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Na fabricação de produtos à base de jabuticaba a polpa da fruta é utilizada, 

sendo descartadas as cascas e sementes. Essas frações são fontes de compostos 

fenólicos, em especial, os elagitaninos, que são encontrados principalmente nas 

sementes da fruta. Os elagitaninos apresentam alto peso molecular e, por isso 

apresentam baixa biodisponibilidade. A hidrólise ácida surge como uma estratégia para 

promover a despolimerização desses compostos e potencialmente aumentar a sua 

biodisponibilidade. O objetivo do estudo foi avaliar o emprego da hidrólise ácida na 

casca e semente da jabuticaba (CSJ) como estratégia para despolimerizar os 

elagitaninos. Anteriormente à etapa de hidrólise, foi realizada a caracterização dos 

elagitaninos da CSJ e seu isolamento para uso como padrões analíticos. A vescalagina e 

a castalagina foram identificadas na semente da jabuticaba e isoladas por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) semi-preparativa. O extrato foi analisado por CLAE 

acoplado ao espectrômetro de massas e os compostos apresentaram m/z 933, em 

concordância com os dados descritos na literatura para a vescalagina e castalagina. 

Além disso, os extratos foram analisados por RMN e apresentaram sinais que sugeriram 

que as frações isoladas eram os elagitaninos investigados. Foi realizada a validação do 

método analítico para determinação dos elagitaninos na CSJ, em que foram avaliados os 

parâmetros: linearidade, limite de detecção e quantificação, repetitividade, recuperação 

e precisão intermediária. As curvas de calibração dos elagitaninos apresentaram um 

coeficiente de determinação R2 > 0,99. Os limites de detecção para a vescalagina e 

castalagina foram 2,9 µg/mL e 6,5 µg/mL, respectivamente. O limite de quantificação 

para a vescalagina foi 8,8 µg/mL e para a castalagina foi 19,7 µg/mL. A repetitividade 



 
 

para vescalagina e castalagina foi de 2,8% e 5,3%, respectivamente. A precisão 

intermediária foi de 5,5% para a vescalagina e 5,4% para a castalagina. A recuperação 

não pôde ser avaliada, pois os dados estavam superestimados, sugerindo que o padrão 

isolado estava impuro, o que foi confirmado posteriormente com a aquisição de padrão 

comercial. São necessários mais estudos para a realização do isolamento dos 

elagitaninos que possuam um maior grau de pureza. Contudo, o método usado para a 

análise mostrou-se adequado pelos parâmetros de linearidade, repetitividade e precisão 

intermediária. A hidrólise ácida foi aplicada na casca, na semente e no resíduo para 

promover a liberação de compostos mais biodisponíveis. Os ácidos gálico e elágico 

foram os principais produtos liberados após hidrólise dos elagitaninos. Além desses, 

outros três picos também foram encontrados nos cromatogramas das amostras 

hidrolisadas, no entanto, os mesmos não foram identificados. Na casca, na semente e no 

resíduo observou-se que os maiores teores de ácido gálico foram liberados no extrato 

solúvel, enquanto que o elágico foi liberado no extrato insolúvel, realizado após 

hidrólise ácida e extração com DMSO. A aplicação da hidrólise a partir de 6 h a 90 oC 

no resíduo da jabuticaba foi capaz de promover a liberação de elevados teores de ácido 

gálico e ácido elágico. Sendo assim, o atual trabalho permitiu definir uma metodologia 

com condições de tempo de incubação ideal para a hidrólise de frações da jabuticaba.  

 

Palavras-chave: ácido elágico, ácido gálico, taninos hidrolisáveis, processamento 

tecnológico, valorização da fruta. 
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In the manufacture of products based on jabuticaba, the fruit pulp is used, the peels and 

seeds being discarded. These fractions are sources of phenolic compounds, mainly 

ellagitannins, which are mainly found in fruit seeds. The ellagitannins present high 

molecular weight, therefore they have low bioavailability. Acid hydrolysis appears as an 

alternative to promote the depolymerization of these compounds and potentially 

increase their functionality. The objective of this study was to evaluate the use of acid 

hydrolysis as a strategy for the depolymerization of the peels and seeds jabuticaba 

ellagitannins. Prior to the hydrolysis step, the characterization of the jabuticaba 

ellagitannins and their isolation for use as analytical standards was performed. 

Vescalagin and castalagin were identified in the jabuticaba seed and isolated by semi-

preparative HPLC. The compounds were analyzed by MS and showed m/z 933, in 

agreement with the data described in the literature. In addition, they were analyzed by 

NMR and showed signs that suggested that the fractions isolated were the ellagitannins. 

The validation of the analytical method for ellagitannins was carried out, in which the 

parameters of linearity, limit of detection and quantification, repetitivity, recovery and 

intermediate precision were evaluated. The calibration curves of the ellagitannins 

presented a coefficient of determination R2> 0.99. The detection limit for vescalagin 

and castalagin was 2,9 and 6,5 μg/mL. The quantification limit for vescalagin was 8,8 

μg/mL and for castalagin it was 19,7 μg/mL. Repeatability for vescalagin and castalagin 

was 2,8% and 5,3%. The intermediate precision was 5,5% for vescalagin and 5,4% for 

castalagin. Recovery could not be assessed because the data were overestimated, 

suggesting that the isolated pattern was impure. More studies are needed for the 

isolation of ellagitannins with a higher degree of purity. However, the method used for 

analysis was adequate for the parameters of linearity, repeatability and intermediate 

precision. Acid hydrolysis was applied in the peel, seed and residue samples to promote 



 
 

the release of more bioavailability compounds. Gallic and ellagic acids were the main 

products released after hydrolysis of ellagitannins. In addition, three other peaks were 

also found in the chromatograms of the hydrolyzed samples. In the three analyzed 

fractions, it was observed that the higher contents of gallic acid were released in the 

soluble extract, while the ellagic was released in the insoluble extract. The application 

of the hydrolysis from 6 h to 90 oC in the jabuticaba residue was able to promote the 

release of high levels of phenolic acids. Therefore, the current work allowed to define a 

methodology with optimal incubation time conditions for the hydrolysis of jaboticaba 

fractions. 

 

Keywords: ellagic acid, gallic acid, hydrolysable tannins, technological processing, fruit 

valorization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A jabuticaba é uma fruta nativa do Brasil, encontrada na região sudeste do país. 

A árvore pertence ao bioma da Mata Atlântica e faz parte da família da Myrtaceae. A 

Myrciaria cauliflora e a Myrciaria jaboticaba são as duas espécies mais conhecidas de 

jabuticabeira.  A fruta apresenta casca fina, lisa e coloração roxa quando madura e a sua 

polpa tem cor esbranquiçada e adocicada (WU, LONG, KENNELLY, 2013; CHANG, 

ALASALVAR, SHAHIDI, 2018). A produção da jabuticaba acontece entre os meses de 

agosto a novembro (INADA et al., 2015).  

O consumo da jabuticaba ocorre principalmente na sua forma in natura. Porém, 

a sua comercialização é prejudicada pela sua alta perecibilidade associada a 

fermentação da polpa, degradação por micro-organismos e perda de água. Por conta 

disso, a jabuticaba tem sido utilizada na fabricação de geleias, doces, licores, bebidas 

fermentadas e vinagres por pequenos produtores, pela indústria alimentícia e por 

pesquisadores (WU, LONG, KENNELLY, 2013; INADA et al., 2015; CHANG, 

ALASALVAR, SHAHIDI, 2018; INADA et al., 2018a; INADA et al., 2018b).  

Alguns estudos foram desenvolvidos avaliando a aplicação da alta pressão 

hidrostática para conservação do suco de jabuticaba despolpada (INADA et al., 2018a) e 

acerca da produção de suco pela técnica de arraste a vapor (INADA et al., 2018b; 

MARTINS, 2019). Para a elaboração desses sucos utilizou-se somente a polpa da 

jabuticaba, o que acarretou na geração de grandes quantidades de cascas e sementes, 

que representam, em média, até 40% do peso da fruta (INADA et al., 2015). Além 

disso, essas frações são consideradas boas fontes de compostos fenólicos, em especial 

de elagitaninos, uma subclasse de taninos hidrolisáveis (INADA et al., 2015; PLAZA et 

al., 2016; SILVA et al., 2016; PEREIRA et al., 2017). 

 Os taninos hidrolisáveis são metabólicos secundários derivados de plantas, e que 

apresentam alto peso molecular (500-20000 Da). Eles são classificados em duas 

subclasses: os galotaninos, que possuem ácido gálico como principal componente 

estrutural; e os elagitaninos, que são caracterizados por um ácido hexahidroxidifênico 

ligado a uma glicose (LANDETE, 2011; OLIVAS-AGUIRRE et al., 2015). Os 

elagitaninos são formados por dois resíduos de ácido gálico unidos por uma ligação 

carbono-carbono formando o ácido hexahidroxidifenóico (HHDP), que se encontra 

ligado à β-D-glicose (LANDETE, 2011; LIPINSKA, KLEWICKA, SOJKA, 2014; 
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EKAMBARAM, PERUMAL, BALAKRISHNAN, 2016; KISS, PIWOWARSKI, 

2016). Esses compostos são frequentemente encontrados em frutas vermelhas e 

oleaginosas, e podem estar presentes em sua forma simples (ácido elágico) ou como 

uma estrutura mais complexa, como a punicalagina e outras formas (LANDETE, 2011; 

LARROSA et al., 2014; LIPINSKA; KLEWICKA; SOJKA, 2014). 

 Na jabuticaba já foram identificados os seguintes elagitaninos: peduncalagina, 

castalagina, vescalagina, cauliflorina, além de outros não tão comuns como a sanguiina 

H-6 e a sanguiina H-10 (ALEZANDRO et al., 2013; HACKE et al., 2016; PEREIRA et 

al., 2017; NERI-NUMA et al., 2018). Pereira et al. (2017) avaliaram os teores de 

elagitaninos em diferentes frações da jabuticaba e encontraram valores expressivos de 

vescalagina (953 mg/100 g, base seca) e castalagina (1757 mg/100 g bs) na semente da 

jabuticaba. Além disso, foi observada redução no teor de elagitaninos durante a 

maturação da fruta. Inada (2018) avaliou o conteúdo elagitaninos no pó da casca e 

semente de jabuticaba e encontrou valores 740 mg/100 g de vescalagina e 900 mg/ 100 

g de castalagina. 

Os elagitaninos possuem atividades biológicas que apresentam benefícios para 

saúde humana. Esses compostos possuem funções antioxidantes, propriedades anti-

inflamatórias, antimicrobianas e anticancerígenas, além de atividades estrogênicas ou 

antiestrogênicas. No entanto, a absorção de elagitaninos é baixa, devido ao alto peso 

molecular da maioria dessas moléculas. A baixa biodisponibilidade sugere que os 

benefícios à saúde promovidos pelos elagitaninos são atribuídos a seus metabólitos, que 

seriam as moléculas bioativas, formados pela degradação de elagitaninos pela 

microbiota intestinal (LANDETE, 2011; ESPÍN et al., 2013; NUÑEZ-SÁNCHEZ et al., 

2014; TEIXEIRA et al., 2017). Dessa forma, para que sejam mais biodisponíveis torna-

se necessária à sua hidrólise em moléculas menores, o que pode ocorrer em pH ácido. 

Esse pH favorece o rompimento das ligações glicosídicas com liberação do HHDP, que 

sofre lactonização espontânea em ácido elágico (LANDETE, 2011; LIPINSKA, 

KLEWICKA, SOJKA, 2014; GARCÍA-VILLALBA et al., 2015). 

 A hidrólise ácida é um tipo de processamento tecnológico, que é utilizado em 

matrizes alimentares para a liberação de compostos mais biodisponíveis em elagitaninos 

presentes nessas amostras (ACOSTA-ESTRADA, GUTIÉRREZ-URIBE, SERNA-

SALDÍVAR, 2014; GARCÍA-VILLALBA et al., 2015). Ademais, a aplicação desta 

técnica permite o conhecimento e identificação dos produtos formados após a hidrólise 
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dos elagitaninos. Bobnaité, Viškelis e Venskutonis (2012) observaram que a hidrólise 

ácida de amostras de framboesa provocou a despolimerização dos elagitaninos em ácido 

elágico, metil sanguisorbato e metil galato. Adicionalmente, Vekiari et al. (2008) 

identificaram um aumento na concentração de ácido elágico ao realizarem a hidrólise 

ácida de um extrato de castanhas. Mais recentemente Garcia-Villalba et al. (2015) 

relataram que o ácido elágico é o principal composto formado após a hidrólise ácida um 

extrato de romã, rico em elagitaninos. Diante dos achados descritos na literatura, 

percebe-se que o emprego da hidrólise ácida foi capaz de despolimerizar os 

elagitaninos. 

 Sendo assim, a utilização da hidrólise ácida para a despolimerizar elagitaninos 

da casca e da semente da jabuticaba pode ser uma estratégia eficaz para aumentar a 

liberação de compostos fenólicos biodisponíveis. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1 Jabuticaba 

 

A jabuticabeira (Figura 1) é uma arvore que pertence à família Myrtaceae, do 

gênero Myrciaria. As principais espécies são a Myrciaria jaboticaba (Vell.) O. Berg 

(Sabará), Myrciaria truncifolia O. Berg (jabuticaba-de-cabinho), e Myrciaria cauliflora 

(Mart.) O. Berg (Paulista) (CITADIN et al., 2010; WU, LONG, KENNELLY, 2013).  

 

 

Figura 1. Jabuticabeira. Extraído do site Google Imagens. 

 

Além da classificação pelas espécies, as jabuticabeiras são diferenciadas de 

acordo com a sua variedade em relação ao tamanho da árvore, produção e tamanho de 

frutos. A variedade “Paulista” apresenta porte grande, produção elevada, os frutos são 

grandes e possuem maturação tardia. Já a “Sabará”, a mais cultivada, apresenta árvore 

de tamanho médio, e alta produção de frutos pequenos (JESUS et al., 2004; DUARTE, 

PAULL, 2015).  

 Em geral, a árvore cresce até 10 a 12 m de altura, e os frutos apresentam 

diâmetro que varia entre 4 a 5 cm. As jabuticabas desenvolvem-se no caule das árvores, 

amadurecem entre 40 a 60 dias e sua produção ocorre de uma a duas vezes ao ano, 

geralmente entre os meses de agosto a novembro (WU, LONG, KENNELLY, 2013; 

CALLONI et al., 2015; DUARTE, PAULL, 2015; INADA et al., 2015).  

 A casca da jabuticaba tem cerca de 1,5 a 2,0 mm de espessura, é fina, lisa e 

íntegra. A jabuticaba imatura apresenta casca de cor verde que vai modificando-se até 

chegar à cor preto-púrpura, que é quando a fruta atinge a maturidade. A polpa da 
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jabuticaba é viscosa, esbranquiçada e doce, mas pode apresentar uma leve acidez. O 

peso do fruto varia entre 2,0 e 5,0 g e possui entre 1 e 4 sementes ovais em seu interior, 

medindo 3 a 10 mm de largura (DUARTE, PAULL, 2015; DIAS et al., 2016; CHANG, 

ALASALVAR, SHAHIDI, 2018).  

A jabuticaba é nativa da região central e sudeste do Brasil (ALEZANDRO et al., 

2013; DRAGANO et al., 2013; GURAK et al., 2014), sendo os maiores cultivos da 

fruta situados, principalmente, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Geralmente a jabuticaba é consumida na sua forma in natura. No entanto, devido à sua 

elevada atividade de água e grande quantidade de açúcar, sua vida útil é curta (cerca de 

três dias). Fatores como a fermentação da polpa, a deterioração microbiológica e a 

grande perda de água fazem com que sua comercialização seja prejudicada (INADA et 

al., 2018b).  

Para evitar o desperdício, a jabuticaba vem sendo utilizada para fabricação de 

vinagres, licores, geleias e bebidas fermentadas. Atualmente, o desenvolvimento de 

produtos à base de jabuticaba é uma alternativa utilizada não somente para diminuir as 

perdas econômicas decorrentes de sua elevada perecibilidade como também para 

valorizar a fruta, que apresenta importante valor nutricional e potencial bioativo 

(CALLONI et al., 2015; CHANG; ALASALVAR; SHAHIDI, 2018; DRAGANO et al., 

2013; INADA et al., 2018a). 

Atualmente, algumas indústrias de alimentos, como a Vigor® e a Batavo®, 

incluíram em seu catálogo iogurte grego e bebida láctea fermentada, respectivamente, 

tendo como ingrediente a polpa da jabuticaba. Além disso, alguns trabalhos na literatura 

abordam a formulação de produtos alimentares a base de jabuticaba em menor escala, 

tais como sucos (INADA et al., 2018a; 2018b) e vinagre (ZOCHE et al.,2015; DIAS et 

al., 2016). 

  Para obtenção da polpa, as cascas e as sementes da jabuticaba (Figura 2) são 

desprezadas. Essas frações, chamadas de subprodutos, constituem cerca de 40% a 50% 

do peso da fruta e apresentam elevado potencial funcional, pois são boas fontes de 

fibras e de compostos fenólicos (INADA et al., 2015; GURAK et al., 2014; MORALES 

et al., 2016). Alguns autores empregaram a farinha da casca de jabuticaba para elaborar 

geleia (DESSIMONI-PINTO et al., 2011), muffins (MICHELLETI et al., 2018), 

macarrão sem glúten (GARCIA et al.,2016), cereais (OLIVEIRA; ALENCAR; STEEL, 

2018), cookies (ZAGO et al., 2015), barra de cerais (APPELT et al., 2015), iogurtes 
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(FREITAS-SÁ et al., 2018) e sobremesa fermentada (NETA et al., 2018). Além disso, o 

subproduto já foi usado para produção de um pigmento natural em pó (SILVA et al., 

2014) para ser empregado como corante natural em salsichas (BALDIN et al., 2016; 

BALDIN et al., 2018).  

 

 

Figura 2. Semente e casca da jabuticaba. Extraído de Inada et al. (2015). 

 

Nesse contexto, torna-se relevante destacar os benefícios à saúde dos compostos 

bioativos presentes na jabuticaba. Em modelos animais, ratos que foram suplementados 

com pó liofilizado da casca da fruta, apresentaram redução de resistência à insulina 

(DRAGANO et al., 2013), diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol total, 

aumento do HDL-colesterol (ARAÚJO et al., 2014; LENQUISTE et al., 2018), além de 

prevenir a esteatose hepática em ratos obesos (LENQUISTE et al., 2018). Os autores 

sugerem que os efeitos observados estão relacionados à presença das fibras e dos 

compostos fenólicos, como as antocianinas, que estão presentes na casca da jabuticaba. 

 Batista et al. (2017) também verificaram que a ingestão de uma dieta rica em 

gordura com a suplementação de 4,0% de farinha da casca de jabuticaba impediu o 

ganho de peso dos ratos e reduziu os níveis de marcadores neuronais inflamatórios, 

neutralizando o comprometimento das funções cognitivas dos animais. Os efeitos foram 

atribuídos à presença de compostos bioativos e pelos carotenoides presentes na casca. 

 Recentemente, Lamas et al. (2018) avaliaram o efeito do consumo do extrato de 

casca de jabuticaba no metabolismo lipídico e na glicemia de camundongos jovens e 

idosos. O tratamento, principalmente nos animais mais velhos, reduziu a esteatose 

hepática e contribuiu para redução da glicemia em jejum, sendo essa redução 

diretamente relacionada com a dose do extrato ingerida. Além disso, a intervenção 

contribuiu para a prevenção do ganho de peso e do desenvolvimento da dislipidemia dos 
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animais. Tais achados estariam associados à resposta que os compostos fenólicos teriam 

sobre a ação de hormônios, enzimas e fatores de transcrição.  

 Em humanos, Plaza et al. (2016) avaliaram que após o consumo da casca de 

jabuticaba houve uma redução da glicemia e insulina sérica nos voluntários. Balisteiro 

et al. (2017) investigaram a glicemia pós-prandial de indivíduos saudáveis após o 

consumo de uma refeição com carboidratos, seguida da ingestão de sucos de seis frutas 

nativas do Brasil, incluindo a jabuticaba. Os níveis de glicose foram baixos após o 

consumo dos sucos de cambuci, cagaita, camu-camu e jabuticaba, indicando a possível 

utilização desses sucos como uma alternativa para melhora da glicemia elevada.  

 Quanto à composição química da jabuticaba, a fruta é rica, principalmente, em 

carboidratos, fibras, vitamina C e minerais (WU, LONG, KENNELLY, 2013; INADA 

et al., 2015). Na Tabela 1, encontra-se apresentada a composição centesimal e de 

minerais da fruta. 

 

Tabela 1. Minerais e composição centesimal da jabuticaba. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Inada et al., 2015. 

 

2.1.1 Compostos fenólicos 

 

 Os compostos fenólicos são metabólitos secundários produzidos pelas plantas, e 

atuam no sistema de defesa contra pragas e predadores e proteção contra a luz UV, 

sendo componentes importantes para o seu crescimento e reprodução. Nos vegetais 

comestíveis, alguns desses compostos também contribuem para a formação das 

Componente Teor 

Carboidratos (%) 90,1 

Proteínas (%) 5,0 

Lipídios (%) 1,8 

Fibras (%) 38,2 

Vitamina C (mg/100 mL) 8,6 

Ca (mg/100 g) 27,1 

Mg (mg/100 g) 23,7 

Fe (mg/100 g) 75,7 

P (mg/100 g) 700,7 

K (mg/100 g) 72,3 
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características visuais e sensoriais (coloração e adstringência) (IGNAT, VOLF, POPA, 

2011; VALDERRAIN-RODRIGUÉZ et al., 2014; RIBAS-AUGUSTÍ et al., 2017). 

 Os compostos fenólicos possuem, como estrutura básica, um anel aromático 

ligado a uma ou mais hidroxila e mais de 8.000 compostos já foram caracterizados. 

Classificam-se de acordo com o número e disposição de seus átomos de carbono, e são 

encontrados ligados ou não à açúcares (glicose, galactose, ramnose, xilose) ou ácidos 

orgânicos. Os compostos fenólicos são classificados em duas principais classes: 

flavonoides e não-flavonoides (IGNAT, VOLF, POPA, 2011; VALDERRAIN-

RODRIGUÉZ et al., 2014; RIBAS-AUGUSTÍ et al., 2017).  

Os flavonoides são compostos que possuem quinze átomos de carbonos em uma 

configuração C6-C3-C6 (Figura 3). Eles possuem dois anéis aromáticos (A e B) ligados 

por três átomos de carbono, que formam um anel heterocíclico C. Suas principais 

subclasses são os flavonóis, flavonas, isoflavonas, flavanonas, antocianidinas e 

flavanóis. Essa variedade de compostos se dá devido ao grau de substituição, que pode 

acontecer no anel C. Os flavonóis estão presentes nas formas glicosiladas, com uma 

porção do açúcar ligada a uma glicose ou ramnose. Eles são encontrados, 

principalmente, em frutas e vegetais, sendo o kaempferol, quercetina e miricetina 

exemplos desses compostos. Os flavanóis são uma subclasse mais complexa de 

flavonoides e englobam as catequinas, epicatequinas e galocatequinas. As flavonas são 

raramente achadas em frutas e vegetais, são constituídas de glicosídeos de luteolina e 

apigenina. As flavanonas são glicosiladas por um dissacarídeo, ou por uma 

neoesperidose, ou por uma rutinose. A naringenina, hesperetina e a eriodictiol são 

encontradas em frutas cítricas. As isoflavonas, muito encontrada nas leguminosas, têm 

uma estrutura química parecida com os estrogênios, possuem grupos de hidroxila na 

posição 7 e 4 com configuração análoga a molécula de estradiol. As antocianidinas mais 

comuns são a pelargonidina, cianidina, peonidina, delfinidina, petunidina e malvidina. 

Elas podem estar ligadas a um açúcar, sendo assim chamadas de antocianinas, as quais 

são responsáveis pela coloração (azul a vermelha) de plantas e frutas (MANACH et al., 

2014; CROZIER, JAGANATH, CLIFFORD, 2009; IGNAT, VOLF, POPA, 2011).  
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Figura 3. Estrutura química dos flavonoides. Adaptado de Manach et al. (2004). 

  

 Os ácidos fenólicos (Figura 4) estão presentes nas plantas sob a forma livre ou 

conjugada. Essas substâncias possuem um grupo carboxílico ligado à sua molécula e 

são classificadas em dois subgrupos: derivados do ácido hidroxibenzoico e derivados do 

ácido hidroxicinâmico. Os derivados do ácido hidroxicinâmico possui uma estrutura 

C6-C3 e os ácidos cafeico, ferúlico e p-cumárico são os compostos mais conhecidos 

dessa classe. Já os derivados do ácido hidroxibenzoico estão organizados na 

configuração C6-C1 e incluem os ácidos gálico, elágico, p-hidroxibenzoico e vanílico 

(IGNAT, VOLF, POPA, 2011; HAMINIUK et al., 2012; CONG-CONG et al., 2017). 
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Figura 4. Estrutura química dos ácidos fenólicos. Adaptado de Manach et al. (2004). 

 

Os taninos são substâncias que possuem alto peso molecular (500 a 3000 

Dalton) e complexidade (entre 12 e 16 hidroxilas com 5 a 7 anéis aromáticos). Ademais, 

são solúveis em água e possuem a capacidade de ligar-se a proteínas, polissacarídeos, 

ácidos nucléicos, alcaloides e saponinas. Eles formam complexos com outros 

compostos, o que vai depender do pH, pois quando ácido favorece a formação de 

complexos proteínas-taninos, e quando básico ioniza as hidroxilas diminuindo as 

ligações de hidrogênio. Eles podem ser classificados em duas classes: condensáveis ou 

hidrolisáveis (ARAPASITAS, 2012; OLIVAS-AGUIRRE et al., 2015; SMERIGLIO et 

al., 2016).   

 Os taninos condensáveis (Figura 5), também chamados de proantocianidinas, 

são constituídos de unidades de flavan-3-ol, tendo a catequina como seu principal 

componente. São unidas por uma ligação carbono-carbono, onde o C4 de uma catequina 

conecta-se ao C8 ou C6 da catequina seguinte. Além disso, não apresentam glicose no 

núcleo. Esses compostos são mais estáveis e difíceis de serem hidrolisadas por ácidos 

(KHANBABAEE, VAN REE, 2001; SMERIGLIO et al., 2016). 
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Figura 5. Estrutura química de um tanino condensável. Extraído de www.foodb.ca. 

  

Os taninos hidrolisáveis (Figura 6) são estruturas químicas com diferentes 

combinações de ácido gálico, ácidos hexahidroxidifênicos e um núcleo de glicose. Eles 

são facilmente degradados por hidrólise química, que promove a liberação de seus 

componentes primários. Eles podem ser divididos em dois subgrupos: galotaninos ou 

elagitaninos (LANDETE, 2011; LARROSA et al., 2014). Os galotaninos são a classe 

mais simples de taninos hidrolisáveis, porém são os mais raros de serem encontrados na 

natureza. Sua estrutura química é composta por um ácido gálico esterificado com um 

resíduo de poliol (D-glicose). O anômero β-glicose é a configuração mais encontrada. 

Suas hidroxilas são parcialmente substituídas por unidades de fenóis para produzir 

inicialmente a β-glucogalina (1-O-galoil-β-D-glicopiranose), um galotanino na sua 

forma mais simples. Esse composto pode doar sua unidade de galoil, sintetizando outros 

mais complexos (KHANBABAEE, VAN REE, 2001; OLIVAS-AGUIRRE et al., 2015; 

SMERIGLIO et al., 2016).  
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Figura 6. Exemplo das estruturas de taninos hidrolisáveis. Adaptado de Plaza et al 

(2016). 

  

Os elagitaninos são compostos por duas unidades de galoil, que formam uma 

unidade de ácido hexahidroxidifenóico (HHDP). Esse ácido está ligado a um 

monossacarídeo, geralmente uma glicose. Eles estão sujeitos a hidrólise espontânea, em 

que se libera um HHDP, que sofre lactonização espontânea e é convertido em ácido 

elágico (LANDETE, 2011; LIPINSKA, KLEWICKA, SOJKA, 2014). 

 Cerca de 500 moléculas de elagitaninos já foram descritas na natureza. Esses 

compostos estão presentes na forma livre, como ácido elágico, ou como estruturas de 

alto peso molecular. Essa variedade deve-se ao fato de que eles apresentam diferentes 

pontos de polimerização por esterificação na molécula de glicose ou no grupo HHDP. 

Devido ao número de unidades de HHDP e a conformação do anel de glicose, podem 

ser classificados em: monoméricos (peduncalagina, casuarictina, nufarina A, corilagina, 

geranina, telimagrandina I e II), oligoméricos (nufarina E, nufarina C, hirtelina A) ou 

em C-glicosídicos (vescalagina/castalagina e casuarinina/estaquirina). Essas substâncias 

são encontradas em frutas (framboesas, ameixas, groselhas e morangos) e em 

oleaginosas (nozes, pistache e castanha de caju) (LANDETE, 2011; LIPINSKA, 

KLEWICKA, SOJKA, 2014; KISS, PIWOWARSKI, 2016; SMERIGLIO et al., 2016). 

A jabuticaba apresenta uma variedade de compostos fenólicos em sua 

composição. As quantidades e os tipos de compostos fenólicos presentes podem variar 

de acordo com a fração da fruta (casca, semente e polpa) e com o período de maturação. 
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Os flavonóis quercetina-3-O-rutinosídeo, miricetina, miricetina-3-O-ramnosídeo, 

quercetina e quercetina-3-O-glicosídeo já foram identificados na jabuticaba (WU, 

LONG, KENNELLY, 2013; INADA et al., 2015). Calloni et al. (2015) e Plaza et al. 

(2016) reportaram, pela primeira vez, a presença de kaempferol e quercetina-3-O-

ramnosídeo respectivamente na fruta, que são encontrados em maior quantidade na 

casca.  

As flavon-3-ols foram reportadas pela primeira vez por da Silva et al. (2017), 

que avaliaram o perfil de compostos fenólicos de um chá com a casca de jabuticaba e 

encontraram catequina (0,013 mg/100 mL), epicatequina (0,006 mg/100 mL) e 

epicatequina galato (0,008 mg/100 mL).  

As antocianinas delfinidina-3-O-glicosídeo e a cianidina-3-O-glicosídeo são as 

principais antocianinas encontradas na casca e suas concentrações aumentam em até 

quatro vezes quando a fruta atinge seu estágio final de maturação (WU et al., 2012; 

WU, LONG, KENNELLY, 2013; INADA et al., 2015; DIAS et al., 2016; PEREIRA et 

al., 2017).  

 Os ácidos fenólicos que já foram identificados na jabuticaba incluem os ácidos 

elágico, gálico, 3,4-dihidroxibenzóico, cinâmico, o-cumárico, m-cumárico e trans-

cinâmico (INADA et al., 2015; WU et al., 2013). Com relação ao ácido elágico, foi 

observado que conforme houve a maturação da fruta, o teor diminuiu na polpa, seguido 

da semente e casca (ABE, LAJOLO, GENOVESE, 2011).  

A vescalagina, castalagina, peduncalagina, alnusina, strictinina e a casuaricitina 

são alguns dos elagitaninos que já foram descritos  na jabuticaba (WU et al., 2012; 

HACKE et al., 2016; PLAZA et al., 2016; SILVA et al., 2016; PEREIRA et al., 2017). 

Além disso, foi reportado na literatura pela primeira vez a presença de cauliflorina e foi 

observado que o teor de elagitaninos aumenta de acordo com o grau de maturação da 

fruta. A castalagina (1750 mg/100 g, bs), vescalagina (950 mg/ 100 g, bs) e a 

peduncalagina (120 mg/ 100 g, bs) foram considerados os elagitaninos majoritários da 

semente (PEREIRA et al., 2017). Além desses elagitaninos, sanguiina H-6 e sanguiina 

H-10 também foram descritos (ALEZANDRO et al., 2013). Na Figura 7 encontram-se 

apresentadas as estruturas químicas de alguns dos elagitaninos encontrados na fruta. 
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Figura 7. Exemplos de elagitaninos reportados na jabuticaba. Extraído de 

www.foodb.ca. 

 

2.2 Análises de elagitaninos em alimentos 

 

 A extração é o primeiro passo para análise de elagitaninos em alimentos. Os 

solventes orgânicos são usados na preparação das amostras, pois são de fácil 

aplicabilidade e eficiência. O metanol, etanol, acetona e acetato de etila são os solventes 

orgânicos mais utilizados nesse processo, enquanto o hexano, éter de petróleo e 

clorofórmio são pouco utilizados, pois são solventes orgânicos não polares que possuem 
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baixa força de extração para elagitaninos (ARAPITSAS, 2012; AZMIR et al., 2013). O 

metanol é o preferido para a extração de taninos de baixo peso molecular, enquanto a 

acetona é usada para taninos de alto peso molecular (ARAPITSAS, 2012).  

 O ensaio com iodato de potássio é um método espectrofotométrico simples que 

quantifica o teor total de elagitaninos. O método baseia-se na reação do iodato de 

potássio com os taninos, em que produz um cromóforo de cor púrpura, com medida de 

absorbância em 525 nm. Contudo, essa técnica apresenta uma série de desvantagens 

como o longo tempo de reação; a não especificidade, visto que o iodato pode interagir 

com outros compostos fenólicos presentes na amostra; e o fato de que esse método não 

caracteriza os taninos (DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, MARINA, PLAZA, 2017). 

 Nesse contexto, a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) vem sendo 

utilizada para a identificação e quantificação de elagitaninos em alimentos 

(ARAPITSAS, 2012). As condições cromatográficas mais empregadas incluem eluição 

com fases móveis compostas por soluções de metanol, acetonitrila ou água acidificada 

em coluna de fase reversa C18. As corridas cromatográficas variam entre 20 a 80 

minutos, dependendo do diâmetro da coluna utilizada, método de eluição e instrumento 

utilizado (OLIVAS-AGUIRRE et al., 2015). O detector arranjo de diodo (DAD), que é 

capaz de detectar vários comprimentos de onda simultaneamente, é amplamente usado 

nessas análises. Apesar de a CLAE auxiliar na caracterização dos elagitaninos ainda não 

são fornecidas informações sobre as estruturas desses compostos (ARAPITSAS, 2012; 

CONG-CONG et al., 2017; DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, MARINA, PLAZA, 2017). 

 Em razão da diversidade estrutural que os elagitaninos possuem e da falta de 

padrões analíticos comerciais disponíveis, outras técnicas são usadas para a sua 

detalhada caracterização (GARCIA-VILLALBA et al., 2015). Dentre elas, destaca-se a 

espectrometria de massas (EM), que vem sendo aplicada para a elucidação estrutural de 

compostos fenólicos, principalmente de moléculas desconhecidas e complexas, como os 

elagitaninos. A EM possui alta sensibilidade e seletividade, sendo eficaz na análise e na 

confirmação da identidade de compostos. Seu princípio é baseado em ionizar o material 

presente na amostra gerando fragmentos de moléculas, permitindo, assim, medir sua 

razão massa-carga. As principais fontes utilizadas são: a ionização por electrospray 

(ESI), bombardeamento atômico rápido (FAB), ionização por dessorção/ionização a 

laser assistida por matriz (MALDI) e ionização à pressão atmosférica (API) (IGNAT, 

VOLF, POPA, 2011; CONG-CONG et al., 2017).  



 

 

31 

 

 Para os elagitaninos, o tipo de ionização mais empregado na EM é por 

electrospray, em modo negativo. Entretanto, a MALDI em modo positivo seria mais 

adequada para essa análise, pois não ocorre a formação de íons de carga múltipla e seus 

resultados são de alta resolução. Durante a fragmentação desses taninos, ocorrem perdas 

características como do galoil, HHDP, galoil-glicose, HHDP-glicose e galoil-HHDP-

glicose (ARAPITSAS, 2012). 

 Outro método para esclarecimento estrutural é a espectroscopia de ressonância 

magnética nuclear (RMN), uma técnica não destrutiva e de alta resolução. Ela permite 

analisar amostras líquidas ou semissólidas, entretanto, o que pode dificultar a sua 

utilização é o alto custo. Além disso, ela possui baixa sensibilidade quando comparada a 

outras técnicas. Espectros 1D (1H, 13C) e 2D (COSY) são amplamente usados para 

análise de elagitaninos através da técnica de RMN (IGNAT, VOLF, POPA, 2011; 

ARAPITSAS, 2012; DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ, MARINA, PLAZA, 2017).  

 

2.3 Metabolismo de elagitaninos 

 

 Os elagitaninos, devido à estrutura química complexa, não são absorvidos na sua 

forma íntegra. Esses compostos precisam ser hidrolisados para que sejam 

biodisponíveis. No trato gastrointestinal, principalmente no duodeno, eles sofrem ação 

no pH intestinal que se encontra neutro (7 a 8,4). A principal reação que ocorre no 

intestino é a sua despolimerização, de forma lenta, liberando ao final o ácido elágico, 

que pode ser usado como biomarcador da biodisponibilidade de taninos (LIPIŃSKA et 

al., 2014; LUDWIG et al., 2015; EKAMBARAM, PERUMAL, BALAKRISHNAN, 

2016; KISS, PIWOWARSKI, 2016; TOMÁS-BARBERÁN et al., 2016).  

 Estudos in vivo que analisaram a biodisponibilidade de elagitaninos após 

ingestão de um suco de romã, detectaram o ácido elágico no plasma de todos os 

indivíduos (SEERAM, LEE, HEBER, 2004; SEERAM et al., 2006). Além disso, os 

principais metabólitos do ácido elágico, as urolitinas, foram identificadas no plasma e 

urina dos voluntários (SEERAM et al., 2006). Esses metabólitos são resultados da 

metabolização do ácido elágico pela microbiota intestinal (LIPIŃSKA et al., 2014; 

LUDWIG et al., 2015; KISS, PIWOWARSKI, 2016). As urolitinas são derivadas do 

dibenzopiran-6-ona e apresentam diferenças na posição da hidroxila. Elas possuem 

baixo peso molecular e são facilmente absorvidas no sistema circulatório. Esses 
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compostos são produzidos pela microbiota colônica através da perda de uma lactona do 

ácido elágico e sucessivas remoções de hidroxilas (Figura 8) (ESPÍN et al., 2013; 

TOMÁS-BARBERÁN et al., 2016). A produção das urolitinas pela microbiota até hoje 

não é muito esclarecida, há poucos estudos que avaliem o efeito da microbiota colônica 

na metabolização desses compostos. SELMA et al. (2014) isolaram em fezes humanas 

as bactérias Gordonibacter urolithinfaciens e Gordonibacter pamelaeae, que seriam as 

responsáveis pela transformação de ácido elágico em urolitinas. 

 

 

Figura 8. Metabolismo da pedunculagina. Adaptado de Landete (2011). 

 

 Seeram et al. (2006) mostraram que a urolitina A persistiu por até 48 h na urina, 

assim como Ludwig et al. (2015) que detectaram que  as maiores concentrações de 

metabólitos de urolitinas A e B foram excretadas cerca de 32 a 48 h após a ingestão de 

framboesas vermelhas, frutas ricas em elagitaninos. A permanência das urolitinas por 

longos períodos no organismo é devido à circulação entero-hepática (MEDJAKOVIC, 

JUNGBAUER, 2013).  
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Teixeira et al. (2017) avaliaram que todos os voluntários de seu estudo foram 

capazes de produzir as urolitinas A, B, C e D após a ingestão aguda da fruta grumixama, 

sendo detectadas na urina por mais de 4 h. Além disso, houve uma diferença na 

produção das urolitinas pelos voluntários, mostrando que há uma variabilidade 

interindividual na produção desses metabólitos. Essa variedade tem sido associada a 

diferenças na formação das urolitinas pela microbiota intestinal em outros estudos 

(NUÑEZ-SÁNCHEZ et al., 2014; MARIN et al., 2015). Tomas-Barberán et al. (2014) 

propuseram uma classificação, de acordo com a capacidade de metabolização e 

produção de urolitinas pelos indivíduos, em três metabotipos: A (produtor de urolitina 

A), B (produtor de urolitina A, urolitina B e isourolitina-A) 0 (não produtor de 

urolitinas).  

 Sobre o aumento da biodisponibilidade de elagitaninos após o consumo de 

extrato de romã, González-Sarrías et al. (2015) avaliaram, em indivíduos saudáveis, a 

excreção de urolitinas após a ingestão de dois extratos de romã, um com maior teor de 

ácido elágico livre (524 mg) e outro com menor teor (25 mg). Os autores relataram que 

o maior consumo de ácido elágico livre não aumentou a sua biodisponibilidade, pois 

fatores como o pH, tipo de elagitaninos precursor e absorção intestinal de ácido elágico 

podem ter influenciado nesse processo. No entanto, a ingestão dos dois extratos 

promoveu a produção de urolitinas, que foi influenciada pelo metabotipo dos 

indivíduos. Dois voluntários apresentaram o metabotipo 0, dois voluntários possuíam o 

B, e os outros dos participantes possuíam o A. 

 Mais recentemente, Cortés-Martín et al. (2018) avaliaram a capacidade de 

indivíduos de diferentes faixas etárias em metabolizar o ácido elágico em urolitinas. Na 

coorte estudada, os autores observaram que conforme a população envelhecia houve 

uma progressiva diminuição na produção da urolitina A diferente do que aconteceu com 

a urolitina B, no qual os autores verificaram aumento da sua produção. Isso mostra que 

também há uma variabilidade interindividual na metabolização de ácido elágico e 

elagitaninos em função da idade.  

 Inada (2018) investigou o metabolismo de elagitaninos da jabuticaba por adultos 

brasileiros após a ingestão de uma sobremesa contendo 20 g do pó da casca e semente 

da jabuticaba. Foram detectados 13 metabólitos de urolitinas e o ácido elágico na urina 

dos voluntários. A maior excreção de urolitinas foi observada a partir do intervalo de 12 

h a 24 h após o consumo da jabuticaba. Ademais, houve uma variabilidade 
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interindividual na metabolização de elagitaninos pelos voluntários. Por meio da 

classificação dos metabotipos, 54,3 % foram classificados como metabotipo A, 28,6 % 

como metabotipo B e 17,1 % como metabotipo 0. A relação do estado nutricional com 

os metabotipos também foi verificada e os indivíduos eutróficos apresentaram maior 

prevalência do metabotipo 0 (26,3 %), enquanto que os com sobrepeso e obesidade 

maior prevalência de metabotipo B (~30 %). O metabotipo A teve distribuição 

semelhante entre os indivíduos eutróficos e com sobrepeso e obesidade.  

 

2.4 Efeito de processamentos tecnológicos sobre o perfil de elagitaninos em 

alimentos 

 

 Os compostos fenólicos são encontrados em plantas e vegetais sob as formas 

solúveis e/ou insolúveis, esta última ligada a componentes estruturais da parede celular. 

Além da interação com a matriz que está presente, a própria complexidade estrutural das 

substâncias muitas vezes dificulta a bioacessibilidade e a biodisponibilidade desses 

compostos. Por isso, o processamento de alimentos tem sido empregado como estratégia 

para melhorar a biodisponibilidade dos elagitaninos. O intuito é realizar modificações 

químicas e físicas para torná-los mais acessíveis. Sua ação baseia-se nas ligações 

covalentes ou de hidrogênio ou na parede celular permitindo a liberação das substâncias 

associadas. Técnicas como fermentação, maltagem, hidrólise enzimática, hidrólise 

alcalina e ácida, extração assistida por micro-ondas ou ultrassom, além de tratamentos 

térmicos têm sido utilizadas (ACOSTA-ESTRADA, GUTIÉRREZ-URIBE, ERNA-

SALDÍVAR, 2014; RIBAS-AGUSTÍ et al., 2017). 

 Os elagitaninos são compostos que apresentam uma complexidade estrutural, 

pois são grandes moléculas, que muitas vezes dificulta sua correta caracterização e 

quantificação. Apesar de existirem métodos que permitem sua análise, muitas vezes, 

esses taninos podem continuar ligados covalentemente às paredes celulares e outras 

macromoléculas presentes, ou não serem totalmente extraídos nos resíduos de amostras 

(GARCÍA-VILLALBA et al., 2015). Por isso, muitas dessas técnicas de processamento 

alimentares têm sido empregadas para analisar a presença e o efeito que causam nesses 

compostos.  

 O tratamento térmico, no caso dos elagitaninos, promove modificações positivas 

para a sua biodisponibilidade. Na produção de compotas de framboesas foi observado 
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que o teor inicial de ácido elágico aumentou 2,5 vezes após o processamento térmico 

(ZAFRILLA, FERRERES, TOMÁS-BARBERÁN, 2001). Bobinaite et al. (2016) 

adicionaram um extrato de bagaço de framboesa em purês de frutas, que ocasionou no 

aumento de ácido elágico livre (até 44%) e na redução dos elagitaninos (até 11%) nos 

purês após a preparação por aquecimento a 85 oC. Teegarden, Schwartz e Cooperstone 

(2019) demonstraram que o aquecimento a 95 oC, na produção de um néctar de 

framboesas negras, diminuiu os elagitaninos e contribuiu para o aumento do teor de 

ácido elágico no néctar. Colantuono et al. (2018) avaliaram as propriedades físico-

químicas de um suco de romã microfiltrado e suco de romã pasteurizado  e verificaram 

que o suco pasteurizado apresentou maior teor dos ácidos gálico e elágico (13,9 mg/L e 

4,6 mg/L, respectivamente) em relação ao suco microfiltrado (10,1 mg/L e 3,8 mg/L, 

respectivamente). Todos os estudos apontam que o aquecimento promove a 

despolimerização de elagitaninos complexos em moléculas menores, como o ácido 

elágico, composto mais biodisponível.  

 A secagem e a liofilização também promovem alterações na matriz alimentar, 

modificando as estruturas celulares, as interações matriciais e a estabilidade de 

compostos fenólicos (RIBAS-AGUSTÍ et al., 2017). Carvalho et al. (2017) avaliaram o 

perfil de elagitaninos na fruta e no suco de jambolão. Ademais, o suco de jambolão 

também foi submetido a secagem (60, 70 e 80 oC) até atingir o equilíbrio da umidade, e 

a liofilização por 24 h. O produto final, o pó, também teve seu perfil de elagitaninos 

avaliado. O teor total de elagitaninos na fruta fresca e no suco de jambolão foi de 13 

mg/kg e 122 mg/L, respectivamente. Essa variação pode ser explicada pela liberação 

desses compostos após a hidrólise dos elagitaninos decorrente do tratamento térmico 

aplicado na produção do suco. Já no pó obtido após secagem, o teor de elagitaninos 

variou entre 71 mg/kg e 164 mg/kg. O teor de elagitaninos nos produtos liofilizados e 

secos a 70 °C e 80 °C não foram significativamente diferentes, entretanto, o produto 

seco a 60 ° C apresentou redução significativa de 56 %. Os autores sugerem que o teor 

de elagitaninos são mais sensíveis ao tempo de aquecimento do que à temperatura, 

provavelmente devido à oxidação pela exposição ao ar quente.  

 Ma et al. (2019) demonstraram que as altas temperaturas usadas na elaboração 

de infusões de chá com folhas de espinheiro-mar resultaram em maior teor de 

elagitaninos. Os autores aplicaram cinco técnicas: na primeira, as folhas foram 

liofilizadas durante dois dias; na segunda, foram vaporizadas (95 °C a 100 °C) por 30-
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40 s e posteriormente desidratadas (80 °C a 90 °C) por 2,5 h; na terceira condição as 

amostras foram vaporizadas como descrito anteriormente e desidratadas (70 °C a 80 °C 

por 35-40 min; 60 °C  a 70 °C por 30-40 min; 80 °C a 90 °C por 15-20 min e 60 °C a 75 

°C por 30-40 min); na quarta as amostras foram secas em baixa temperatura de 

aquecimento (60 °C a 70 °C por 3,5 h; na quinta, foram secas a temperatura ambiente 

por três dias. Ademais, o conteúdo de elagitaninos variou significativamente entre os 

diferentes métodos de secagem, sendo a segunda técnica a que proporcionou o maior 

teor de elagitaninos como hipoporfenina B, hipoporfenona C e casuaricitina nas 

infusões.  

Inada (2018) avaliou o efeito da secagem em estufa e da liofilização sobre os 

teores de elagitaninos da casca e da semente da jabuticaba e observou que dos 

elagitaninos encontrados, a vescalagina foi o composto mais afetado pelas condições 

empregadas. As amostras desidratadas em estufa (75 oC/22 h) apresentaram maior teor 

de vescalagina (1805 mg/100 g) em relação à amostra liofilizada (740 mg/100 g). Com 

relação ao teor total de elagitaninos, as amostras desidratadas em estufa (65 °C/18 h) 

apresentaram o menor teor (1948 mg/100g) quando comparado às outras condições 

(3115 mg/100 g - 75 °C/22 h; 2421 mg/100 g - liofilização).  

 Um dos objetivos da aplicação de enzimas em alimentos visa liberar os 

compostos fenólicos, por meio da hidrólise e ruptura de células ou da desintegração de 

estruturas, da parede celular. Elas são produzidas, especialmente, pela fermentação por 

micro-organismos (ACOSTA-ESTRADA, GUTIÉRREZ-URIBE, SERNA-

SALDÍVAR, 2014; FLORES-GALLEGOS et al., 2019). A tanase é a enzima mais 

estudada na biodegradação de taninos e sua ação baseia-se na hidrólise das ligações 

éster, promovendo a liberação de glicose, ácido gálico e ácido elágico (ZHANG et al., 

2014; FLORES-GALLEGOS et al., 2019). Rajak, Singh e Banerjee (2017) avaliaram a 

casca de mahua como matéria-prima para a produção de tanase e como substrato para 

produção de ácido elágico via fermentação pela bactéria Aspergillus awamori como 

uma alternativa aos procedimentos já existentes para produção de ácido elágico. Já 

Ascacio-Valdés et al. (2016) revelaram a existência de uma enzima que também 

degradaria os elagitaninos, chamada de elagitanase ou elagitanino acil hidrolase. Nesse 

trabalho, um extrato de romã foi hidrolisado por Aspergillus niger GH1 durante 36 h, 

tendo sido obtido ácido elágico, ácido gálico e punicalina como produtos da hidrólise da 

punicalagina.  
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 A extração assistida por micro-onda é uma técnica que combina alta temperatura 

e alta pressão. Sua ação é baseada no aquecimento de uma mistura de solventes, que 

interage diretamente com as moléculas de água livre presentes no sistema, resultando na 

ruptura do tecido vegetal e na liberação dos compostos (ACOSTA-ESTRADA, 

GUTIÉRREZ-URIBE, SERNA-SALDÍVAR, 2014). Theocharis e Andlauer (2013) 

usaram a extração assistida por micro-onda para a hidrólise de elagitaninos em 

morangos, além de compararem com a hidrólise ácida convencional, e observaram que 

esse método foi mais rápido na hidrólise e consumiu menos solvente. Além disso, 

obteve-se um rendimento máximo de ácido elágico de 2,8 mg/g a 200 oC, sendo 20% 

superior quando comparado ao método de hidrólise ácida convencional.  

 A hidrólise ácida é amplamente empregada para liberação de compostos 

fenólicos. As principais variáveis utilizadas são concentração do ácido, tempo de 

hidrólise e temperatura. O tratamento ácido age quebrando as ligações glicosídicas e 

solubilizando os açúcares, mas geralmente deixa as ligações éster intactas (ACOSTA-

ESTRADA, GUTIÉRREZ-URIBE, SERNA-SALDÍVAR, 2014). Vrhovsek et al. 

(2006) avaliaram o impacto da hidrólise ácida em diferentes tempos e concentrações de 

HCl em elagitaninos de amostras de framboesa, amora, morango e morango silvestre. 

Com a despolimerização dos elagitaninos houve a liberação de compostos como o ácido 

elágico, galato de metila e sanguisorboato de metila. Vekiari et al. (2008) observaram 

que o teor de ácido elágico aumentou de 2,8 para 18,4 mg/g após a hidrólise do extrato 

de castanhas. Tomás-Barberán e Yang (2018) analisaram o teor de ácido elágico em 29 

tipos de chá após a hidrólise ácida a 90 oC por 4 h. O teor de ácido elágico variou de 0,2 

mg a 4,5 mg de equivalente de ácido elágico/g nas infusões. Garcia-Villalba et al. 

(2015) avaliaram um método para análise de elagitaninos em extratos de romã com base 

na quantificação de produtos provenientes da hidrólise ácida.  As amostras de frutos de 

romã liofilizados foram hidrolisadas com HCl a 90 °C durante 24 h e os principais 

produtos da hidrólise foram os ácidos elágico, gálico e gálico dilactona. Traços de 

punicalina (<1 %) foram identificados e indicaram que sua hidrólise foi incompleta. Os 

elagitaninos ao entrarem em contato com ácido, como o HCl, liberam HHDP, que sofre 

lactonização espontânea para ácido elágico, principal produto da hidrólise dos 

elagitaninos.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 A elaboração de alimentos à base de polpa de jabuticaba tem sido realizada ao 

longo dos anos como uma alternativa de aproveitamento da fruta devido à sua elevada 

perecibilidade. Com isso, é possível a diminuição do desperdício e de perdas 

econômicas e a valorização do potencial nutritivo e bioativo da fruta. Nesse cenário, 

observa-se o descarte das cascas e sementes, subprodutos que apresentam elevados 

teores de compostos fenólicos, especialmente elagitaninos. Apesar de os elagitaninos 

apresentarem baixa biodisponibilidade, existem alternativas para a geração de 

compostos fenólicos mais biodisponíveis a partir dos elagitaninos, como a 

despolimerização. O processamento das cascas e sementes da jabuticaba, por meio da 

hidrólise ácida, pode configurar uma estratégia eficaz para a promover a liberação de 

compostos fenólicos com essa característica e, portanto, com maior potencial para 

exercer sua bioatividade. 
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4. OBJETIVOS 

 

 4.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o emprego da hidrólise ácida como estratégia para a despolimerização 

dos elagitaninos da casca e semente da jabuticaba. 

 

 4.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar o perfil de elagitaninos da semente da jabuticaba por CLAE-DAD-

EM; 

• Isolar castalagina e vescalagina da jabuticaba por CLAE semi-preparativa para 

uso como padrão analítico; 

• Confirmar a identidade dos padrões isolados de castalagina e de vescalagina por 

CLAE-DAD-EM e 1H RMN; 

• Validar o método de análise de castalagina e de vescalagina da jabuticaba por 

CLAE-DAD; 

• Verificar o efeito da hidrólise ácida no perfil de elagitaninos e compostos 

fenólicos nos extratos solúveis e insolúveis da semente e casca da jabuticaba.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Obtenção das amostras 

 

Os frutos de jabuticaba (Myrciaria jaboticaba) foram adquiridos em um centro 

de comércio agrícola do Rio de Janeiro. As cascas e sementes da jabuticaba foram 

obtidas após a utilização da polpa da fruta para a elaboração de um suco por uma 

despolpadeira horizontal, objeto de estudo de outro trabalho conduzido no grupo de 

pesquisa. As duas frações foram separadas manualmente e acondicionadas em sacos 

plásticos a vácuo. Uma parte das cascas e sementes foram misturadas (fração 

denominada resíduo) e guardadas juntas em sacos plásticos a vácuo. Todas as amostras 

foram armazenadas a -20 C. 

 

5.2 Caracterização de elagitaninos da semente da jabuticaba 

 

Os elagitaninos foram extraídos da semente da jabuticaba de acordo com o 

método descrito por Pereira et al. (2017). As sementes (100 g) foram moídas e 

homogeneizadas, com auxílio de mixer (Britânia®), com 150 mL de água. Realizou-se a 

extração, três vezes, por filtração a vácuo com adição de 150 mL de acetona em cada 

vez. O filtrado obtido foi rotaevaporado para a retirada do solvente. Em seguida, 

adicionou-se 100 mL de acetato de etila e a amostra foi centrifugada (3700 × g, 10 

minutos, temperatura ambiente). Obtiveram-se dois extratos, sendo um referente a fase 

orgânica (acetato de etila) e outro referente a fase aquosa. O extrato contendo acetato de 

etila foi rotaevaporado e o conteúdo ressuspenso em 4 mL de metanol. O extrato 

oriundo da fase aquosa foi liofilizado.  

 

5.2.1. Análise por CLAE-DAD 

 

A análise de elagitaninos da semente da jabuticaba foi realizada somente no 

extrato aquoso, pois testes prévios foram feitos com o extrato contendo acetato de etila e 

não foram identificados elagitaninos no mesmo.  

Inicialmente, 25 mg do pó obtido do extrato oriundo da fase aquosa foram re-

suspensos em 8 mL de H3PO4:KH2PO4 0,01 M e 2 mL de acetonitrila e, em seguida, foi 
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filtrado (filtro PTFE hidrofílico, 13 mm × 0,45 μm, Analitica®, São Paulo, Brasil) antes 

da análise por cromatografia.  

O sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (Shimadzu®, Kyoto, Japão) 

era constituído de duas bombas LC-20AT, injetor automático SIL-20AHT, detector de 

arranjo de diodos (DAD) SPD-M20A, controlador CBM-20A e degaseificador DGU-

20A5. A separação cromatográfica dos analitos foi obtida utilizando-se uma coluna de 

CLAE de fase reversa C18 (5 μm, 250 mm × 4,6 mm, Kromasil®). A corrida 

cromatográfica foi realizada de acordo com metodologia descrita por Pereira et al. 

(2017). A fase móvel consistiu em uma mistura de duas soluções: H3PO4:KH2PO4 0,01 

M (eluente A) e acetonitrila (eluente B), com fluxo de 1,0 mL/min e volume de injeção 

de 10 μL. O gradiente de eluição da corrida cromatográfica está descrito abaixo (Tabela 

2). Entre as injeções, intervalos de 10 min foram usados para reequilibrar a coluna com 

93% do eluente A. O composto foi monitorado a 230 nm. A identificação dos 

elagitaninos foi realizada por comparação do espectro de UV com dados previamente 

relatados na literatura (PEREIRA et al., 2017). 

 

Tabela 2. Gradiente de eluição da corrida cromatográfica para análise de elagitaninos.1 

Tempo (min) Eluente B (%) 

0,0 7 

15,0 10 

20,0 12 

25,0 14 

35,0 14 

40,0 18 

43,0 18 

50,0 25 

55,0 7 

65,0 7 

1Eluente A: H3PO4:KH2PO4 0,01M. Eluente B: acetonitrila.  

O percentual de eluente A utilizado na corrida equivale à diferença entre 100 e o valor descrito de eluente 

B.  
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5.2.2. Análise por CLAE-DAD-EM 

 

Para confirmação da identidade dos elagitaninos, o extrato aquoso foi analisado 

por CLAE-DAD acoplado ao espectrômetro de massas (CLAE-DAD-EM). O sistema 

de cromatografia foi o mesmo descrito acima e estava acoplado ao espectrômetro de 

massas LCMS-2020. O espectrômetro de massas foi operado no modo SCAN negativo 

para aquisição dos espectros de massa. Os íons foram monitorados através do espectro 

de aquisição com variação da razão massa/carga de 100 a 1000. Previamente à análise 

pelo espectrômetro de massas, os extratos foram submetidos à extração em fase sólida 

com a utilização de cartucho de SPE C18 (STRATA-X, 200 mg/3 mL). Primeiramente, 

o cartucho foi condicionado com 3 mL de metanol, em seguida foi equilibrado com 3 

mL de água Milli-Q. Após essa etapa, 1 mL da amostra foi adicionado ao cartucho e 

após a aplicação da amostra foi realizada a eluição dos compostos de interesse 

utilizando 3 mL de metanol. Ao final, a amostra foi coletada em tubos de ensaio e o 

solvente evaporado em fluxo de nitrogênio. Antes das análises por CLAE-DAD-EM o 

resíduo seco foi re-suspenso com 500 µL de metanol. A separação cromatográfica dos 

analitos foi obtida utilizando-se uma coluna de CLAE de fase reversa C18 (5 μm, 250 

mm × 4,6 mm, Kromasil®). A fase móvel consistiu em uma mistura de duas soluções: 

solução aquosa de ácido fórmico 1% (eluente A) e acetonitrila (eluente B), com fluxo de 

1 mL/min e volume de injeção de 10 μL. Antes da injeção, o sistema foi equilibrado 

com 100% de B por 20 minutos.  Após injeção da amostra, a composição do solvente 

manteve-se constante por 10 min e depois foi alterada para 5% de 10 a 30 min, 15% de 

30,01 a 45 min, 60% de 45,01 a 60 min, 100% de 60,01 a 70 min. Os elagitaninos foram 

identificados pela razão m/z já descritas na literatura (COMANDINI et al., 2014; 

TAVARES et al., 2016; PEREIRA et al., 2017).  

 

5.3. Isolamento de elagitaninos da semente da jabuticaba 

 

A etapa de isolamento dos elagitaninos foi realizada em parceria com o 

Laboratório de Bioquímica Nutricional e de Alimentos, do Instituto de Química, da 

UFRJ. Após a identificação de dois elagitaninos no extrato aquoso oriundo da semente, 

empregou-se a cromatografia semi-preparativa para realizar o isolamento. Para a 

análise, 50 mg do extrato aquoso foi reconstituído com solução tampão fosfato e, logo 
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depois, filtrado em filtro PTFE hidrofílico (13 mm × 0,45 μm). O sistema de 

cromatografia semi-preparativa (Thermo Scientific) utilizado incluiu uma bomba 

binária, um injetor manual equipado com loop de 2 mL, detector UV e coletor 

automatizado de frações. Os equipamentos citados são da marca Dionex Ultimate 3000. 

A separação cromatográfica dos analitos foi obtida usando uma coluna Spherisorb 

ODS-2 (10 µm, 250 mm × 10 mm). As fases móveis consistiram em H3PO4:KH2PO4 

0,01 M (eluente A) e H3PO4:KH2PO4 0,01 M:metanol (20:80, v/v) (eluente B), com 

fluxo de 4 mL/min e volume de injeção de 2 mL. A análise ocorreu em modo isocrático 

com 85% de A e 15% de B. O tempo total da corrida foi 15 minutos. O composto foi 

monitorado a 230 nm.  

A aquisição dos dados e programação do coletor automatizado de frações 

realizou-se no software Chromeleon Chromatography Data System (v. 6.8). O coletor 

de frações foi programado para coleta de picos com altura acima de 40,00 mAU e slope 

do início do pico de 1,00 mAU/s. A coleta encerrou quando os picos atingiram altura 

de, pelo menos, 40,00 mAU e slope do final do pico de 1,00 mAU/s. Esses valores 

foram definidos por testes realizados anteriormente. As frações foram coletadas 

repetidas vezes, totalizando 80,0 mL de fração coletada referente à vescalagina e 80,0 

mL de fração coletada referente à castalagina. As amostras foram rotaevaporadas para 

retirada do solvente e reconstituídas em água Milli-Q. Em seguida, foram liofilizadas, 

obtendo 150 mg de vescalagina e 180 mg de castalagina. 

As frações coletadas foram analisadas por CLAE-DAD (conforme descrito 

anteriormente na seção 5.2.1) e CLAE-DAD-EM. O equipamento e a coluna 

cromatográfica utilizados para análise por CLAE-DAD-EM foram os mesmos descritos 

no item 5.2.2. O gradiente de eluição utilizado foi o mesmo descrito por Inada et al. 

(2018a). A fase móvel consistiu em uma mistura de duas soluções: solução aquosa de 

ácido fórmico 0,3% e 1 % de acetonitrila (eluente A) e 1 % de acetonitrila em metanol 

(eluente B), com fluxo de 1 mL/min e volume de injeção de 10 μL. Antes da injeção das 

amostras, o sistema foi equilibrado com 18 % de B por 20 minutos. Após injeção, a 

composição do solvente foi para 20 % de B em 1 min, 43 % de B em 18 min e 85 % de 

B em 23 min, mantendo-se constante até 30 min, em seguida, retornando para a 

condição inicial. Entre as injeções, intervalos de 10 min foram usados para reequilibrar 

a coluna com 18 % de B. Os compostos foram monitorados a 190 a 370 nm. A 

identificação dos compostos foi realizada por comparação com os espectros de absorção 
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da literatura. Os espectros de massas foram obtidos em ionização no modo scan 

negativo com intervalo de m/z 100-1200. Os dados de integração foram adquiridos no 

software LC solution (versão 1.25, 2009, Shimadzu®). 

Inicialmente, o grau de pureza foi calculado a partir do cromatograma analítico, 

por meio das áreas dos picos da vescalagina e castalagina e das somas de todos os picos 

que foram detectados em absorbância a 230 nm no cromatograma de CLAE-DAD. O 

grau de pureza foi calculado conforme Equação 1, abaixo. 

 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (1)  

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (%) =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
×  100 

 

Após análise de alguns resultados, foi observado que o grau de pureza obtido, 

por meio da equação acima, não era condizente com os dados observados. Então, foi 

feita uma nova análise do grau de pureza utilizando um padrão analítico comercial de 

vescalagina. O padrão comercial de vescalagina a 55,2 ppm foi injetado no CLAE-

DAD, e a área de pico obtida no cromatograma foi comparada com a área de pico do 

padrão isolado de vescalagina a 53,5 ppm. O teste tinha o objetivo de avaliar se o 

padrão isolado estava puro.  

A estrutura química dos elagitaninos isolados da semente da jabuticaba foi 

caracterizada por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H (hidrogênio). 

Essa etapa foi realizada em parceria com o Laboratório de Ressonância Magnética 

Nuclear, do Instituto de Química, da UFRJ. As amostras isoladas foram analisadas no 

equipamento Bruker DMX-750 (Billerica, MA), de 500 MHz com uma sonda 

criogênica de 5 mm a uma temperatura de 300 oC. As amostras foram preparadas 

dissolvendo-se 10 mg de cada fração isolada em 0,7 mL de água deuterada. Os sinais de 

interesse foram analisados pelo software TopSpin TM. A confirmação dos sinais foi 

feita por comparação com dados da literatura (PEREIRA et al., 2017). Os 

deslocamentos químicos dos compostos foram apresentados entre 0 e 9 ppm em 1H 

NMR.  
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5.4 Validação de método analítico para caracterização e isolamento de elagitaninos 

no resíduo de jabuticaba 

 

 A validação do método foi realizada através da avaliação dos parâmetros de 

linearidade, limites de quantificação e detecção, repetitividade e precisão intermediária. 

Para avaliação da linearidade, soluções com diferentes concentrações de vescalagina 

(13,375 ppm, 26,75 ppm, 53,5 ppm e 107 ppm) e castalagina (30,25 ppm, 60,5 ppm, 

121 ppm e 242 ppm) foram preparadas e analisadas, em quadruplicata, por CLAE-

DAD, de acordo com o método descrito por Pereira et al. (2017). Quatro curvas de 

calibração (área do pico versus concentração) foram geradas. O limite de detecção 

(LOD) e o limite de quantificação (LOQ) foram calculados pelas Equações 2 e 3, 

respectivamente. 

 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2) 

 𝐿𝑂𝐷 =  
3,3 ×  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 

 

𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (3)  

𝐿𝑂𝑄 =  
10 ×  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 

 

A recuperação foi realizada em três níveis (baixo, médio e alto) de fortificação. 

Pesou-se 100 mg da casca e semente (resíduo) liofilizadas em tubo falcon. Para o nível 

baixo, adicionou-se ao tubo 5 µg de castalagina e 10 µg de vescalagina. Para o nível 

médio, adicionou-se 500 µg de castalagina e 1000 µg de vescalagina. No nível alto foi 

adicionado 2500 µg de castalagina e 5000 µg de vescalagina. Em seguida, as amostras 

foram extraídas com 10 mL de solução aquosa de metanol (70%), agitadas em vórtex 

por 1 min e centrifugadas (4600 × g, 10 min, 20 oC). O sobrenadante foi coletado e 

filtrado em filtro PVDF hidrofílico, 13 mm × 0,22 μm, Analitica®. As amostras foram 

analisadas por CLAE-DAD de acordo com a metodologia descrita na seção 5.2.1 para 

caracterização de elagitaninos. A identificação dos elagitaninos foi realizada por 

comparação do espectro de UV com dados previamente relatados na literatura. Todos os 

experimentos foram realizados em quadruplicata. A recuperação foi avaliada pelo % de 

cada analito que foi recuperado.  
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A precisão intermediária (PI) foi testada por meio da análise do resíduo da 

jabuticaba, em quadruplicata, por dois analistas usando as mesmas condições e 

equipamentos empregados na análise anterior, sem a fortificação das amostras. A PI foi 

calculada pelo coeficiente de variação dos oito brancos do ensaio de recuperação. A 

repetitividade foi avaliada pelo coeficiente de variação dos quatro brancos do ensaio de 

recuperação. 

 

5.5 Hidrólise ácida na casca, semente e resíduo da jabuticaba 

 

 A hidrólise ácida foi realizada na casca da jabuticaba, na semente da jabuticaba e 

no resíduo (casca e semente) da jabuticaba. As amostras foram previamente moídas e, 

em seguida, liofilizadas. O experimento foi realizado em triplicata. O momento que 

precedeu o início da hidrólise foi denominado de tempo zero e as amostras sem o 

tratamento foram consideradas como controles do experimento. A hidrólise ácida foi 

realizada de acordo com metodologia descrita por Garcia-Villalba et al. (2015). Em tubo 

de vidro tipo pyrex, foi adicionado 100 mg da amostra, 3,34 mL de água e 1,66 mL de 

HCl 37%. Em seguida os tubos foram agitados em vórtex durante 1 min e as amostras 

foram incubadas em estufa à 90 °C por 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 24 h e 48 h.  

 Após o término de cada tempo de incubação, as amostras foram mantidas em 

temperatura ambiente, o pH foi ajustado para 2,5 com solução de hidróxido de sódio 5 

M e os tubos foram centrifugados (3500 × g, 10 min, temperatura ambiente, centrífuga 

Thermo Scientific®). O sobrenadante foi coletado e filtrado (filtro PTFE hidrofílico, 13 

mm × 0,45 μm, Analitica®) para posterior análise, sendo denominado de extrato solúvel. 

O pellet resultante da primeira etapa foi adicionado de 10 mL de solução de 

DMSO:metanol (50:50, v/v), os tubos foram agitados em vórtex por 1 min e 

centrifugados (3500 × g, 10 min, temperatura ambiente). O sobrenadante foi coletado e 

filtrado (filtro PTFE hidrofílico, 13 mm × 0,45 μm, Analitica®) para posterior análise, 

sendo denominado de extrato insolúvel. 

O perfil de elagitaninos e compostos fenólicos de cada fração (casca, semente e 

resíduo) foi avaliado nos dois extratos (solúvel e insolúvel) por CLAE-DAD. Para 

avaliar o teor de elagitaninos, as condições analíticas foram as mesmas daquelas 

descritas anteriormente no item 5.2. Para avaliar o perfil de compostos fenólicos das 

amostras, as condições cromatográficas usadas foram as mesmas descritas no item 5.3 
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para CLAE-DAD-EM. A identificação dos compostos foi realizada por comparação dos 

tempos de retenção e dos espectros de absorção das amostras e dos padrões analíticos. 

Os espectros provenientes da análise por EM foram obtidos em ionização no modo scan 

negativo com intervalo de m/z 100-1200. Os dados de integração foram adquiridos no 

software LC solution (versão 1.25, 2009, Shimadzu®). 

 

5.6 Análise estatística  

 

 A análise estatística descritiva dos dados da validação e da hidrólise ácida 

(média, desvio padrão e coeficiente de variação) foram realizadas no software Excel. O 

software GraphPad Prism versão 6.0 foi usado para avaliar o efeito da hidrólise ácida 

por meio da análise de variância simples (One-way ANOVA) seguida de pós-teste de 

Tukey, para comparação das médias. Os resultados foram considerados significativos 

quando p< 0,05. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização e isolamento da vescalagina e castalagina da semente da 

jabuticaba 

 

Dois elagitaninos foram identificados no extrato aquoso da semente da 

jabuticaba, a vescalagina e a castalagina (Figura 9). Os compostos apresentaram tempo 

de retenção de 8,5 e 12,1 minutos, respectivamente. Ambos os compostos possuem m/z 

933 em modo scan negativo.  

 

 

Figura 9. Cromatograma da análise, por CLAE- DAD, dos elagitaninos identificados 

no extrato aquoso da semente da jabuticaba. 1: vescalagina; 2: castalagina. 

 

A vescalagina e a castalagina já haviam sido identificadas na jabuticaba, 

principalmente, na semente da fruta (HACKE et al., 2016; SILVA et al., 2016). Os dois 

elagitaninos são estereoisômeros, ou seja, apresentam a mesma estrutura química, mas 

diferem na posição da hidroxila em C-1 na sua forma estrutural (Figura 10). Na 

vescalagina, a hidroxila encontra-se na posição do R1, enquanto na castalagina está na 

posição R2. 
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Figura 10. Diferenciação da estrutura química da vescalagina e castalagina. 

Adaptado de Pereira et al. (2017). 

 

A peduncalagina, elagitanino que já foi identificado por outros autores na 

semente da jabuticaba (SILVA et al., 2016; PEREIRA et al., 2017), não foi encontrada 

no extrato analisado neste estudo. Esse elagitanino e outros picos de menor intensidade 

que podem ser observados nos cromatogramas não puderam ser caracterizados, pois sua 

razão massa/carga não foram detectados pelo EM e, também, pela falta de padrões 

analíticos comerciais que pudessem auxiliar na identificação desses compostos. 

 A complexidade estrutural dos elagitaninos dificultam, muitas vezes, a sua 

correta identificação (GARCIA-VILLALBA et al., 2015). Além disso, os padrões 

analíticos dos elagitaninos possuem custo elevado. Nesse sentido, a cromatografia semi-

preparativa foi usada no presente estudo como alternativa para isolar os elagitaninos 

presentes na jabuticaba e obter seus padrões analíticos. A vescalagina e a castalagina 

foram isoladas individualmente, a partir do extrato aquoso da semente de jabuticaba 

(Figura 11).  
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Figura 11. Cromatograma da análise por CLAE semi-preparativa do extrato 

aquoso da semente da jabuticaba. Compostos: 1: vescalagina; 2: castalagina.  

 

A vescalagina e a castalagina já haviam sido isoladas por Lei (2002) em extrato 

de carvalho. Mais recentemente, os dois elagitaninos foram isolados por CLAE semi-

preparativa no extrato aquoso da semente de jabuticaba (Silva et al., 2016). Essa técnica 

tem sido bastante utilizada, não somente para isolar compostos a partir de matrizes 

complexas (LATIF, SARKER, 2012; KONGMANY et al., 2016), como também para 

obter elagitaninos de forma rápida e em grandes quantidades. As frações isoladas de 

vescalagina e de castalagina foram analisadas por CLAE-DAD (Figura 12).  
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Figura 12. Cromatogramas da análise por CLAE-DAD das frações de vescalagina 

(A) e castalagina (B) isoladas a partir de extrato aquoso de semente de jabuticaba.  

 

Os dados desses cromatogramas (Figura 12) foram comparados àqueles gerados 

na análise do extrato aquoso da jabuticaba. Além disso, o espectro de absorção UV da 

vescalagina isolada foi comparado com o espectro UV do padrão comercial da 

vescalagina. Os picos correspondentes aos compostos vescalagina e castalagina 

apresentaram espectros de absorção UV semelhantes (Figura 13), sugerindo que os 

compostos isolados a partir da semente de jabuticaba são os elagitaninos identificados 

no extrato aquoso da mesma parte da fruta. Além disso, os dois picos observados nos 

cromatogramas da Figura 12, possuem m/z de 933, em modo scan negativo, 

confirmando os dados de m/z da vescalagina e castalagina reportados na literatura 

(FRACASSETTI et al., 2013; COMANDINI et al., 2014; TAVARES et al., 2016; 

PEREIRA et al., 2017).  
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Figura 13. Espectros UV da vescalagina e da castalagina. Plano superior: compostos 

isolados de semente de jabuticaba por CLAE semi-preparativa; plano do meio: 

compostos presentes no extrato aquoso da semente da jabuticaba; plano inferior: 

padrão comercial de vescalagina. 

 

Inicialmente o grau de pureza das frações isoladas foi determinado a partir dos 

valores das áreas dos picos observados no cromatograma da Figura 12, obtendo-se 94% 
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para vescalagina e 74% para castalagina. O grau de pureza foi avaliado para saber se as 

frações isoladas apresentavam somente o composto desejado. Não há um valor 

específico a ser encontrado para o grau de pureza, mas deseja-se que este esteja próximo 

de 100%. A partir disso, o grau de pureza da fração correspondente à vescalagina foi 

considerado alto, enquanto para a fração correspondente à castalagina foi considerado 

intermediário. A castalagina pode não ter se separado completamente dos outros 

compostos presentes na semente de jabuticaba, e ao ser isolada, resultou em uma fração 

impura. Apesar de o resultado pouco satisfatório para a castalagina, o elevado grau de 

pureza da fração isolada de vescalagina sugeriu a viabilidade de utilização da CLAE 

semi-preparativa para o isolamento de elagitaninos e para a obtenção de padrões 

analíticos desses compostos.  

Outros elagitaninos já foram isolados de matrizes complexas aplicando 

diferentes métodos de separação. Os elagitaninos corilagina e geranina foram isolados 

na fruta rambutã (THITILERTDECHA et al., 2010) usando uma coluna cromatográfica 

de filtração Sephadex LH-20. A coluna cromatográfica Amberlite XAD-16 foi usada 

para isolamento de um novo elagitanino, o candelitanino (ASCASIO-VALDÉS et al., 

2013). A CLAE semi-preparativa com coluna C18 é uma das técnicas mais utilizadas e 

já foi usada para o isolamento de corilagina e geranina em sementes de longanas 

(SUDJAOROEN et al., 2012) e sanguiin H-6 e lambertianina C do extrato aquoso de 

framboesa (GASPEROTTI et al., 2010). Mais recentemente, o sistema de cromatografia 

líquida de média pressão (CLMP) equipado com uma coluna C18 foi utilizado para 

isolar a punicalagina da casca de romã (AGUILAR-ZÁRATE et al., 2017).  

Os elagitaninos isolados no presente trabalho foram analisados por RMN para a 

confirmação de suas estruturas químicas. Os resultados obtidos foram comparados com 

os dados de RMN de vescalagina e castalagina descritos por Pereira et al. (2017). Os 

espectros de 1H RMN da vescalagina e castalagina estão apresentados nas Figuras 14 e 

15. A vescalagina e a castalagina possuem fórmula molecular C41H25O26. Os dados 

obtidos nos espectros de 1H RMN da vescalagina e castalagina estão descritos na 

Tabela 3.  
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Tabela 3. Dados dos espectros de 1H RMN da vescalagina e castalagina. 

Posição do hidrogênio  
Deslocamento 

químico (ppm) 
Tipo 

Constante de 

acoplamento J 

(Hz) 

Vescalagina 

6 4.01 d 13 

2 5.24 dd 2.3, 1.5 

5 5.65 ddd 7.4, 2.6, 1.0 

3 6.63 s - 

3 6.79 s - 

Castalagina 

6 4.01 d 13 

1 5.74 d 4.7 

3 6.64 s - 

3 6.79 s - 

3 6.91 s - 

 

Alguns sinais observados na Figura 14 da vescalagina (4,8 a 5,1) e na Figura 

15 da castalagina (4,7 a 5,3) não puderam ser lidos, pois provavelmente foram 

prejudicados pelo tipo de solvente utilizado. Os solventes mais usados na técnica de 

RMN são metanol e acetona deuterada, porém ao utilizar a acetona D-6, o pó das 

frações isoladas não se dissolveu completamente. Por isso, utilizou-se a água deuterada, 

que pode ter sido a razão da interferência observada nos sinais mencionados acima. O 

ruído encontrado também pode ter sido causado por outro analito diferente daquele 

avaliado, indicando possível impureza das amostras. 

 Por conta da similaridade entre os sinais encontrados no presente trabalho e aqueles 

relatados no estudo de Pereira et al. (2017), sugeriu-se que as frações isoladas 

continham os elagitaninos, a vescalagina e a castalagina. De fato, a RMN pode ser 

considerada uma das melhores técnicas para identificação de elagitaninos 

(ARAPITSAS, 2012). Sendo assim, os dados obtidos através da análise das frações 

isoladas pelas técnicas de CLAE-DAD-EM e RMN, sugeriram que as mesmas 

continham a vescalagina e a castalagina em sua composição. 
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Figura 14. Espectro de ressonância magnética nuclear de 1H (hidrogênio) da vescalagina. 
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Figura 15. Espectro de ressonância magnética nuclear de 1H (hidrogênio) da castalagina.
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6.2 Validação do método para análise de vescalagina e castalagina do resíduo da 

jabuticaba 

 

Os parâmetros linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, 

repetitividade, recuperação e precisão intermediária foram investigados com o intuito de 

validar o método para análise de vescalagina e castalagina no resíduo de jabuticaba. Os 

resultados dessas análises estão descritos na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Parâmetros de validação do método para análise de vescalagina e castalagina 

do resíduo da jabuticaba.  

Parâmetros Vescalagina Castalagina 

Linearidade (R2) 0,997 0,998 

Limite de detecção (µg/mL) 2,9 8,8 

Limite de Quantificação 

(µg/mL) 
6,5 19,7 

Repetitividade (%) 2,8 5,3 

Precisão intermediária (%) 5,5 5,4 

 

A linearidade foi determinada através da construção de curvas de calibração, em 

quadruplicata, usando diferentes concentrações dos padrões isolados de vescalagina e 

castalagina. Apesar de as áreas de pico apresentarem valores diferentes daqueles 

encontrados para a curva de calibração realizada por Inada (2018), as curvas de 

calibração elaboradas apresentaram coeficientes de determinação (R2) maiores do que 

0,99, o que indica que os resultados foram linearmente proporcionais ao aumento da 

concentração dos padrões de elagitaninos. 

O limite de detecção é a menor quantidade do analito que pode ser detectada em 

uma determinada amostra. Os valores encontrados para a vescalagina e a castalagina 

foram de 2,9 µg/mL e 8,8 µg/mL, respectivamente. O limite de quantificação é a menor 

quantidade do analito que pode ser quantificada em uma amostra, sendo o da 

vescalagina de 6,5 µg/mL e o da castalagina de 19,7 µg/mL. Os valores encontrados 

para esses dois parâmetros avaliados foram considerados altos, indicando a possível 

presença de outros compostos nas frações isoladas. 
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A precisão do método foi determinada pela repetitividade e precisão 

intermediária. A repetitividade para a vescalagina e a castalagina foi de 2,7% e 5,2%, 

respectivamente. Os resultados obtidos nas análise de repetitividade estão de acordo 

com o preconizado pelo Guia de Validação e Controle de Qualidade Analítica 

(BRASIL, 2011). O documento preconiza que o coeficiente de variação deve estar 

abaixo de 13%. A precisão intermediária foi avaliada por dois analistas distintos que 

realizaram as etapas de extração e análise dos elagitaninos no mesmo local, no mesmo 

equipamento e sob as mesmas condições. Os valores encontrados foram de 5,5% para a 

vescalagina e 5,4% para a castalagina. Apesar de não ter um valor definido para o 

coeficiente de variação da precisão intermediária, os valores encontrados foram baixos, 

o que sugeriu que o método possuía uma boa precisão, e foi, portanto, adequado para a 

análise de elagitaninos. 

A recuperação foi analisada por meio da fortificação das amostras, em três níveis 

diferentes, com uma concentração determinada de cada padrão isolado de elagitanino. 

Os valores adicionados dos padrões e os valores encontrados de vescalagina e 

castalagina nas amostras não fortificadas e após fortificação em três níveis estão 

descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5.  Teores de vescalagina e castalagina nas amostras de resíduo não fortificadas 

e após a fortificação em três níveis. 

Nível 
Concentração adicionada dos 

padrões isolados 

Vescalagina 

(mg/100g) 

Castalagina 

(mg/100g) 

Não fortificadas - 1235 742 

Baixo 
5 µg de castalagina e 10 µg de 

vescalagina 
1475 911 

Médio 
500 µg de castalagina e 1000 µg de 

vescalagina 
1560 1110 

Alto 
2500 µg de castalagina e 5000 µg 

de vescalagina 
1779 1160 

 

Apesar de os valores de vescalagina e castalagina encontrados após a 

fortificação das amostras, tudo indicava que eles não apresentavam o valor real de 

concentração desses elagitaninos nas amostras. Diante dos resultados previamente 
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analisados das áreas de pico na construção da curva de calibração, dos valores 

encontrados para os limites de detecção e quantificação, além dos sinais não 

identificados nos espectros de RMN, observou-se que possivelmente esses padrões não 

estavam puros. Por isso, uma nova análise do grau de pureza foi realizada. Para melhor 

entendimento dessa questão, uma solução padrão de vescalagina comercial (55,2 ppm) 

foi analisada, juntamente com a solução padrão de vescalagina que foi previamente 

isolada a partir da semente da jabuticaba (53,5 ppm) e, comparadas (Figura 16).  

 

 

 

Figura 16. Cromatogramas da análise por CLAE-DAD do padrão comercial de 

vescalagina (A) e do padrão de vescalagina isolado (B) a partir da semente de 

jabuticaba por CLAE semi-preparativa. 

 

 As áreas dos picos referentes aos padrões apresentaram valores bastante 

diferentes. O padrão comercial apresentou área de pico igual a 1988533 enquanto que o 

padrão isolado apresentou área de pico igual a 16878 (cerca de 100 vezes menor). Cabe 
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ressaltar que a concentração dos padrões foi bastante similar. Ao analisar esses dados 

observou-se que a solução contendo o padrão isolado de vescalagina continha outros 

compostos, além da própria substância avaliada. Com isso, a concentração encontrada 

dos elagitaninos na etapa de recuperação estariam superestimados. Essa última análise 

foi mais uma evidência de que o padrão isolado estava impuro e o grau de pureza obtido 

anteriormente para a vescalagina (94%) não correspondia ao real valor que teria aquela 

amostra.  

Na primeira análise do grau de pureza por meio de cromatogramas analíticos, foi 

utilizado a absorbância em que apareceriam os elagitaninos (230 nm), o que teria 

influenciado na obtenção de um alto grau de pureza e na não identificação de outros 

compostos. Caso houvesse a presença de outros compostos nos padrões isolados, eles 

poderiam ter um espectro de absorção UV diferente dos elagitaninos e, com isso, não 

foram identificados nos cromatogramas analisados. 

O composto que não está puro não deve ser utilizado como padrão analítico, pois 

pode interferir na quantificação dos analitos. A semente de jabuticaba é uma matriz 

complexa, com a presença de outros compostos fenólicos e elagitaninos em sua 

composição, como ácidos gálico e elágico, peduncalagina (PEREIRA et al., 2017), além 

de carboidratos e fibras (INADA et al., 2015). Por isso, é possível que, no momento da 

separação pela cromatografia semi-preparativa, os elagitaninos possam ter co-eluido 

com algum outro composto que não foi identificado. Cabe ressaltar que, caso algum 

outro composto esteja presente na amostra, não foi possível detectá-lo nos espectros de 

RMN e no EM.  

 O pré-tratamento do extrato aquoso da semente da jabuticaba, antes da etapa do 

isolamento, seria uma alternativa para tentar purificá-la. O objetivo seria eliminar 

possíveis interferentes que podem estar presentes nessa amostra. A extração em fase 

sólida (SPE) é uma das técnicas que pode ser usada para a extração de amostras 

complexas. A técnica consiste na remoção de interferentes presentes na matriz estudada, 

permitindo a concentração do analito de interesse.  

A realização de novos estudos para aprimorar a etapa de isolamento seria 

interessante para a obtenção de um padrão isolado com grau de pureza elevado, além da 

execução de uma nova validação. É importante destacar que o isolamento realizado 

permitiu a obtenção dos elagitaninos, mas por conta do baixo grau de pureza, as frações 

isoladas não podem ser usadas como padrões analítico. Além disso, é válido salientar 
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que a metodologia utilizada para a análise dos elagitaninos foi adequada, pois permitiu 

identificar e caracterizar esses compostos.  

 

6.3 Efeito da hidrólise ácida sobre o perfil de compostos fenólicos da casca e 

semente de jabuticaba 

 

 A hidrólise ácida foi empregada nas amostras de casca, de semente e de resíduo 

de jabuticaba com o objetivo de despolimerizar os elagitaninos presentes nessas 

matrizes. O perfil dos compostos fenólicos dos extratos solúvel e insolúvel das frações 

foi analisado no tempo 0 (0 h) e nos diferentes tempos de incubação (1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 

h, 24 h e 48 h). Os elagitaninos das três amostras, em ambos os extratos, foram 

degradados após 1 h de hidrólise. Já é possível observar que no extrato solúvel, há uma 

diferença na composição dos compostos fenólicos nas três frações analisadas. Na 

Figura 17, é demonstrado o perfil de compostos fenólicos no extrato solúvel da casca, 

semente e resíduo da jabuticaba no tempo 0 e após 1 h de hidrólise ácida.  

 Os cromatogramas referentes ao tempo 0 das amostras de jabuticaba 

demonstraram os picos dos elagitaninos que foram caracterizados anteriormente, a 

vescalagina e a castalagina. Os picos que apareceram no cromatograma do tempo de 1 h 

seriam os produtos da hidrólise desses elagitaninos, isto é, os compostos gerados a partir 

da despolimerização dos elagitaninos presentes inicialmente nas amostras da jabuticaba. 

Os elagitaninos são facilmente hidrolisados por ácidos ou bases em produtos 

monoméricos. A aplicação de altas temperaturas por longos períodos promove a 

degradação desses compostos (SERRANO et al., 2009; LANDETE, 2011; 

ARAPITSAS, 2012; MONTES-ÁVILA, LÓPEZ-ÂNGULO, DELGADO-VARGAS, 

2017). Os processos utilizados no presente trabalho (modificação do pH e aplicação de 

calor) favoreceram a degradação das ligações éster dos elagitaninos (LARROSA et al., 

2010; LANDETE, 2011; KISS, PIWOWARSKI, 2016). 
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Figura 17. Cromatogramas da análise, por CLAE-DAD, do extrato solúvel da casca, 

semente e resíduo da jabuticaba no tempo 0 e após 1 h de hidrólise ácida. 1: 

vescalagina; 2: castalagina. 

 

Os ácidos gálico e elágico foram os principais produtos da hidrólise ácida 

encontrados nas frações da jabuticaba. Além deles, mais três compostos, dois deles 

desconhecidos, tiveram seus picos identificados nos cromatogramas (Figura 18).  
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Figura 18. Cromatogramas da análise, por CLAE-DAD, do extrato solúvel após 8 h de 

hidrólise no resíduo da jabuticaba. 3: ácido gálico; 4: pico desconhecido 1; 5: 

quercetina-3-O-glucosil-xilosídeo; 6: pico desconhecido 2; 7: ácido elágico. 

 

Apesar de o ácido elágico ser considerado um dos principais produtos da 

hidrólise de elagitaninos (GARCIA-VILLALBA et al., 2015), outros metabólitos 

provenientes da estrutura dos elagitaninos podem ser liberados ainda nesse processo 

(LARROSA et al., 2010), tais como ácido gálico, ácido valonóico, dilactona e ácido 

gálico dilactona (GARCIA-VILLALBA et al., 2015). Através da técnica de EM foi 

possível identificar o composto quercetina-3-O-glucosil-xilosídeo, a partir da 

caracterização da sua m/z (595) e posterior consulta ao banco de dados disponíveis 

Phenol Explorer (http://phenol-explorer.eu/). No entanto, os outros dois picos 

desconhecidos que estavam presentes nas três frações analisadas não puderam ser 

caracterizados. O pico desconhecido 1 foi identificado apenas nas amostras após o 

emprego da hidrólise, sugerindo que este composto é um produto da hidrólise. O pico 

desconhecido 2 foi identificado tanto nas amostras antes da realização da hidrólise 

(tempo 0) como nas amostras após a hidrólise. Todos os compostos foram detectados 

http://phenol-explorer.eu/
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nos diferentes tempos de incubação e nos extratos solúvel e insolúvel das amostras. O 

tempo de retenção, a m/z e o comprimento de onda correspondente a absorção máxima 

de luz no espectro UV dos outros compostos presentes nas amostras estão descritos na 

Tabela 6.  

 

Tabela 6. Compostos identificados após aa hidrólise ácida da casca, semente e resíduo 

da jabuticaba. 

Composto Tempo de retenção (min) [M-H] ̄ λ max (nm) 

Ácido gálico 4,8  169 271 

Desconhecido 1 5,5 286 283 

Quercetina-3-O-glucosil-xilosídeo 7,5 595 274 

Desconhecido 2 16,3 165 244 

Ácido elágico 22,5 301 254 

 

Diferentes tempos de incubação de hidrólise ácida (1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 24 h e 

48 h) foram testados para definir qual foi o mais eficaz em despolimerizar a vescalagina 

e a castalagina. Como citado anteriormente, os ácidos gálico e elágico foram os 

principais produtos da despolimerização dos elagitaninos na jabuticaba e foram 

identificados por comparação do espectro UV e do tempo de retenção com seus 

respectivos padrões analíticos. 

 Na Tabela 7 estão apresentados os teores de ácido gálico (mg/100 g) no tempo 

controle (0 h) e nos diferentes tempos de incubação de hidrólise ácida. 

O teor de ácido gálico total (solúvel + insolúvel) presente na casca da jabuticaba 

foi comparado entre o tempo controle e os diferentes tempos de incubação. Foi possível 

observar que os maiores teores desse composto foram encontrados nos tempos de 6 h, 8 

h e 24 h, momentos nos quais a quantidade de ácido gálico aumentou cerca de 13 vezes 

em comparação à quantidade existente antes da hidrólise. Ao avaliar a semente, os 

teores de ácido gálico foram os maiores com 6 h e 8 h de hidrólise (aumento de 5 e 6 

vezes, respectivamente, em comparação ao tempo 0). Esse perfil de despolimerização 

foi semelhante no resíduo, no qual os maiores acréscimos nos teores de ácido gálico 

ocorreram com 6 h e 8 h de hidrólise (aumento de cerca de 10 e 20 vezes do teor 

inicial).  
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Tabela 7. Teor de ácido gálico (mg/100 g) na casca, na semente e no resíduo de jabuticaba em diferentes tempos de incubação do processo de 

hidrólise ácida. 

Tempo 
Extrato solúvel Extrato insolúvel Solúvel + Insolúvel 

Casca Semente Resíduo Casca Semente Resíduo Casca Semente Resíduo 

0 h 33,2 ± 4,1d 112,0 ± 1,8e 226,2 ± 12,0d 13,3 ± 0,5d 12,2 ± 0,8d 45,4 ± 4,9c 45,2 ± 6,3d 124,2 ± 2,6e 271,6 ± 7,1e 

1 h 146,9 ± 1,2c 279,0 ± 2,2d 565,9 ± 4,2c 30,01 ± 2,5c 29,8 ± 2,3d 71,0 ± 10,6c 176,2 ± 0,5c 326,7 ± 24,1d 649,6 ± 24,5d 

2 h 236,2 ± 0,4b 431,0 ± 5,0b 559,9 ± 18,2c 61,6 ± 7,9c 52,6 ± 4,7c 147,4 ± 15,3 286,7 ± 6,4c 470,0 ± 6,3c 707,3 ± 2,9c 

4 h 394,1 ± 2,1b 519,7 ± 5,4b 573,4 ± 6,0c 82,4 ± 5,2b 63,0 ± 4,8b 164,7 ± 16,4a 480,2 ± 11,6b 593,1 ± 4,5b 738,1 ± 22,4c 

6 h 511,8 ± 3,2a 572,1 ± 4,4b 2489,6 ± 83,0b 103,8 ± 8,7a 69,4 ± 3,0a 112,1 ± 3,6b 615,6 ± 5,6a 633,9 ± 9,4b 2683,5 ± 98,5b 

8 h 506,3 ± 3,4a 707,1 ± 0,8a 5615,2 ± 222,3a 94,7 ± 9,6b 75,8 ± 4,6a 137,9 ± 19,2b 600,2 ± 10,1a 784,1 ± 5,0a 5770,4 ± 178,7a 

24 h 481,3 ± 1,8a 383,7 ± 5,9c 519,7 ± 47,5c 106,7 ± 5,0a 69,6 ± 4,5a 140,1 ± 0,5b 590,6 ± 1,4a 453,7 ± 0,6c 659,8 ± 48,0d 

48 h 300,22 ± 1,0b 305,3 ± 10,8c 474,3 ± 30,0c 121,6 ± 6,2a 41,9 ± 3,6c 148,3 ± 17,5b 424,0 ± 5,9b 347,2 ± 7,2d 636,0 ± 28,7d 

Resultados expressos em como média ± DP para triplicatas. Letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa entre os tempos (One-way ANOVA seguido pós 

teste de Tukey, p < 0,05).  
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Na Figura 19 pode ser observado o comportamento do ácido gálico nos extratos 

solúvel e insolúvel ao longo da hidrólise ácida da casca, da semente e do resíduo da 

jabuticaba.  

 

 

Figura 19. Teor de ácido gálico nos extratos solúvel e insolúvel nas amostras da casca, 

da semente e do resíduo da jabuticaba durante a hidrólise ácida. 

 

A partir do momento em que o processo de hidrólise é iniciado, foi observado 

um aumento no teor de ácido gálico, em todas as frações estudadas (casca, semente e 

resíduo). Os teores continuaram aumentando com o aumento do tempo de incubação das 

amostras com o ácido clorídrico até o momento de liberação máxima. Observou-se que 

a maior liberação de ácido gálico acontece principalmente no extrato solúvel nas três 

frações estudadas, onde cerca de 80% desse composto pode ser encontrado. Esses dados 
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mostram que a primeira etapa da hidrólise já seria suficiente para a obtenção de 

quantidades expressivas de ácido gálico. Os elagitaninos são misturas de ácido 

hexahidroxifenoico e ácido gálico em suas estruturas (MONTES-ÁVILA, LÓPEZ-

ÂNGULO, DELGADO-VARGAS, 2017). Com a aplicação da hidrólise, o ácido gálico, 

por ser estruturalmente mais simples e solúvel em bases e água, foi prontamente 

liberado no extrato solúvel da hidrólise. A partir do tempo em que houve uma maior 

liberação nas frações estudadas, ocorreu a redução nos teores de ácido gálico nas 

amostras, demostrando que o tratamento com HCl por longos períodos de tempo não foi 

capaz de promover maior liberação desse composto.  

Os teores de ácido elágico dos extratos solúvel e insolúvel, encontrados nas 

diferentes frações da jabuticaba, no tempo controle e nos diferentes tempos de 

incubação de hidrólise ácida estão descritos na Tabela 8. O teor de ácido elágico total 

(solúvel + insolúvel) presente na casca da jabuticaba foi comparado entre o tempo 

controle e os diferentes tempos de incubação. Foi possível observar que os maiores 

teores desse composto foram encontrados nos tempos de 4 h e 6 h, momentos nos quais 

a quantidade de ácido elágico aumentou cerca de 6 vezes em comparação aos teores 

existentes antes da hidrólise. Ao avaliar a semente, os teores de ácido elágico foram os 

maiores com 8 h, 24 h e 48 h de hidrólise, com um aumento de 5 vezes em comparação 

ao tempo 0. Os maiores acréscimos nos teores de ácido elágico no resíduo ocorreram 

com 4 h e 6 h de hidrólise, com um aumento de cerca de 9 e 8 vezes do teor inicial 

encontrado no tempo controle. 
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Tabela 8. Teor de ácido elágico (mg/100 g) na casca, na semente e no resíduo de jabuticaba em diferentes tempos de incubação do processo de 

hidrólise ácida. 

Tempo 
Extrato solúvel Extrato insolúvel Solúvel + Insolúvel 

Casca Semente Resíduo Casca Semente Resíduo Casca Semente Resíduo 

0 h 219,0 ± 0,0c 69,4 ± 1,0d 73,0 ± 0,0b 406,4 ± 21,0c 565,9 ± 0,6e 121,9 ± 6,3e 625,4 ± 21,1d 635,3 ± 1,6d 194,9 ± 6,3e 

1 h 177,5 ± 14,9c 112,8 ± 5,4b 88,7 ± 7,4b 554,8 ± 51,6c 1774,6 ± 103,1d 554,8 ± 51,6d 709,4 ± 34,0d 1845,8 ± 91,8c 632,1 ± 42,8c 

2 h 140,4 ± 21,7c 96,9 ± 0,9b 140,4 ± 21,7a 382,2 ± 19,4d 2083,0 ± 32,4c 382,2 ± 19,4e 382,2 ± 14,6e 2203,3 ± 2,6b 386,6 ± 14,6d 

4 h 459,9 ± 7,8a 123,4 ± 1,2b 46,0 ± 0,8c 3286,0 ± 25,4a 1471,3 ± 45,4d 1643,0 ± 12,7a 3745,8 ± 17,6a 1594,7 ± 46,6c 1689,0 ± 11,9a 

6 h 482,7 ± 7,6a 98,6 ± 0,4b 96,5 ± 1,5b 3304,5 ± 95,2a 2578,4 ± 55,5c 1652,2 ± 47,6a 3787,1 ± 92,2a 2692,6 ± 77,2b 1748,8 ± 47,1a 

8 h 356,6 ± 1,1b 211,5 ± 0,6a 35,7 ± 0,1c 1765,9 ± 67,8b 3124,9 ± 55,7b 944,0 ± 33,9c 2221,6 ± 71,5b 3310,9 ± 48,5a 944,0 ± 1,1b 

24 h 395,6 ± 16,6b 56,6 ± 0,7e 39,6 ± 1,7c 2001,0 ± 4,2b 2999,0 ± 95,8c 1000,5 ± 2,1b 2394,8 ± 12,6b 3052,1 ± 47,3a 1039,2 ± 0,4b 

48 h 26,9 ± 4,0d 81,5 ± 5,6c 13,4 ± 2,0d 1151,8 ± 36,5c 3408,5 ± 46,5a 575,9 ± 18,3d 1158,9 ± 22,2c 3490,0 ± 40,9a 579,5 ± 11,1c 

Resultados expressos como média ± DP para triplicatas. Letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa entre os tempos (One-way ANOVA seguido pós teste de 

Tukey, p <0,05). 
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A Figura 20 pode ser observado o comportamento do ácido elágico nos extratos 

solúvel e insolúvel ao longo da hidrólise ácida da casca, da semente e do resíduo da 

jabuticaba.  

 

 

 

Figura 20. Teor de ácido elágico nos extratos solúvel e insolúvel nas amostras da casca, 

da semente e do resíduo da jabuticaba durante o a hidrólise ácida. 

 

Após o início do processo de hidrólise, a quantidade de ácido elágico aumentou 

em todas as frações estudadas. No entanto, os teores não aumentaram continuamente até 

o momento de liberação máxima de ácido elágico. Pelo contrário, quedas nas 

concentrações desse composto foram observadas nas três frações (casca e resíduo em 2 

h e semente em 4 h) antes de aumentarem novamente até o momento de liberação 
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máxima. Após atingirem seus teores máximos, a quantidade de ácido elágico foi 

diminuindo ao longo do tempo na casca e no resíduo. Diferente do ácido gálico, a maior 

liberação de ácido elágico ocorreu no extrato insolúvel nas três frações analisadas. Nas 

casca, aproximadamente 83,5% do teor desse composto está presente nesse extrato, 

enquanto que na semente e no resíduo, esses teores são de 95,2% 90,3%. Os 

elagitaninos são formados por ácidos hexahidroxifenoico, que são duas unidades de 

galoil (KHANBABAEE, VAN REE, 2001; KISS, PIWOWARSKI, 2016). Na hidrólise, 

ocorre primeiro a liberação do ácido hexahidroxifenoico que, em seguida, sofre 

lactonização espontânea, liberando ácido elágico. Por isso, a liberação de ácido elágico 

ocorreu de forma mais gradual que o ácido gálico, sendo sua liberação maior no extrato 

insolúvel.  

 No presente trabalho, as cascas e sementes de jabuticaba foram analisadas de 

forma conjunta (resíduo) e separadas. Entretanto, é importante destacar que, no 

despolpamento da fruta para a fabricação de produtos à base da jabuticaba, essas frações 

ficam misturadas na despolpadeira. Quando esse equipamento é utilizado, em produção 

de pequena ou grande escala, a separação das frações geralmente não acontece, seja 

pelo não aproveitamento do resíduo ou por demandar longo tempo para sua execução.  

 As cascas e sementes de jabuticaba são fontes de compostos fenólicos (INADA 

et al., 2015; PEREIRA et al., 207). Por isso, os resultados da hidrólise ácida do resíduo 

tornam-se relevantes para promover sua utilização, já que o resíduo possui elagitaninos 

em sua composição.  A hidrólise ácida por 6 h a 90 oC no resíduo foi capaz de promover 

a liberação de compostos mais biodisponíveis, como os ácidos elágico e gálico, 

promovendo um bom rendimento dos principais produtos da hidrólise dos elagitaninos. 

O estudo de Garcia-Villalba et al. (2015) também avaliou o efeito da hidrólise 

ácida em um extrato de romã em diferentes tempos (1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 8 h, 10 h, 12 h e 

24 h) de incubação a 90 °C para descobrir qual seria o mais eficaz para promover a 

liberação de compostos com estrutura química mais simples. O tempo de 24 h foi 

selecionado como o período mais adequado para rendimento máximo dos principais 

produtos da hidrólise do romã (ácido gálico, ácido elágico, ácido gálico dilactona e 

outros). 

Outros estudos também aplicaram a hidrólise ácida, sob diferentes condições, na 

jabuticaba. Abe, Lajolo e Genovese (2011) e Alezandro et al. (2013) determinaram o 

conteúdo total de ácido elágico pela hidrólise com ácido trifluoroacético a 120 0C por 90 
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minutos. Já Inada et al. (2015) utilizaram ácido clorídrico concentrado a 85 oC por 30 

minutos. Observou-se que apesar de os estudos abordarem a hidrólise ácida, ela não era 

o objetivo principal das pesquisas. A aplicação de diferentes ácidos, tempo de hidrólise 

e até valores de pH pode promover perfis distintos de liberação dos compostos fenólicos 

de estrutura química mais simples das matrizes alimentares.  

O presente trabalho foi o primeiro que aplicou a hidrólise ácida nas frações da 

jabuticaba para entender como funcionaria a liberação dos compostos fenólicos e 

definiu um método de hidrólise com condições definidas de ácido e pH para serem 

utilizadas em futuros experimentos. Além disso, permitiu definir um tempo de 

incubação específico que promoveria a despolimerização dos elagitaninos da jabuticaba, 

promovendo um bom rendimento de compostos mais biodisponíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

7. CONCLUSÕES 

  

Os elagitaninos vescalagina e castalagina foram identificados e isolados a partir 

da semente de jabuticaba. A identidade das frações isoladas foi confirmada por CLAE-

DAD-EM e RMN. No entanto, devido ao baixo grau de pureza observado nas frações 

isoladas, eles não podem ser usados como padrões analíticos. Para viabilizar sua 

utilização como padrão, seriam necessárias investigações adicionais para entender como 

isolar esses compostos, por CLAE semi-preparativa, com grau de pureza mais elevado. 

O método utilizado para análise de elagitaninos mostrou-se adequado de acordo 

com os parâmetros de linearidade, repetitividade e precisão intermediária. Os demais 

parâmetros de performance não puderam ser avaliados em função do baixo grau de 

pureza dos padrões isolados experimentalmente, sendo necessário executar nova 

validação com padrões comerciais. 

A aplicação da hidrólise ácida pode ser considerada uma estratégia eficaz para 

promover a liberação de compostos mais biodisponíveis, como os ácidos gálico e 

elágico, a partir da casca, da semente e do resíduo da jabuticaba. Quando realizada por 6 

h a 90 ºC, a hidrólise ocasiona a liberação desses compostos em maiores quantidades.  
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8. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

• Realizar novas investigações utilizando a técnica CLAE semi-preparativa para 

isolamento da vescalagina e castalagina da jabuticaba, e obtenção de padrões 

com grau de pureza mais elevado. 

 

• Aplicar o bioprocessamento enzimático para promover a despolimerização dos 

elagitaninos das frações da jabuticaba e comparar os resultados com aqueles 

obtidos com o uso da hidrólise ácida. 
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