scordino et al (2011) e Kalt et al (2008) não 

foram eficientes na separação dos compostos fenólicos das frações extraídas da polpa da 

fruta cajá-umbu e graviola. 

 Com base nas figuras de mérito cromatográficas (fator de retenção (k), resolução 

(Rs) e fator de separação (α)), para os 13 padrões analíticos avaliados em ambos os 

métodos,   apenas  o método 1 foi potencialmete eficiente na  separação dos padrões. 

 A separação dos padrões analíticos no método 1 em condições aperfeiçoadas 

apresentou uma resolução >1,5, melhores do que o método 1 original. 

 Os testes de validação realizados para a 5ª modificação partindo do método 1, 

apresentaram boa seletividade e boa linearidade dentro da faixa de concentração 

estabelecida, gerando um coeficiente de variação ≥ 0,993. 

 Os três padrões analíticos avaliados (ácido gálico, ácido ρ-cumárico e ácido 

ferúlico) em duas diferentes concentrações, apresentaram taxas de recuperação 

aceitáveis na faixa de 50 - 108,79% em se tratando de uma matriz complexa. 

 Para os ensaios de precisão (repetitividade) calculados para os três padrões de 

ácidos fenólicos (ácido gálico, ácido ρ-cumárico e ácido ferúlico) avaliados 

apresentaram valores na faixa de 0,1 - 1,3% para os tempos de retenção  e 0,25 - 2,85% 

para as áreas relativa dos padrões. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E QUANTICAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS E 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS OBTIDOS DAS POLPAS DE 

CAJÁ-UMBU E GRAVIOLA 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo serão apresentadas as análises fisico-quimicas de pH, acidez total 

titulável, teor de sólidos soluveis, proteinas, lipideos, umidade e cinzas, a fim de 

caracterizar as polpas das frutas cajá-umbu e graviola. Será apresentado a metodologia 

de obtenção de duas frações para cada uma das polpas das frutas avaliadas, uma 

utilizando como solvente a mistura acetona/metanol e outra com a mistura 

acetona/acetato de etila. 

 Serão identificados e quantificados os compostos fenólicos por cromatografia 

líquida de alta eficiência acoplado ao detector de arranjo de diodos, presentes nas 

frações de acetona/metanol e acetona/acetato de etila para polpas das frutas cajá-umbu e 

graviola. Apresentar-se a ainda neste capítulo o teor de fenólicos totais e flavonóides 

totais, das duas frações obtidas para cada uma das frutas em estudo, assim como serão 

avaliadas a capacidade antioxidante das mesmas frações mencionadas acima frente ao 

método de captura de radical ABTS e DPPH.  

 O objetivo deste trabalho neste capítulo é verificar qual das frutas avaliadas 

apresenta melhor atividade antioxidante, assim como qual a mistura de solventes 

utilizada na extração será responsável por esta atividade, e por extrair mais compostos 

fenólicos e flavonóides, avaliando desta forma quais os compostos fenólicos (ácidos 

fenólicos e flavonóides) que foram identificados por CLAE-DAD nas frações e que tem 

influência nos resultados das análises acima mencionadas. 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 Materiais 

3.2.1.1 Reagentes e padrões 

 Os padrões analíticos utilizados foram: ABTS [2,2’-azino-bis(3-ethylbenzo-

thiazoline-6-sulphonic acid)] (≥98,0% de pureza, origem Canadá), Ácido Gálico (97,5–

102,5% de pureza, origem China) e Quercetina (≥ 95,0%, origem Alemanha)- marca: 

Sigma (St. Louis, Missouri, EUA); DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl-hidrazil) e Trolox (6-

hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl chroman-2-carboxylic acid) (97,0% de pureza) – marca: 

Aldrich Chemistry (origem Alemanha – St. Louis, Missouri, EUA). 
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 Os reagentes e solventes utilizados foram: Acetonitrila e Metanol, ambos grau 

HPLC – marca: J.T. Baker (México); Acetona grau HPLC e Ácido Trifluoracético 

(TFA) – marca: Vetec (Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil); Éter Dietílico (98,0% 

de pureza) – marca: Qhemis; Ácido Bórico, Carbonato de Sódio Anidro, Fenolftaleína e 

Vermelho de Metila, ambos P.A. – marca: Dinâmica; Cloreto de Alumínio (99,0% de 

pureza), Sulfato de Sódio Anidro P.A. e Persulfato de Potássio P.A. – marca: Synth; 

Folin-Ciocalteau e  Ácido Fórmico (98,0% de pureza) – marca: Sigma Aldrich (St. 

Louis, Missouri, EUA); Álcool Etílico (95,0% de pureza), Hidróxido de Sódio P.A., 

Ácido Clorídrico P.A. e Ácido Sulfúrico P.A. – marca: Proquímios (Rio de Janeiro, 

Brasil); Sulfato de Potássio P.A. – marca: Cinética; Sulfato de Cobre P.A. – marca: 

Chemco (Campinas, São Paulo, Brasil). 

3.2.2 Métodos 

3.2.2.1 Obtenção da polpa 

 A obtenção das polpas congeladas de cajá-umbu e graviola, para a realização das 

análises físico-químicas mencionadas abaixo e posteriormente para dos extratos, está 

descrita no item 2.2.2.1 do capítulo 2 deste trabalho. 

3.2.2.2 Caracterização Físico-química da Polpa 

 As análises físico-químicas descritas abaixo foram realizadas nas polpas 

congeladas das frutas cajá-umbu e graviola com a finalidade de caracterizar os frutos 

que foram fonte de estudo do presente trabalho. 

 pH 

 A análise de pH da polpa foi realizada utilizando um potenciômetro  da marca 

Labmeterm modelo PHS-3B, segundo a metodologia descrita pelo INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ (Item/Método 017/IV, 2008). 

 Acidez Total Titulável (% ácido cítrico) 

 A determinação da acidez titulável foi realizada por meio da titulação com 

NaOH 0,1M, utilizando o indicador fenolftaleína 1%, a partir de 5g de polpa e diluída 
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em 50mL de água destilada, como descrito pelo INSTITUTO ADOLFO LUTZ 

(Item/Método 312/IV, 2008). 

 Teor de Sólidos Solúveis 

 A determinação do teor de sólidos solúveis foi realizada utilizando refratômetro 

(Refratômetro Abbe tipo WYA em escala de ºBrix, marca Biobrix modelo 2WA-J), 

previamente calibrado com água destilada de acordo com a metodologia descrita pelo 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (Item/Método 315/IV, 2008). 

 Determinação de Proteína 

 A análise de proteínas das polpas foi realizada de acordo com a metodologia 

adaptada do INSTITUTO ADOLF LUTZ (Item/Método 037/IV, 2008), conhecida como 

método de Kjeldahl modificado, utilizando o aparelho digestor TE 146-5/50 e destilador 

TE 0363, Tecnal. 

 Determinação de Lipídeos 

 A determinação do teor de lipídeos das polpas das frutas foi realizada de acordo 

com a metodologia 032/IV do INSTITUTO ADOLF LUTZ (2008), utilizando o 

aparelho extrator tipo Soxhlet 211-6 e chapa elétrica da marca Nova ética. 

 Determinação de Umidade 

 A determinação de umidade foi realizada segundo a metodologia 012/IV do 

INSTITUTO ADOLF LUTZ (2008), utilizando a estufa da marca Biopar, 15084. 

 Determinação de Cinzas 

 A análise do teor de cinzas das polpas foi determinada pela metodologia 018/IV 

do INSTITUTO ADOLF LUTZ (2008), utilizando a mufla da marca GP Científica, 

TC4S. 

3.2.2.3 Obtenção do Extrato 

 A forma de obtenção do extrato apartir das polpas congeladas de cajá-umbu e 

graviola para a realização das análises cromatográficas, teor de fenólicos totais, 
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flavonóides totais e avaliação da capacidade antioxidante, frente a dois métodos, que 

são ABTS e DPPH, está descrita no método 2 e representada pelo item 2.2.2.2.2 do 

capítulo 2 deste trabalho. 

3.2.2.4 Análise Cromatográfica (CLAE-DAD) 

 Para a realização das análises cromatográficas foi utilizado um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência LC-20AT (Shimadzu) equipado com desgaseificador, bomba 

quaternária (LC-20AT), injetor automático (SIL-20A) e detector de arranjo de diodos 

UV/VIS – DAD (SPD-M20A) com monitoramento na faixa de 190 a 800 nm, e uma 

coluna Varian “C18” (250 mm x 4,6 mm, 5µm). 

 As condições analíticas do método aperfeiçoado para avaliação das amostras 

estão descrita na Tabela 18 do capítulo 2 deste trabalho. 

3.2.2.5 Análise do Teor de Compostos Fenólicos Totais 

 Para a determinação do teor de compostos fenólicos totais dos extratos das frutas 

de cajá-umbu e graviola, foi usado método espectrofotométrico descrito por Thaipong et 

al. (2006), utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau (SINGLETON et al., 1999), como 

descrito no item 2.2.2.4 do capítulo 2 deste trabalho.  

3.2.2.6 Análise do Teor de Flavonóides Totais 

 Para a determinação de flavonóides totais dos extratos de cajá-umbu e graviola, 

foi utilizado um método espectrofotométrico descrito por Quettier-Deleu et al. (2000) 

com modificações. 1,5 mL do extrato foram adicionados em 1,5 mL de uma solução de 

cloreto de alumínio 2% em metanol, seguida da agitação em vórtex por 1 min e leitura 

em espectrofotômetro após 30 min, num comprimento de onda 415 nm, utilizando o 

metanol como branco para calibração do equipamento. 

 Foi utilizado o padrão analítico de quercetina para a quantificação do teor de 

flavonóides totais nos extratos avaliados. Para isto foi construída uma curva de 

calibração composta por 7 pontos, com concentrações na faixa de 0,53 – 33,75 µg.mL
-1

, 

os quais foram analisados nas mesmas condições da amostra, obtendo uma curva de 

calibração da quercetina representada pela equação y = 31,97x – 0,006, com um 

coeficiente de correlação linear de 0,999. Resultados foram expressos em µg de 

quercetina.g
-1

 de polpa fresca. 
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3.2.2.7 Avaliação da Atividade Antioxidante 

3.2.2.7.1 ABTS 

 Para a avaliação da atividade antioxidante pelo método ABTS (2,2-azino-bis-(3-

etil-benzotiazolina-acido sulfônico)) das frações obtidas dos extratos das frutas cajá-

umbu e graviola, foi empregando a espectrofotometria na região do visível, seguindo a 

metodologia descrita por Rufino et al. (2007), em seu Comunicado Técnico nº 128 da 

EMBRAPA. Neste comunicado técnico, este autor afirma ser esta metodologia baseada 

na captura do radical ABTS pelo antioxidante presente no extrato avaliado, atravéz de 

reações químicas, eletroquímicas ou enzimáticas. 

 Apartir das frações obtidas fez-se três diferentes diluições (1:1, 1:2 e 1:3) de 

cada fração, com exceção da fração da fruta graviola extraída com acetona e acetato de 

etila, onde as diluições foram 1:10, 1:50 e 1:100, em triplicata. Em seguida, foi 

transferida uma alíquota de 30 µL de cada diluição do extrato para tubos de ensaio 

contendo 3,0 mL do radical ABTS, levando a agitação em vórtex. Após 6 min em 

ambiente escuro fez-se a leitura no espectrofotômetro num comprimento de onda de 734 

nm, utilizando o álcool etílico como branco para calibração do equipamento. Para a 

quantificação foi construída uma curva padrão de Trolox, com 5 pontos em 

concentrações na faixa de 100 – 2000 µM de Trolox, avaliados nas mesmas condições 

do extrato. Resultando numa curva representada pela equação y = -0,0003+0,7918, com 

um R
2
 de 0,9991. O cálculo foi realiazdo pelo que recomenda o protocolo da 

EMBRAPA e o resultado foi expresso em µM de Trolox.g
-1

 de fruta. 

3.2.2.7.2 DPPH 

 Para a avaliação da atividade antioxidante pelo método DPPH ((2,2-difenil-1- 

picrilidrazil) das frações obtidas dos extratos das frutas cajá-umbu e graviola, foi 

empregando a espectrofotometria na região do visível, seguindo a metodologia descrita 

por Rufino et al. (2007), em seu Comunicado Técnico nº 127 da EMBRAPA, com 

modificações. 

 Apartir das frações obtidas analisou-se extrato concentrado e mais duas diluições 

(1:5 e 1:10) de cada fração, em triplicata. Em seguida, foi transferida uma alíquota de 

100 µL de cada diluição do extrato para tubos de ensaio contendo 3,9 mL do radical 

DPPH, levando a agitação em vórtex em ambiente escuro. A leitura foi realizada em 
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espectrofotômetro num comprimento de onda de 515 nm, monitorada a cada minuto até 

estabilização, que ocorreu em 30 min para todos os extratos. Foi utilizado o álcool 

metílico como branco para calibrar o equipamento. Para a quantificação foi construída 

uma curva de calibração do padrão analítico de ácido gálico (AG), com 7 pontos em 

concentrações na faixa de 0,5 – 52,5 µg.mL
-1

, analisados nas mesmas condições do 

extrato. Resultando numa curva representada pela equação y = -0,008x+0,587, com um 

R
2
 de 0,996. O resultado foi expresso em µg AG.g

-1
 de fruta. 

3.2.2.8 Análise Estatística 

 As análises estatísticas para discussão dos dados obtidos com a execução do 

presente estudo foram realizadas utilizando-se o PROGRAMA ASSISTAT
R 

versão 7.7 

beta (Software livre), e foram expressos em tabelas de análise de variância (ANOVA) 

(p≤0,05) pelo teste de médias de Tukey.  

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 Análise Físico-Química da Polpa 

 A tabela 24 apresenta os resultados das análises físico-quimicas que foram 

realizadas para caracterização das polpas das frutas cajá-umbu e graviola. 

 Os valores de pH encontrando no presente trabalho para a polpa de cajá-umbu, 

de 2,7 está dentro da faixa de 2,31 – 2,82, encontrados por Carvalho et al. (2011) em 

estudos realizados com o fruto cajá (Spondias lutea L.) de diferentes localidades do 

Pará, e mais alto que o valor de pH 2,53 encontrados por Oliveira (2012), para o fruto 

do cajá. Assim como a umidade (90,89%) também se encontra dentro da faixa de 85,16 

– 91,42% para o cajá e muito próximo de 91,3% e 89,76% que foi encontrado por 

Santos (2009) em frutos de cajá-umbu e por Oliveira (2012) para o fruto do cajá, 

respectivamente. Porém os valores de 
o
brix (7,61%) relatados para o cajá-umbu foram 

abaixo dos valores encontrados para o cajá, que foram entre 7,80 – 12,90 (CARVALHO 

et al., 2011) enquanto que os valores de acidez do cajá-umbu foram mais elevados que 

os valores de 1,20 – 1,93 relatados para o cajá.  
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Tabela 24. Caracteristicas físico-químicas das polpas de cajá-umbu e graviola. 

Caracteristicas Cajá-umbu Graviola 

pH 2,70 ± 0,00  3,79 ± 0,01  

Acidez total em ácido cítrico (%) 15,46 ± 0,32 11,43 ± 0,07 

Teor de sólidos solúveis (
o
Brix) 7,61 ± 0,11  16,43 ± 0,06 

Cinzas (%)  0,38 ± 0,00 0,54 ± 0,02  

Proteinas (%)  0,82 ± 0,10 1,61 ± 0,02  

Lipídeos (%)  0,50 ± 0,00  0,26 ± 0,06 

Umidade (%)  90,89 ± 0,50   81,03 ± 0,17 

Média ± desvio padrão, n=3. 

  Mattietto et al. (2010) encontraram valores de pH, umidade, brix e acidez 

titulável dentro da faixa apresentada  por Carvalho et al. (2011), acrescentando ainda os 

valores de proteínas, lipídeos e cinzas, em torno de 0,82%, 0,26% e 0,58%, 

respectivamente, ao realizar estudos com polpa do fruto cajá (Spondias mombin L.), 

enquanto que esses dados em comparação com os valores determinados para o cajá-

umbu, observa-se que o teor de proteínas foi o mesmo, o teor de lipídeos foi mais 

elevado (0,50%) e o de cinzas mais baixo (0,38%). 

 Santana et al. (2009), Santos (2009)  e Silva et al. (2011) em pesquisas 

realizadas com cajá-umbu da região de Cruz das Almas-BA, Recôncavo Sul da Bahia e 

do microregião de Iguatu-Ceará, respectivamente, encontraram valores de 
o
brix mais 

elevados, em torno de 11,22%, 10,00% e 11,58%,  valores de acidez titulavel mais 

baixos, em torno de 1,36%, 1,32% e 0,87 – 1,48%. Valores de pH de 2,74 e 2,40 foram 

obtidos para o cajá-umbu, por Santana et al.(2009) e Santos (2009), respectivamente, 

sendo o valor se 2,74 semelhante e o de 2,40 mais baixos que os valores encontrados no 

presente trabalho para a fruta cajá-umbu.  

 Julián-Loaeza et al. (2011) em estudos com três diferentes variedades de 

Annona, encontraram valores de pH e cinzas mais elevados (4,79 – 5,19 e 0,89 a 0,94%) 

que os relatados no presente trabalho para a graviola, em torno de 3,79 e 0,54%, 

respectivamente. Os valores de proteína, umidade e acidez titulável encontrados para a 

graviola foram maiores (1,61%, 81,03% e 11,43%, respectivamente) que os relatados 

para as três variedades de Annona, que foi em torno de 0,89 a 1,14%, 77,11 a 79,61% e 
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0,16 a 0,34%, respectivamente. O teor de lipídeos e brix da graviola ficaram na faixa de 

0,20 a 0,31% e 13,55 a 20,25%, encontrados para as três variedades de Annona. 

3.3.2 Identificação e Quantificação dos Compostos Fenólicos por CLAE-DAD 

 As polpas de cajá-umbu e graviola foram submetidas à extração e posterior 

análise cromatográfica segundo a metodologia aperfeiçoada e valida anteriormente para 

identificação e quantificação de ácidos fenólicos e flavonóides. 

 A identificação dos compostos foi realizada por meio da comparação espectral e 

dos tempos de retenção do composto na amostra com o padrão analítico puro.  

 Foram encontrados na polpa de cajá-umbu, a rutina e um composto que possui 

espectro de absorção semelhante ao ácido ρ-cumárico, com absorção máxima em 315 

nm, possivelmente pertencente à família das cumarinas.  

 A quantificação dos padrões dos ácidos gálico e clorogênico, catequina, rutina e 

de um composto cujo espectro se assemelha ao ácido ρ-cumárico, foram realizada com 

base na construção das curvas de calibração externa dos respectivos compostos e que 

pode ser visualizada na Tabela 19 do capítulo 2. 

 A polpa da graviola apresentou uma maior quantidade de compostos 

identificados com base nos padrões avaliados neste trabalho, que foram, ácido gálico, 

ácido clorogênico, catequina e o mesmo composto mencionado acima, com espectro 

semelhante ao do ácido ρ-cumárico (Tabela 25). 

 Nas duas polpas foram utilizadas duas diferentes combinação de solvente para 

extração dos compostos fenólicos, acetona/metanol e acetona/acetato de etila. De acordo 

com a Tabela 25, para o extrato obtido da polpa de cajá-umbu extraído com solvente 

acetona/acetato de etila não foi detectado nenhum composto, esse mesmo solvente na 

polpa da graviola extraiu o ácido gálico, ácido clorogênico e o composto semelhante ao 

ácido ρ-cumárico, 0,88 mg.100g
-1

, 007 mg.100g
-1

  e 0,95 mg.100g
-1

 de polpa, 

respectivamente. 
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Tabela 25. Teor de compostos fenólicos (mg.100g
-1

) presentes nas polpas de cajá-umbu 

e graviola. 

Fruta 
Solvente de 

extração 

Padrões Analíticos 

Ácido 

gálico 

Ácido 

clorogênico 
Catequina Rutina 

Composto 

fenólico* 

Cajá-

umbu 

Acetona/Metanol ND ND ND 0,25 ± 0,15 0,03± 0,00
c
 

Acetona/Acetato 

de etila 
ND ND ND ND ND 

Graviola 

Acetona/Metanol 0,19 ± 0,05
b
 0,18± 0,02

a
 4,50 ± 1,8 ND 0,89 ± 0,06

b
 

Acetona/Acetato 

de etila 
0,88 ± 0,26

a
 0,07 ± 0,01

b
 ND ND 0,95 ± 0,29

a
 

Média ± desvio padrão, n=3. 

*composto com absorção máxima em 315 nm e seu resultado foi expresso em mg de ácido ρ-cumárico.100g-1 de 

polpa.   ND=não detectado 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade.    

 Na extração realizada com acetona/metanol na polpa do cajá-umbu foi extraído o 

flavonóide rutina e o composto semelhante ao ácido ρ-cumárico, 0,25 e 0,03 mg.100g
-1 

de polpa, respectivamente. Na polpa da graviola esse mesmo solvente extraiu ácido 

gálico, ácido clorogênico, catequina e o composto com espectro semelhante ao ácido ρ-

cumárico, 0,19 mg.100g
-1

, 0,18 mg.100g
-1

, 4,5 mg.100g
-1

 e 0,89 mg.100g
-1

 de polpa, 

respectivamente. 

 A mistura de solvente acetona/metanol utilizada na extração da polpa graviola 

foi melhor em termos qualitativos, pois recuperou maior número de compostos 

fenólicos que a mistura acetona/acetato de etila. Em termos quantitativos a mistura 

acetona/acetato de etila extraiu 78% e 6,3% a mais, de ácido gálico e o do composto 

com espectro semelhante ao ácido ρ-cumárico, que a mistura acetona/metanol, 

respectivamente. Essa mesma mistura de solventes extraiu 61% a menos de ácido 

clorogênico. 

 Nawwar et al. (2012) em estudos realizados com extrato de folhas de graviola 

utilizando a extração em fase sólida com cartucho LH-20, conseguiu isolar 12 fenólicos 

conhecido, distribuídos em 6 frações separadas atraves da eluição de diferentes solução 

de metanol em água, em proporção que variam de 10 a 60% de metanol. Dentre os 



102 

 

compostos isolados estão o ácido gálico, catequina e ácido clorogênico, compostos estes 

que também foram identificados e quantificados no presente trabalho para a polpa de 

graviola. 

3.3.3 Quantificação dos Compostos Fenólicos Totais e Flavonóides Totais nas 

polpas de cajá-umbu e graviola. 

 A tabela 26 mostra os resultados do teor de fenólicos totais e flavonóides totais 

obtidos das frações acetona/metanol e acetona/acetato de etila da polpa das frutas cajá-

umbu e graviola. Pode-se observar que tanto para a fruta cajá-umbu quanto para a fruta 

graviola à fração acetona/acetato de etila foi mais eficiente na extração dos fenólicos 

totais e dos flavonóides totais, que a fração acetona/metanol. Com um aumento de cerca 

de 50% para a extração dos fenólicos totais para ambas as frutas, e um aumento de 

87,34% e 73% na extração dos flavonóides totais, para cajá-umbu e graviola, 

respectivamente. 

 Jaramillo et al. (2000) reporta em suas pesquisas sobre os constituintes químicos 

do pericarpo de A.muricata, que a fração acetato de etila foi a mais efetiva contra 

linhagens celulares U-937 e cepas de promastigotas Leishmania,  em estudos para a 

avaliação da atividade citotóxica e antileishmanial. Segundo Bezerra (2006), essa 

atividade antileishmanial detectada se deve aos flavonóides presentes no extrato em 

estudo. 

Tabela 26.   Teor de Compostos Fenólicos Totais e Flavonóides Totais nas polpas de 

cajá-umbu e graviola. 

Fruta 
Solvente de 

extração 

Fenólicos Totais 

(mg AG.100g
-1

) 
Flavonóides Totais 

(mg quercetina.100g
-1

) 

Cajá-umbu 

Acetona/Metanol 16,94 ± 1,54
d
 7,98 ± 0,33

d
 

Acetona/Acetato de 

etila 
33,96 ± 1,31

c
 63,04 ± 1,64

a
 

Graviola 

Acetona/Metanol 64,10 ± 1,15
b
 11,01 ± 0,09

c
 

Acetona/Acetato de 

etila 
133,02 ± 5,93

a
 40,76 ± 5,99

b
 

Média ± desvio padrão, n=3. As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente 

entre si, ao nível de 5% de probabilidade.    
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 De uma forma geral a fruta graviola apresentou maior conteúdo de fenólicos 

totais, nas duas frações analisadas, em torno de 64,10 – 133,02 mg AG.100g
-1

, enquanto 

que o cajá-umbu foi na faixa de 16,94 – 33,96 mg AG.100g
-1

. Em contrapartida, o cajá-

umbu apresentou maior conteúdo de flavonóides totais, em torno de 7,98 – 63,04 

quercetina.100g
-1

, enquanto que na graviola apresentou valores na faixa de 11,01 – 

40,76 mg quercetina.100g
-1

. 

 Na tabela 26 observa-se que na extração utilizando acetato de etila na fruta cajá-

umbu o conteúdo de flavonóides totais obtido, em torno de 63,04 mg de 

quercetina.100g
-1

, foi superior ao conteúdo de fenólicos totais, em torno de 33,96 mg 

AG.100g
-1

, que é uma incoerência analítica, pois é sabido que a classe dos flavonóides 

representa uma parte do fenólicos totais. Desta forma, é provável que algum composto 

presenta na matriz da fruta cajá-umbu tenha interagido com a mistura de solventes 

acetona e acetato de etila e este tenha absorvido no mesmo comprimento de onde dos 

flavonóides totais, ocasionado um “efeito de matriz”. Outra possibilidade a ser 

considerada é o fato de ambas as metodologias serem espectrofotométricas, mas 

empregarem padrões de compossotos fenólicos diferentes o que pode levar a diferenças 

no fator de resposta frente ao método empregado e, por consequência a incoerência no 

resultado. 

 O teor de fenólicos totais encontrados neste trabalho para o cajá-umbu, nas duas 

frações, foram inferiores aos valores encontrados por Moreira et al. (2012), ao estudar o 

teor de fitoquimicos bioativos de 4 genótipos dos frutos da cajá-umbuzeira, valores na 

faixa 110,61 a 188,86 mg AG.100g
-1

, numa extração seqüencial com acetona a 80%, 

metanol a 80% e água. Esse mesmo autor encontrou valores de flavonóides totais 

menores em comparação ao presente trabalho, na faixa de 1,95 a 2,37 mg 

catequina.100g
-1

, numa extração com metanol. 

 Port’s et al. (2013) relataram em seus estudos para determinação de fenólicos e 

atividade antioxidante na infusão de 9 ervas da região Amazônica,  dentre elas a 

graviola, apresentando valores elevados de fenólicos totais e flavonóides totais, em 

torno de 32,61 mg AG.g
-1

 e 5,60 mg de catequina.g
-1

 de fruta, em comparação com os 

valores encontrados para as duas frações obtidas no presente trabalho para a fruta 

graviola, uma acetona/metanol e outra com acetona/acetato de etila. 
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 O teor de compostos fenólicos totais em torno de 84,3 mg AG.100g
-1

 de polpa 

foi encontrado por kuskoski et al. (2005) na extração etanólica da polpa da graviola, 

valor este sendo maior que o obtido na fração acetona/metanol (64,10 mg AG.100g
-1

) e 

menor do que na fração acetona/acetato de etila (133,02 mg quercetina.100g
-1

) para a 

polpa da graviola. 

 Em pesquisas realizadas com três diferentes variedades de Annona, realizadas 

por Julián-Loaeza et al. (2011), foram relatados valores elevados de compostos 

fenólicos totais e flavonóides totais, na faixa de 129,27 – 170,88 mg AG.100 g
-1

 e 

107,41 – 152,04 mg de catequina.100g
-1

, respectivamente, em relação aos encontrados 

para a graviola nas duas frações analisadas no presente trabalho. 

 Sousa et al. (2011a), em suas pesquisas na determinação de fenólicos em 

resíduos (casca, semente e bagaço) de frutos tropicais, encontraram valores bem mais 

baixos, em torno de 18,60 e 24,11 mg AG.100g
-1

 de compostos fenólicos totais para 

resíduos de graviola para extrato aquoso e hidroalcoólico (solução de álcool etílico a 

20%), respctivamente, em comparação com as duas frações obtidas, de acetona/metanol 

e acetona/acetato de etila, para a polpa da fruta graviola, neste trabalho.  

 Esse mesmo, Souza et al (2011b), em um trabalho semelhante com a análise de 

resíduos de polpas de frutas tropicais encontrou o valor de 1,03µg de quercetina/g de 

flavonóides totais em resíduo de polpa de graviola, estando este abaixo dos valores 

encontrados para as duas frações obtidas da polpa da graviola. 

 Oliveira (2012) em estudos com o fruto do cajá encontrou teor de compotos 

fenólicos totais em torno de 24,31 mg AG.100 g
-1

 em extração com álcool etílico a 

50%,  enquanto neste trabalho, os valores encontradas foram na faixa de 16,94 – 33,96 

mg AG.100 g
-1

 para as duas frações, acetona/metanol e acetona/acetato de etila, para a 

polpa da fruta cajá-umbu. Este mesmo autor relata valores de 7,40 mg.100 g
-1

 para o 

teor de flavonóides totais extraídos com etanol e ácido cloridrico, valores muito 

próximos aos encontrados para a fração acetona/metanol (7,98 mg quercetina.100 g
-1

) 

da polpa da fruta cajá-umbu. 

 Melo et al. (2008a) em sua pesquisas na determinação de fenólicos em polpas de 

frutas, obtiveram valores de fenólicos totais para a fruta graviola, em torno de 183,29 e 

20,65 mg catequina.100 g
-1

, em extrato aquoso e metanólicos, respectivamente. O valor 

encontrado para o extrato aquoso é mais elevado que o valor encontrado na fração 
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acetona/acetato de etila (133,02 mg AG.100 g
-1

), a qual extraiu mais compostos 

fenólicos no presente trabalho enquanto o valor obtido para o extrato metanólico foi 

mais baixo que o valor encontrado para a fração acetona/metanol da graviola (64,10 mg 

AG.100 g
-1

). 

3.3.4 Capacitadade Antioxidante Total 

 Os resultados encontrados na avaliação da atividade antioxidante das frações 

obtidas da frutas cajá-umbu e graviola (Tabela 27) mostraram que o cajá-umbu não 

apresentou atividade antioxidade frente ao método de captura de radical DPPH, nem 

para a fração acetona/metanol e nem para a fração acetona/acetato de etila. O mesmo 

não aconteceu na avaliação da atividade antioxidante pelo método ABTS, onde a fração 

acetona/acetato de etila apresentou maior atividade que a fração acetona/metanol. 

Tabela 27. Atividade Antioxidante pelo método ABTS e DPPH das polpas de cajá-

umbu e graviola. 

Fruta 
Solvente de 

extração 

ABTS 

(µM Trolox.g
-1

) 

DPPH 

(µg AG.g
-1

) 

Cajá-umbu 

Acetona/Metanol 3,57 ± 2,17
c
 ND 

Acetona/Acetato 

de etila 
2,40 ± 1,69

d
 ND 

Graviola 

Acetona/Metanol 106,63 ± 17,96
a
 17,00 ± 1,3

b
 

Acetona/Acetato 

de etila 
57,19 ± 9,36

b
 33,00 ± 0,5

a
 

Média ± desvio padrão, n=3.  ND=não detectado 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade.    

 A fruta graviola apresentou atividade antioxidade frente aos métodos avaliados, 

ABTS e DPPH, sendo que para o método ABTS a fração acetona/metanol teve maior 

atividade, em torno de 106,63 µM Trolox.g
-1

, na captura dos radicais que a fração 

acetona/acetato de etila, onde obteve valores em torno de 57,19 µM Trolox.g
-1

 de polpa. 

 No método DPPH, ocorreu o inverso, a fração que teve melhor atividade foi a 

acetona/acetato de etila , 33,00 µM AG.g
-1

, enquanto que a fração acetona/metanol foi 
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17,00 µM AG.g
-1

 de polpa.  Desta forma, observa-se ainda dos dados da Tabela 27, 

que a mistura de solventes acetona/metanol foi a que mostrou ter melhor atividade 

antioxidante para as duas frutas. 

 Port’s et al. (2013) encontraram valores elevados de atividade antoxidante pelo 

método DPPH, em estudos com infusão de folhas da graviola, em torno de 320,16 

ug.mL
-1

 de IC50, expressos em equivalente de ácido gálico, enquanto que os valores 

obtidos para as duas frações na fruta graviola ficaram na faixa de 17,00 a 33,00 µg 

AG.g
-1

 de polpa neste trabalho. 

  Kuskoski et al. (2005) relataram ter obtido valores de atividade antioxidante 

pelo método DPPH (2,88 a 4,5 µM Trolox.g
-1

) mais elevado para polpa de graviola 

extraído com etanol, que o encontrado para as duas frações estudadas para a mesma 

fruta. Porém pelo método ABTS, foi encontrado valores mais baixos, em torno de 4,3 a 

4,8 µM Trolox.g
-1 

de polpa, em relação às duas frações, acetona/metanol e 

acetona/acetato de etila, o qual ficou na faixa de 57,19 – 106,63 µM Trolox.g
-1

, 

respectivamente. 

 No estudo realizado com frutos do cajá de sete diferentes localidades do estado 

do Pará, Carvalho et al. (2011), encontraram valores de atividade antioxidante pelo 

ABTS mais elevadas, na faixa de 7,12 a 23,28 µM Trolox.g
-1

, que os valores obtidos 

para as duas frações, acetona/metanol e acetona/acetato de etila, de 3,57 e 2,40 µM 

Trolox.g
-1

, respectivamente, para a polpa do cajá-umbu deste trabalho. 

 Julián-Loaeza et al. (2011), encontraram valores de atividade antioxidade pelo 

método DPPH, bem mais elevados, na faixa de 1701,07 – 1998,19 µg.mL
-1

 de IC50, para 

três variedades de Annona, em comparação com os valores encontrados para a graviola 

nas frações acetona/metanol e acetona /acetato de etila, neste trabalho. 

 Sousa et al. (2011a), em suas pesquisas na determinação de fenólicos em 

resíduos (casca, semente e bagaço) de frutos tropicais, encontraram valores bem mais 

altos, em torno de 0,115 e 0,136 mM Trolox.g
-1 

de fruta, de atividade antioxidante pela 

captura do radical ABTS,  e valores em torno de 978,09 e 612,37 µg.mL
-1

 de extrato por 

IC50, para resíduos de graviola para extrato aquoso e hidroalcoólico (solução de álcool 

etílico a 20%), respctivamente, em comparação com as duas frações obtidas, de 

acetona/metanol e acetona/acetato de etila, para a polpa da fruta graviola. 
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3.4 CONCLUSÃO 

 De acordo com os resultados expostos neste capítulo para a determinação dos 

compostos fenólicos e avaliação da atividade antioxidante frente aos métodos ABTS e 

DPPH, para as frutas de cajá-umbu e graviola, concluí-se que: 

 

 O cajá-umbu é uma fruta mais ácida que a graviola, apresentando um maior teor 

de umidade e lipídeos; a graviola é mais adocicada, apresenta maior conteúdo de cinzas 

e proteínas. 

 A polpa da fruta da graviola apresentou maior teor de fenólicos totais e 

flavonóides totais em relação à polpa do cajá-umbu, para as duas frações avaliadas. 

 O sistema de solvente acetona/acetato de etila extraiu cerca 50% a mais de 

fenólicos totais para ambas as frutas comparada ao sistema de solventes 

acetona/metanol, e cerca 87% e 73% a mais de flavonóides totais para a fruta cajá-umbu 

e graviola, respectivamente. 

 A polpa da fruta da graviola apresentou maior conteúdo de compostos fenólicos 

em relação à polpa da fruta cajá-umbu, sendo a fração acetona/metanol da graviola a 

mais eficiente na extração dos compostos fenólicos, dentre eles, o ácido gálico, ácido 

clorogênico, catequina. 

 As polpas de cajá-umbu e graviola apresentaram atividade antioxidante frente ao 

método ABTS, porém a graviola foi a que apresentou maior atividade, em especial na 

fração acetona/metanol. 

 Na avaliação da capacidade antioxidante frente ao método de captura do radical 

DPPH somente a polpa da graviola que apresentou atividade antioxidante e a fração 

acetona/acetato de etila a que apresentou maior captura do radical livre. 

 Os resultados mostram que a polpa da graviola é mais eficaz na captura de 

radicais livres em comparação ao cajá-umbu.  
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