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Estudos apontam uma correlação entre o consumo de alimentos ricos em

antioxidantes e a baixa incidência de doenças associadas ao estresse

oxidativo, sendo frutas e vegetais os alimentos mais ricos nesses compostos.

O Brasil possui uma grande biodiversidade de frutas nativas, sendo o araçá-

vermelho uma delas, crescendo majoritariamente na mata atlântica, e

amplamente consumido in natura.

Araçá-vermelho 

(Psidium cattleianum)

liofilizado

Os compostos majoritários encontrados no extrato foram delfinidina-3-glicosídeo, cianidina-3-glicosídeo,

derivados de catequina, quercetina e derivados de quercetina. A capacidade antioxidante do extrato fenólico

foi de 2074 ± 194 mol equivalente de Trolox (ET).L-1.

Extração exaustiva 

dos compostos fenólicos

com metanol/água (8:2, v/v)

Delfinidina-3-glicosídeo Cianidina-3-glicosídeo

Catequina Quercetina

liofilização

Extrato 

liofilizado

• Coluna: C18;

• FM: gradiente de água (0,5 %

ácido fórmico) e acetonitrila (0,5 %

ácido fórmico)

• Fonte: ESI modos positivo e 

negativo;

• Voltagem do capilar: 3400 V; 

• Dry gas (N2): 310 °C;

• Fluxo (N2): 8 L/min; 

• Nebulizador: 30 psi; 

HPLC-DAD-ESI-MS/MS

DETERMINAÇÃO DOS COMPOSTOS 

FENÓLICOS

CAPACIDADE 

ANTIOXIDANTE (ORAC)

Fluoresceína em tampão fosfato

AAPH (gerador de ROO)

+

Extrato (diferentes concentrações)

+

60 min/ 37 °C

Leituras de fluorescência

(modo cinético)

Curvas de decaimento da fluorescência 

da fluoresceína - araçá vermelo (a) e

do padrão trolox (b)

Amora: 8650 ± 200 µmol/L

Mirtilo: 7370 ± 370 µmol/L

Framboesa: 2870 ± 700 µmol/L

Araçá-vermelho: 2074 ± 194 µmol/L

Chá branco:1721 ± 207 µmol/L
(Camelia sinensis)
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