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RESUMO

A busca por espécies vegetais com caráter medicinal tem sido crescente, sendo considerado um excelente meio de se obter alternativos multifuncionais em razão do aumento de casos de pessoas com problemas crônicos e
degenerativos, tendo como os responsáveis os oxidantes e os radicais livres, que em excesso possivelmente são capazes de gerarem o que se chama de estresse oxidativo (EO), o que por ventura irá resultar os danos
teciduais. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo determinar a atividade antioxidante e identificar os aleloquímicos encontrados na espécie Syzygium cumini, a determinação da atividade antioxidante ocorreu pela
captura de radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila), e para a identificação dos metabolitos secundários, utilizou-se a metodologia de Matos (1988). O resultado foi considerado ambos satisfatórios, devido a AAO%
apresentada pela a espécie.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade antioxidante. Metabólitos secundários. Syzygium cumini.

ABSTRACT

The search for medicinal plant species has been increasing, being considered an excellent means to obtain alternative multifunctional ones due to the increase of cases of people with chronic and degenerative problems, having
as responsible for oxidants and free radicals, that in excess Possibly Are capable of generating what is called oxidative stress (EO), which may result in tissue damage. Thus, the present study aimed to determine the
antioxidant activity and to identify the allelochemicals found in the species Syzygium cumini, a determination of the antioxidant activity available by free radical capture DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and for the
Identification Of the secondary metabolites, the methodology of Matos (1988) was used. The result was considered both satisfactory and due to a sort of AAO% offer.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade de espécies vegetais, sendo que a maioria ainda se encontra desconhecidas tanto para etnobotânicos como para a população, por outrora algumas
espécies são utilizadas pelas comunidades para os diversos fins medicinais, porém sem nenhum poder medicinal comprobatório, o que por ventura poderá acarretar sérios danos à saúde dos mesmos (VELOSO e LARROSA,
2011).

A busca por espécies vegetais com caráter medicinal vem aumentando, justificando-se em razão do crescente aumento de casos de pessoas com problemas crônicos e degenerativos, os fatores que influenciam tal gravidade,
é decorrente a exposição diária em ambiente carcinogênicos, assim como ao consumo excessivo de alimentos não saudáveis, fazendo com que as enzimas não suportem agirem por si só em organismo humano,
necessitando do auxílio dos antioxidantes de baixo peso molecular, encontrados nos alimentos, podendo assim retardar a ação dos radicais (PEREIRA e CARDOSO, 2012).

Atualmente, os responsáveis que vem sendo apontados por alguns estudos pelo aumento de doenças crônicas e degenerativas são os oxidantes, que em excesso são capazes de gerarem o que se chama de estresse
oxidativo (EO), sendo o momento em que os radicais irão provocar danos teciduais. Naturalmente eles ocorrem por meio do metabolismo do oxigênio, pela exposição a fatores exógenos (NASCIMENTO, 2011).

A oxidação é indispensável para o metabolismo celular e para a vida aeróbica, pois é nessa fase que ocorre de forma natural ou por meio de disfunção biológica a produção de radicais livres, sendo que as principais fontes de
produção destes é as mitocôndrias e as enzimas NADPH oxidases. Os radicais livres têm seu elétron desemparelhado centrado nos átomos de oxigênio ou nitrogênio, denominadas de espécies reativas de oxigênio (ERO) e
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espécies reativas de nitrogênio (ERN), os quais desempenham inúmeras funções, envolvendo-se na produção de energia, regulação de crescimento, fagocitose, sinalização intercelular, defesa celular, imunidade e síntese de
substâncias biológicas, porém em excesso os radicais põe em risco a saúde do indivíduo, desde a peroxidação lipídica da membrana, agressão as membranas e as proteínas teciduais, carboidratos, as enzimas até o DNA. As
patologias mais comuns que ocorrem são artrite, doenças do coração, choque hemorrágico, catarata, neoplasias, disfunções cognitivas (DUDA, 2013).

Uma das formas de controlar e combater o excesso de radicais livres no organismo humano é através dos antioxidantes obtidos a partir da dieta alimentar ou produzidos pelo corpo. Os antioxidantes são definidos como
aqueles que em baixa concentração comparada ao substrato é capaz de prevenir ou regenerar o substrato da oxidação, os quais possuem uma relação intima com o sistema glicolítico (COUTINHO e PASCOLATTI).

Existe três tipos de enzimas antioxidantes, o primeira é a enzima superóxido dismutase (SOD), que por meio da catalização ocorre a desmutação do radical anion superóxido O2
-, transformando-o em oxigênio e peróxido de

hidrogênio. A segunda enzima, considerado a mais simples, é a catalase, e o terceira é a glutationa (GSH) que pode ser dividida em glutationa peroxidase e glutationa redutase, e o selênio (DUDA, 2013).

Os antioxidantes de baixo peso molecular podem se fazer presentes na dieta alimentar dos seres humanos, exemplos: ácidos ascórbicos e α- tocoferol, além dos carotenoides, ubiquinona, ácido úrico e bilirrubina, sendo que o
ácido ascórbico ou a chamada vitamina C encontra-se na forma de ascobarto no organismo humano (KUSS, 2005).

Diversas são as metodologias utilizadas para determinar a atividade antioxidante, porém comumente aplica-se a metodologia que usa a atividade sequestradora do radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila), este método
fundamenta-se na transferência de elétrons de uma espécie radicalar ou de uma substância antioxidante, sendo perceptível na mudança de coloração resultante, inicialmente o DPPH caracteriza-se por ter uma coloração
púrpura passa a ter uma tonalidade amarelada, devido à redução que este sofreu para difenil-picril-hidrazina, o que permite assim, realizar o monitoramento do decréscimo de absorbância (FRANÇA et al., 2012).

Desse modo, a espécie avaliada foi a Syzygium cumini, conhecida popularmente como jambolão, brinco de viúva, baga-de-feira, guapê, cereja e etc, é uma árvore de grande porte e suas partes (casca, folhas, frutos e
sementes) são ricas em propriedades bioativas, além de ser cultivados em diversos países devido sua excelente capacidade de adaptação, ainda que seja originaria das Antilhas, China e Indonésia (VEBER et al., 2012).

Na espécie brinco de viúva é possível encontrar substâncias fitoquímicas ou como podem serem chamados de compostos secundários, os quais são substâncias geradas pelas plantas com a finalidade de proteção contra
ataques de pragas e enfermidades assim como possibilita as mesmas de sobreviverem ao ambiente com condições adversas. Além das substâncias atuarem como protetoras para a espécie vegetal, a mesma contribui aos
indivíduos ao agirem na prevenção e combate de doenças crônicas e degenerativas. Exemplos de substâncias fitoquímicas em diversas partes da planta, podendo encontrar flavonoides, antocianinas, mirecetina, rutina e
taninos hidrolisáveis, além da presença de polifenol e ácido elágico (VIZZOTTO e FETTER, 2009).

A casca da espécie Syzygium cumini possui princípios antiinflamatoria, controle de diabetes e anticarcinogênica. Enquanto seus frutos destacam-se por apresentarem elevada atividade antioxidante e hipoglicemiante e suas
folhas tem ação antidiabética, agindo na diminuição as ações da insulina e controlando os níveis glicêmicos, porém ainda se tem segundo Vizotto (2009), discordâncias entre alguns autores ao se tratar dos compostos
bioativos presentes nas folhas desta espécie, pois fatores climáticos podem interferir na síntese da mesma.

Conforme Pereira e Cardoso (2012), uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, torna-se capaz de prevenir aproximadamente 20% de casos de câncer, devido a associação de micronutrientes, fibras, substâncias
fitoquímicas e antioxidante presentes nos alimentos funcionais. Os metabolitos secundários são de baixo peso molecular e normalmente possuem estrutura complexa e caracterizam-se por apresentarem marcantes atividades
biológicas, o que desperta o interesse do uso destes na farmacologia, assim como para demais áreas (perfumaria, agronomia e alimentar). Os metabolitos secundários mais conhecidos são: fenóis, taninos pirógalicos, taninos
flobafênicos, antocianina e antocianidina, flavonas, flavonóis, xantonas, chalconas, auronas, flavononóis, leucoantocianidinas, catequinas, flavononas, flavonois, xantonas, esteróides, triterpenóides e saponinas.

Os flavonoides destacam-se por serem compostos fenólicos, os quais realizam interações com biomembranas, desempenhando ações antioxidantes e moduladores de fluidez, impedindo a difusão dos ERO e ERN, reduzindo
assim o decréscimo das reações oxidativas. Os carotenoides por sua vez são responsáveis pela coloração da maioria das frutas e vegetais, os quais são podem serem encontrados 20 deles no plasma e nos tecidos humanos,
evidenciando-se os alfa-caroteno, beta - caroteno, licopeno, zeaxantina e demais outros. Os carotenoides tornam-se importantes para os seres humanos pois muitos deles se transformam em vitamina A, e segundos alguns
estudos atuam como antioxidantes e evitando danos celulares oxidativos, minimizando assim o desenvolvimento de doenças crônicas (PEREIRA e CARDOSO, 2012).

Os taninos por sua vez, caracterizam-se por serem responsáveis pela adstringência dos produtos vegetais e de alguns frutos, que em organismo humano desempenham ações primordiais como antioxidantes, antisséptico,
vasoconstritor e cicatrizante. Os polifenóis, atuam diretamente na prevenção do câncer ao agirem no bloqueio da formação de substâncias carcinogênicas. Enquanto as saponinas são encontradas em alimentos derivados da
soja e nas leguminosas, beterraba, alfafa, aspargos, açafrão, nozes, amendoim e etc, São substâncias que possuem propriedades surfactantes e detergentes, nas plantas tem como funções a de regulação de crescimento e
defesa contra insetos e patógenos, e no organismo humano têm ação antioxidante, os quais ligam-se aos sais biliares e o colesterol, além de atuarem com ação citotóxica (CASTEJON e STRINGHINI, 2011).

O objetivo do trabalho foi determinar a atividade antioxidante da folha da espécie Syzygium cumini por meio da captura do radical livre DPPH, além de identificar os metabolitos secundários ao realizar triagem fitoquímica
através da metodologia de Matos (1988).

MATERIAL E MÉTODOS

Preparo dos extratos

A folha da espécie Syzygium cumini foram coletados, identificados e moídos. Através da maceração em etanol PA, posteriormente realizando a remoção por rota-evaporação, foi possível obter a extração dos constituintes
fixos. Havendo a troca de solvente no intervalo de cada 48h, ao longo de uma semana.

Análise Fitoquímica

A análise fitoquimica baseia-se na metodologia proposta por Matos (1988), a qual foi modificada afim de realizar a prospecção dos seguintes aleloquimicos: fenóis, taninos pirógalicos, taninos flobafênicos, antocianina e
antocianidina, flavonas, flavonóis, xantonas, chalconas, auronas, flavononois, leucoantocianidinas, catequinas, flavononas, flavonois, xantonas, esteróides, triterpenóides e saponinas.
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Captura do radical DPPH

Através da captura do radical sintético DPPH foi feita a avaliação da atividade antioxidante da folha da espécie S. cumini.

Os extratos foram diluídos em concentrações que variaram de 5µg/mL a 500µg/mL. Para cada concentração o teste foi realizado em triplicata, contendo 2,5 mL da amostra (diluída em etanol) e 1 mL da solução etanólica de
DPPH e encubada durante 30 minutos ao abrigo da luz. Para cada concentração há o seu respectivo branco (em triplicata) que possui 2,5 mL da amostra vegetal e 1 mL de etanol P.A. Como controle negativo será utilizada
uma alíquota de 2,5 mL de etanol e 1 mL da solução de DPPH, também em triplicata (NASCIMENTO et al., 2011). Decorrido o tempo, foi feito as leituras das soluções, a qual realizou-se em um espectrofotômetro UV-VIS no
comprimento de onda igual 518nm. Para a avaliação da atividade de captura do radical, o percentual de inibição foi baseado na equação: % de inibição = [(absorbância do controle – absorbância da amostra) /absorbância do
controle] x 100 (NASCIMENTO et al., 2011).

Os valores de AAO% e das concentrações foram relacionados utilizando o programa “Excel for Windows”, obtendo-se, para cada planta, a equação da reta. A resolução desta equação (substituindo o valor de Y por 50)
resultou no valor de CE50, que é a concentração necessária para produzir metade (50%) de um efeito máximo estimado em 100% para o extrato da planta.

RESULTADOS E DISCUSÃO

Os metabolitos secundários, possuem baixo peso molecular e podem serem obtidos através da dieta alimentar dos seres humanos, estando presentes comumente em frutas, verduras e legumes, os quais atuam em sua
maioria como antioxidantes, capazes de minimizar ou retardar danos oxidativos, prevenindo os seres humanos de doenças crônicas e degenerativas, o que justifica que a atividade desempenhada pelos metabolitos
secundários são marcantes, além de contribuírem vastamente para diversas áreas, seja farmacêutica, agrícola, perfumarias e entre outras desde que favorece com suas atividades biológicas para os seres humanos
(PEREIRA e CARDOSO, 2012).

Através da análise fitoquímica do extrato da espécie Syzygium cumini, foi possível evidenciar os aleloquimicos presentes, sendo eles: flavonas, flavonoides, xantonas, catequinas, flavononas, triterpenoides e saponinas (tabela
1). Comparando o resultado da presente pesquisa com o de Pereira et al., (2012), o qual utilizou a mesma metodologia, evidenciou a presença dos repectivos compostos secundários: ácidos orgânicos, açúcares redutores,
taninos, flavonóides e glicosídeos cardioativos.

Tabela 1- Triagem fitoquímica da espécie Syzygium cumini.

ALELOQUIMICO Etanólico

FENÓIS N
TANINOS PIROGÁLICOS N

TANINOS FLOBAFÊNICOS N

ANTOCIANINA E ANTOCIANIDINA N, N, N

FLAVONAS, FLAVONÓIS E XANTONAS P

CHALCONAS E AURONAS N, N

FLAVONONÓIS N

LEUCOANTOCIANIDINAS N

CATEQUINAS P

FLAVONONAS P
FLAVONÓIS, FLAVONONAS,
FLAVONÓIS E XANTONAS N

ESTERÓIDES N

TRITERPENÓIDES P

SAPONINAS P

Captura do radical DPPH

O extrato etanólico da espécie Syzygium cumini através do método DPPH, possibilitou quantificar a atividade
antioxidante percentual da respectiva espécie, a qual apresentou a capacidade de sequestrar radical DPPH,
apresentando R2 igual a 0,989.

O resultado foi considerado satisfatório da amostra da espécie S. cumini, a qual apresentou em sua concentração de
600µg/mL um potencial de 33,18%, enquanto na sua maior concentração (750 µg/mL) uma atividade antioxidante de
42,69 quase 50% de atividade, o que demonstra a capacidade que está espécie possui em agir como um antioxidante.

Comparando com os resultados obtidos por Pereira (2011), o qual obteve em sua concentração de 25µg/mL um percentual de atividade antioxidante de 87,23%, percebe-se que o extrato analisado, no presente estudo, é
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menos eficaz na captura do radical DPPH. Isto pode ser explicado pelo fato do material ter sido coletado em uma época de altas temperaturas e com escassez de água, o que consequentemente diminui a produção de glicose
(por meio da fotossíntese) e consequentemente a produção de metabólitos secundários que conferem o potencial antioxidante das espécies vegetais. Pereira (2011) realizou a coleta de seu material em uma época em que o
índice pluviométrico era alto (em sua região) com temperaturas mais amenas, e que possivelmente pode ter favorecido a produção de metabólitos secundários, conferindo alto potencial antioxidante da espécie estudada.
Segundo Delbone e Lando (2010) a quantidade de metabólitos secundários varia de uma planta para outra devido a fatores ambientais em que as espécies estão sujeitas.

CONCLUSÃO

O uso de espécies vegetais como uma das alternativas para o controle e a prevenção de doenças crônicas e degenerativas tem sido crescente, assim como também tem sido constante a busca destas, as quais atuam com
ação medicinal, devido os seus princípios bioativos. Portanto, a presente pesquisa pode ser considerada uma das que puderam promover a determinação potencial dos antioxidantes que constituem a espécie vegetal S.
cumini, a qual apresentou resultados satisfatórios, favorecendo seu uso para diversos fins, sendo perceptíveis sua ação com os resultados pela análise fotoquímica e pelo método de captura de radical livre DPPH.
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