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RESUMO 

O Cerrado brasileiro possui inúmeras espécies vegetais que têm apresentado potencial 

promissor na área alimentícia. Existem ainda na flora nativa brasileira algumas espécies que 

possuem compostos benéficos à saúde e antioxidantes naturais importantes na prevenção de 

doenças, inibindo ou retardando a oxidação das biomoléculas por meio da prevenção da 

iniciação ou da propagação da cadeia de reações da oxidação. Com a finalidade de difundir o 

conhecimento sobre frutos nativos do Cerrado, esse trabalho objetivou avaliar a presença de 

compostos bioativos, capacidade antioxidante e atividade antimicrobiana do óleo de baru obtido 

a partir do processo de extração por Goldfish, utilizando o solvente éter de petróleo a 95°C. Em 

relação a caracterização bioativa, a amêndoa e o óleo de baru, nessa ordem, apresentaram 

valores de 165,99 mg EAG/100g e 8,95 mg EAG/100g para fenólicos totais, 36,08 mg EQ/100g 

e 7,69 mg EQ/100g para flavonoides, 1275,19 μg EAC/100g e 82,13 μg EAC/100g para ácidos 

fenólicos, evidenciando grande degradação destes compostos durante o processo de extração 

empregando-se altas temperaturas. Já em relação ao conteúdo de carotenoides, o valor obtido 

para o óleo foi superior ao obtido para a amêndoa, 55,04 μg de β-caroteno/g e 195,42 μg de β-

caroteno/g, respectivamente. A composição de fitoesteróis e tocoferóis dos óleos da amêndoa 

de baru indicam o β-sitosterol e α-tocoferol como os compostos predominantes na análise por 

CLAE, sendo resultados condizentes com outros estudos e também com outros óleos vegetais 

descritos na literatura. Para capacidade antioxidante da amêndoa pelos métodos de ABTS, 

DPPH, FRAP e Caroteno-linoleato (21,775, 17604, 730,45 μmol TE/100g e 811,69% proteção, 

respectivamente) os valores diferiram estatisticamente, sendo que a fração lipofílica apresentou 

menores valores (28,07 e 7,38 μmol TE/100g, respectivamente), ocorrendo o mesmo fato para 

as frações hidrofílicas (24,7, 8,85, 15,86 μmol ET/100 e 84,17% proteção, respectivamente) e 

lipofílicas do óleo (5,54 e 39,26 μmol ET/100, para ABTS e DPPH, respectivamente). Quanto 

ao ensaio antimicrobiano, não houve atividade antimicrobiana das amostras sobre nenhuma das 

cepas de E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium e Streptococcus pyogenes 

analisadas.  

 

 

Palavras-chave: compostos fenólicos, carotenoides, fitoesteróis, tocoferóis e atividade 

antimicrobiana.  

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Brazilian Cerrado has numerous plant species that have shown promising potential in the 

food field. There are still in the Brazilian native flora some species that have health beneficial 

compounds and natural antioxidants important in the prevention of diseases, inhibiting or 

retarding the oxidation of biomolecules by preventing the initiation or propagation of the 

oxidation reaction chain. With the purpose of spreading knowledge about native fruits of the 

Cerrado, this work aimed to evaluate the presence of bioactive compounds, antioxidant capacity 

and antimicrobial assay of baru oil obtained from Goldfish extraction process using petroleum 

ether solvent at 95°C. Regarding the bioactive characterization, almond and baru oil, in that 

order, presented values of 165,99 mg GAE/100g and 8,95 mg GAE/100g for total phenolics, 

36.08 and 7.69 mg QE/100g for flavonoids, 1275.19 and 82,13 μg CAE/100g for phenolic acids, 

showing great degradation with bioactive compounds during the extraction process using high 

temperatures. Regarding the carotenoid content, the value obtained for the oil was higher than 

that obtained for almonds, 55.04 and 195.42 μg de β-carotene/g, respectively. The composition 

of phytosterols and tocopherols of baru oil indicate β-sitosterol and α-tocopherol as the 

predominant compounds in the HPLC analysis, being consistent with other studies and also 

with other vegetable oils described in the literature. For antioxidant capacity by the methods of 

ABTS, DPPH, FRAP and Carotene-Linoleate (21.77, 17604, 730.45 μmol TE/100g and 

811.69% protection, respectively) the values differed statistically, and the lipophilic fraction 

presented lower values (28.07 and 7.38 μmol TE/100g, respectively) and the same fact occurred 

for hydrophilic fractions (24.76, 8.85, 15.86 μmol TE/100g and 84.17% protection, 

respectively) and lipophilic oil (5.54 and 39.26 μmol TE/100g, for ABTS and DPPH, 

respectively). Regarding the antimicrobial assay, there was no antimicrobial activity of the 

samples on any of the strains of E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium e 

Streptococcus pyogenes analyzed. 

 

 

Keywords: phenolic compounds, carotenoids, phytosterols, tocopherols and antimicrobian 

activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, tem crescido o interesse sobre a composição química de frutos e 

sementes silvestres. O Brasil possui um grande número de espécies florestais nativas, sendo 

que os frutos de algumas delas revelaram-se boas fontes de nutrientes, impulsionando a 

pesquisa e a produção de frutas e sementes oleaginosas, tanto para a indústria oleoquímica como 

para a alimentícia, que absorvem a maioria dos óleos obtidos de fontes naturais (FREIRE et al., 

1996). 

Segundo Oliveira et al. (2011) a biodiversidade brasileira reserva muitas possibilidades, 

para estudos e desenvolvimento de novos insumos, materiais e oportunidades. Frutos de árvores 

nativas da região do Cerrado, ecossistema característico do centro-oeste do Brasil, por si só, 

constituem uma gigantesca variedade de espécies para observações e desenvolvimento de 

produtos inovadores conceitualmente.  

Dentre os frutos nativos do Cerrado, destaca-se o barueiro pertencente à família 

Fabaceae, sendo a única espécie Dipteryx encontrada nesse bioma. Apresenta ampla 

distribuição no Brasil, sendo encontrado nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A árvore dessa espécie atinge cerca de 30 m 

de altura e 70 cm de diâmetro, apresentando intensa frutificação quando adultos, produzindo 

assim, frutos do tipo drupa, ovoides, levemente achatados e de coloração marrom, com uma 

única semente ou amêndoa (SANO et al., 2004; LORENZI et al., 2006).  

As amêndoas do baru possuem alto teor de lipídeos (38,2 a 41,9 g-1), os quais 

aproximadamente 81,2% são predominantemente ácidos graxos insaturados, outro constituinte 

que se destaca são as proteínas, as quais apresentam alto valor biológico, assim como o valor 

energético da amêndoa (23,9 a 29,9 g.100 g-1 e 535 kcal.100 g-1, respectivamente), sendo rica 

em outros nutrientes e substâncias com propriedades benéficas a saúde, também denominados 

compostos bioativos. (SOUSA et al., 2011; SIQUEIRA et al., 2012; TAKEMOTO et al., 2001; 

FREITAS; NAVES, 2010). 

Dentre as substâncias que apresentam benefícios a saúde, destacam-se o conteúdo de 

ácidos graxos, sobretudo os ácidos oleico e linoleico, o conteúdo de fitoesteróis, com 100 a 200 

mg de β-sitosterol por 100 gramas, e os altos teores de vitamina E, além da presença de alguns 

ácidos fenólicos em sua amêndoa. O consumo elevado desses compostos está associado com a 
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redução do risco de doenças cardiovasculares e de alguns tipos de câncer (FREITAS; NAVES, 

2010).  

De acordo com Sucupira et al. (2012), entre os alimentos que contém antioxidantes 

naturais, as frutas e hortaliças são os que mais contribuem para o suprimento dietético destes 

compostos associados aos efeitos benéficos à saúde. Esses antioxidantes podem ser descritos 

como substâncias que em baixas concentrações, retardam ou previnem a oxidação de um 

substrato, tratando-se de um processo metabólico que ocorre durante a produção de energia 

fundamental a vida aeróbia e ao metabolismo humano, produzindo radicais livres naturalmente 

ou devido a alguma disfunção biológica (ROESLER et al., 2007; BARREIROS; DAVID, 

2006).  

Os antioxidantes apresentam além dos benefícios mencionados anteriormente, uma 

maior solubilidade em compostos aquosos e lipídicos, além de poderem ser aproveitados em 

nível preservacionista, ao se utilizar resíduos descartados pela indústria alimentícia 

(OLIVEIRA et al., 2009).  

Pineli et al. (2015) descrevem que devido ao elevado teor de lipídeos presentes nas 

amêndoas de baru, as mesmas podem ser usadas para obter óleo comestível, farinhas nutritivas 

e produtos de panificação. O óleo extraído dessa amêndoa é muito fino e possui em sua 

composição α-tocoferol, sendo assim muito utilizado para fins medicinais e industriais como: 

antirreumático, regulador de menstruação, lubrificante para equipamentos, cosméticos e, por 

isso, a obtenção desse óleo deve ser valorizada e aproveitada (SANO et al., 2004; 

DRUMMOND, 2008; FREITAS; NAVES, 2010). 

Mediante o exposto objetiva-se no presente estudo, caracterizar os extratos hidrofílicos 

e lipofílicos do óleo e da amêndoa de baru (Dipteryx alata Vog.), quanto à presença de 

compostos bioativos e capacidade antioxidante, majorando a exploração e conhecimento acerca 

desse fruto, aumentando o potencial de cultivo, comercialização e preservação dos mesmos. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Extrair óleo da amêndoa de baru (Dipteryx alata Vogel) utilizando extrator de gordura 

Goldfish, e caracterizar a fração hidrofílica e lipofílica do óleo e da amêndoa de baru quanto à 

presença de compostos bioativos e capacidade antioxidante e verificar se estas frações possuem 

atividade antimicrobiana frente a quatro micro-organismos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar as amêndoas de baru quanto à capacidade antioxidante e compostos 

bioativos; 

 

 Obter as frações hidrofílica e lipofílica do óleo e amêndoa; 

 

  Analisar a capacidade antioxidante in vitro das frações e caracterizá-las quanto 

aos seus compostos biaotivos; 

 

 Verificar atividade antimicrobiana do óleo bruto. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Aspectos gerais do baru (Dipteryx alata Vogel) 

O baru (Dipteryx alata Vogel) é uma espécie arbórea nativa do cerrado, principalmente 

da região de Goiás, e tem tido destaque no cenário nacional pela amplitude de sua ocorrência 

(CORRÊA et al, 2000). 

Em média, cada planta produz de 2.000 a 6.000 frutos, sendo assim, uma das espécies 

mais promissoras para cultivo, devido a seus usos múltiplos, dentre eles madeireiro, alimentar, 

medicinal, industrial, paisagístico e na recuperação de áreas degradadas (SOARES JÚNIOR et 

al. 2007; ALVES et al., 2010). 

A espécie é considerada grande fixadora de nitrogênio no solo, e por isso ocorre em 

solos considerados mais férteis, entre aqueles dos cerrados, cerradões e matas. O nome popular 

do fruto varia de acordo com o local, sendo que nos estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais 

e no Distrito Federal é conhecido como baru. Já em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul é denominado de cumaru ou cumbaru. É chamado também por outros nomes como barujó, 

castanha-de-burro, castanha-de-ferro, coco-feijão, cumaru-da-folha-grande, cumarurana, 

cumaru-roxo, cumaru-verdadeiro, cumbary, emburena-brava, feijão-coco, fruta-de-macaco, 

meriparagé ou pau-cumaru (SANO et al., 2004). 

O barueiro possui grande porte, chegando a medir até 25 m de altura e 70 cm de 

diâmetro, com uma vida útil em torno de 60 anos (LEMOS, 2012). Quando em condições de 

cultivo, o barueiro inicia a sua produção frutífera a partir de seis anos e produz grande 

quantidade de frutos, os quais abrigam uma semente por fruto, e quando maduros, costumam 

cair com facilidade da árvore, sendo fartamente consumidos pelos rebanhos e aproveitados 

como excelente complemento alimentar no período de estiagem (RIBEIRO et al., 2000; SILVA, 

1996). 

A época da floração do baru, e a frutificação, variam de acordo com a região, ocorrendo 

de novembro a fevereiro, com período de formação de frutos de janeiro a outubro, sendo que o 

pico de queda dos frutos maduros está disponível para coleta das amêndoas nos meses de julho 

a outubro, dependendo da localidade (LORENZI et al., 2006; RIBEIRO et al., 2000; SILVA, 

1996). 

O baru é constituído por uma casca fina e escura de coloração marrom, polpa com sabor 

adocicado e adstringente a qual abriga uma amêndoa dura e comestível (Figura 01). A castanha 
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do baru, que representa 5% do rendimento em relação ao fruto inteiro, possui valor de mercado 

considerável; a polpa, no entanto, ainda é pouco utilizada na alimentação humana (ROCHA; 

CARDOSO-SANTIAGO, 2009).  

 

 

 

 

Figura 01. Fruto e amêndoa do baru. 

Fonte: Adaptado de Carrazza; Ávila (2010). 

A polpa rica em proteínas, não só serve para nutrir o gado, como também pode ser usada 

ao natural ou utilizada na culinária regional, enquanto que as amêndoas são consumidas puras, 

cruas ou cozidas, embora seja recomendável a torrefação das mesmas, devido à presença de um 

composto inibidor de tripsina nas amêndoas (TOGASHI, 1993). 

De acordo com Canuto (2015), a polpa e a amêndoa são altamente energéticas, nutritivas 

e ricas em minerais, principalmente potássio. A torta da polpa pode ser aproveitada como ração 

animal, bem com fertilizante, devido à presença de elementos nutrientes essenciais como 

potássio, fósforo e cálcio. A torta da amêndoa, em vista do alto teor proteico bruto, pode ser 

empregada no balanceamento de rações dietéticas. A amêndoa apresenta também alto teor de 

óleo, sendo aproveitado como fonte oleaginosa. Já o endocarpo lenhoso é utilizado para a 

obtenção de carvão (combustível), ácido pirolenhoso e alcatrão (uso industrial) e também para 

utilização em artesanato (economia informal) (BOTEZELLI, 2000). 

A amêndoa do baru apresenta uma rica composição em micro e macro nutrientes entre 

os quais: taninos, ácido fítico (1073,6±114,9 mg.100g-1 e 472,2±12,5 mg.100g-1, 

respectivamente) concentrações de zinco, cobre, ferro, fósforo e magnésio (4.2 ± 0.4; 1.4 ± 0.1; 

Amêndoa 

Endocarpo 

Lenhoso 

Mesocarpo 

(polpa) 
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4.7 ± 0.3; 273.4 ± 8.8; 139.0 ± 6.0 mg.100g-1 respectivamente), além de tocoferóis, fibras, 

lipídeos e proteínas (MARIN et al., 2009; FREITAS; NAVES, 2010; TAKEMOTO et al, 2001).  

 

3.2 Óleo da amêndoa de baru 

Atualmente a demanda de mercado em relação a óleos vegetais das mais diversas fontes 

naturais tem sido crescente, destacando-se as aplicações em derivados alimentícios que cobrem 

desde a formulação de produtos até a transformação e obtenção de ésteres a partir de 

triacilgliceróis, ou ainda o emprego dos óleos vegetais diretamente na formulação de 

combustíveis minerais. Esses óleos são um dos mais importantes derivados de plantas, com 

uma produção anual de 99 milhões de toneladas, onde grande parte desta produção é usada em 

produtos alimentícios, e o restante é empregado em uma variedade de produtos industriais e 

também na dieta humana (CONCEIÇÃO et al., 2005; FARIA et al, 2002). 

Mais de 95% dos óleos e gorduras são constituídos de triacilgliceróis, que são ésteres 

formados de glicerol e três ácidos graxos. Triacilgliceróis são insolúveis em água e a 

temperatura ambiente varia em consistência de líquido a sólido. Em uso comum, quando eles 

são na maioria sólidos, são chamados de gorduras, e quando líquidos são chamados de óleos. 

Além de triglicerídeos, gorduras e óleos contêm vários componentes menores como: mono e 

di-glicerídeos (importantes como emulsificantes); ácidos graxos livres; tocoferol (importante 

antioxidante); esteróis e vitaminas lipossolúveis (FARIA et al., 2002). 

O óleo extraído da amêndoa de baru contém cerca de 80% de ácidos graxos insaturados, 

predominando os ácidos graxos oleico (ômega-9) e linoleico (ômega-6). O consumo de 

alimentos com esta composição em ácidos graxos é importante para a saúde humana, pois 

contribui na redução das frações de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e muito baixa 

densidade (VLDL), responsáveis pelo aumento do colesterol sérico (BRESSAN et al., 2009; 

LIMA, 2012; BORGES et al., 2014).  

O ácido oleico é usado em inúmeras aplicações industriais como lubrificante para 

equipamentos, cosméticos e intermediários químicos (ésteres, amidas, aminas) minimizando 

subprodutos indesejáveis (ALMEIDA, 1998). Segundo Vera et al. (2009) a ingestão de 20 g de 

óleo de baru pode suprir até 55% das necessidades diárias de ingestão de ácido linoleico de uma 

criança de 4 a 8 anos de idade. 

O elevado grau de insaturação do óleo de baru o torna similar ao óleo de amendoim, 

devido a sua composição de ácidos graxos, os índices de saponificação e de iodo desse óleo 
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serem qualitativamente semelhantes, tornando-o economicamente viável para utilização como 

óleo vegetal ou gordura hidrogenada para a alimentação humana, bem como matéria-prima na 

indústria química e farmacêutica (VALLILO et al., 1990; SANO et al., 2004; DRUMMOND, 

2008). 

Os teores de lipídeos (45%) e de proteínas (29,6%) presentes no óleo contribuem para 

o valor energético de aproximadamente 500 kcal.100g-1 (TAKEMOTO et al, 2001).  

Borges et al. (2014), comentam que o óleo de baru é usado na culinária brasileira, em 

pratos diversificados, sendo empregado para temperar saladas ou como ingrediente em diversos 

processos de cozimento. No entanto, atualmente esse produto é obtido exclusivamente por meio 

de prensagem mecânica, ou seja, o óleo bruto obtido não é submetido a refinamento, sendo 

comercializado em sua forma bruta. 

Embora existam alguns conhecimentos na literatura sobre a composição e propriedades 

da amêndoa de baru, o conhecimento sobre o óleo de baru bruto é praticamente inexistente 

(BORGES et al., 2014). 

3.3 Compostos Bioativos 

 

Compostos bioativos são compostos essenciais e não essenciais (por exemplo, vitaminas 

ou polifenóis) que ocorrem na natureza, fazem parte da cadeia alimentar e podem exercer efeito 

benéfico sobre a saúde humana, além da nutrição básica do produto (BIESALSKI et al., 2009). 

Os compostos bioativos mais estudados são os antioxidantes, cujo aumento da ingestão 

pode prevenir desde o risco de doenças crônicas, incluindo câncer e doenças cardiovasculares, 

até o envelhecimento precoce, que comumente têm sido associadas a um desequilíbrio entre a 

produção de radicais livres e antioxidantes (NEVES, 2012; MORAIS, 2013; BIESALSKI et 

al., 2009). 

Um antioxidante é qualquer substância capaz de retardar ou impedir danos devidos à 

oxidação, como rancificação e formação de off-flavors em alimentos, estando presente em 

pequenas concentrações, quando em comparação com o agente oxidante. As substâncias 

antioxidantes podem apresentar diferentes propriedades protetivas e agir em diversas etapas do 

processo oxidativo, funcionando por diferentes mecanismos e são, portanto, classificadas em 

antioxidantes primários e secundários (SILVA et al., 2010). 

Segundo Morais (2013), a presença de antioxidantes em frutas e hortaliças tem 

aumentado o consumo destes produtos no mercado nacional e internacional. O Brasil, em 
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especial o bioma Cerrado, possui número significativo de espécies frutíferas, nativas e exóticas, 

ainda não exploradas, que podem contribuir significativamente para divulgação dessa 

diversidade, além de representarem ótimas alternativas tecnológicas. 

O conhecimento do conteúdo de compostos bioativos e capacidade antioxidante de 

frutas nativas do Cerrado visa agregar valor comercial e industrial a estas frutas, contribuir com 

a conservação desse bioma e propor alternativas nutricionais para ciência dos alimentos, 

garantindo a segurança alimentar, e para saúde da população, reduzindo os efeitos deletérios 

provocados pelos radicais livres (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

3.3.1 Compostos Fenólicos 

 

Compostos fenólicos são antioxidantes primários que agem como sequestradores de 

radicais livres e bloqueadores de reações em cadeia. Eles estão largamente distribuídos na 

natureza e são derivados dos ácidos benzóico e cinâmico (Figura 02), bem como de flavonoides 

(MOREIRA; MANCINI-FILHO, 2004). 

 

Figura 02. Moléculas dos ácidos hidrocinâmico (A) e hidroxibenzóico (B). 

Fonte: SILVA et al. (2010). 

 Os ácidos hidroxibenzóicos incluem os ácidos gálico, p-hidroxibenzóico, 

protocatecuico, vanílico e siríngico, que têm estrutura comum, C6–C1, enquanto os ácidos 

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

(C6–C3), como os ácidos caféico, ferúlico, p-cumárico e sináptico, sendo os mais comuns 

(BALASUNDRAM et al., 2006; BRAVO, 1998). 

Os compostos fenólicos agem como antioxidantes, não somente pela sua habilidade em 

doar hidrogênio ou elétrons, mas também em virtude de seus radicais intermediários estáveis, 

que impedem a oxidação de vários ingredientes do alimento, particularmente de lipídeos 

(BRAND-WILLIAMS et al., 1995). 
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Crozier et al. (2009) citam que os compostos fenólicos incluem mais de oito mil 

estruturas químicas que podem ser classificados pelo número e arranjo de seus átomos de 

carbono, sendo divididos em pelo menos dez grupos, a saber: fenóis simples, ácidos fenólicos, 

cumarinas, isocumarinas, naftoquinonas, xantonas, estilbenes, antraquinonas, flavonoides e 

ligninas. Esses compostos são encontrados nas plantas, sendo essenciais ao crescimento e 

reprodução dos vegetais, além de atuarem como agente antipatogênico e contribuírem na 

pigmentação (NACZK; SHAHIDI, 2004). 

Estudos evidenciam que o baru exibe elevados teores de compostos fenólicos totais, 

superiores aos valores de várias outras amêndoas consumidos no Brasil, como nozes de 

macadâmia, castanha do Brasil, castanha de caju, avelãs e amendoins, sendo que tais compostos 

mostram-se em maiores quantidades para as amêndoas cruas e torradas, ambas com casca, uma 

vez que a mesma exerce efeito protetor para os compostos fenólicos caracterizados como 

sensíveis ao calor ou termolábeis, conforme constatado por Lemos et al. (2012).  

 

3.3.2 Carotenoides 

 
Os carotenoides são pigmentos naturais, hidrossolúveis, que proporcionam colorações 

vivas a plantas e animais. Eles também agem como antioxidantes, sendo que alguns possuem 

atividade de vitamina A. Uma característica que define os carotenoides é a estrutura química 

de suas moléculas, a saber, uma cadeia polienoica de 40 carbonos, derivada do isopreno 

(DAMODARAN et al., 2010). 

Carotenoides são sintetizados em plantas, fungos, bactérias e algas, enquanto que em 

animais e humanos eles não são produzidos, necessitando ser incorporados a partir de sua dieta. 

Além disso, são responsáveis pelas cores laranja, amarela e vermelha das frutas, hortaliças e 

flores (TAPIERO et al., 2004; RIBEIRO; SERAVALLI, 2004). 

São substâncias fitoquímicas pertencentes à família dos tetraterpenos e são 

representados por mais de 600 variantes naturais de estruturas conhecidas. A formação do 

tetraterpeno esqueleto (fitoeno), resulta da perda de um próton, gerando uma ligação dupla no 

centro da molécula. Assim, os carotenoides são divididos em duas classes, carotenos contendo 

apenas átomos de carbono e hidrogênio e xantofilas que possuem pelo menos um átomo de 

oxigênio (TAPIERO et al., 2004). 

Alguns carotenoides são precursores de vitamina A, denominados de provitamina A, 

cuja atividade somente se manifesta em moléculas que apresentam a estrutura cíclica da β-
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ionona. O α-caroteno possui uma molécula de provitamina A e o β-caroteno duas (Figura 03) 

(RIBEIRO; SERAVALLI, 2004). 

 

 

 

Figura 03. Representação estrutural do β-caroteno e α-caroteno. 

Fonte: TAPIERO et al. (2004). 

O β-caroteno é o caroteno mais encontrado em alimentos, sendo o mais potente entre os 

carotenoides de provitamina A e encontrado principalmente em óleo de palma vermelha, 

palmito, vegetais verdes folhosos, cenoura, batata-doce, abóbora, manga e mamão 

(DAMODARAN et al., 2010). 

O potencial antioxidante dos carotenoides é de particular importância para a saúde 

humana, devido ao fato de que a perda de equilíbrio de espécies reativas de oxigênio resulta em 

"estresse oxidativo", um fator crítico dos processos patogênicos de vários distúrbios crônicos. 

Dados provenientes de estudos epidemiológicos e ensaios clínicos apoiam fortemente a 

observação de que a suplementação adequada de carotenoides pode reduzir significativamente 

o risco de vários distúrbios mediados por espécies reativas de oxigênio (FIEDOR; BURDA, 

2014). 

A composição e a biodisponibilidade dos carotenoides nos alimentos são 

significativamente influenciadas pelo processamento e outras tecnologias pós-colheita, uma vez 

que se trata de substâncias muito sensíveis a luz, ao calor excessivo e à exposição a ácidos, 

demandando maiores cuidados a fim de se minimizar suas perdas (SAINI et al., 2015; 

DAMODARAN et al., 2010). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As análises do presente estudo foram realizadas no Laboratório de Análises de Alimentos, 

pertencente ao Instituto de Ciências Exatas e da Terra localizados na Universidade Federal de 

Mato Grosso, Campus Araguaia II. 

4.1. Obtenção das matérias-primas 

 

Os frutos do baru foram adquiridos e coletados junto a produtores e mata nativa na 

cidade de Barra do Garças - MT (coordenadas geográficas 15º 53' 24" S e 52º 15' 24" W). Após 

a realização da colheita, os frutos foram transportados para o laboratório de Análise de 

Alimentos, e as etapas de higienização, seleção, extração das amêndoas, envase, congelamento 

e armazenamento do fruto coletado em freezer comercial (-18°C) se realizaram, para posterior 

utilização nas etapas analíticas do presente trabalho. 

4.2. Extração do óleo  

 

A extração do óleo se realizou com solvente, Éter de Petróleo P.A. Para isso, pesou-se 

4,2 g das amêndoas do baru in natura trituradas, as quais foram colocadas em cartuchos de 

papel filtro e acondicionadas na parte superior do aparelho extrator de gordura Goldfish Tecnal, 

modelo TE – 044. Em seguida, foram adicionados 120 mL do solvente éter de petróleo em cada 

reboiler, acoplando-o posteriormente no condensador do aparelho extrator. O sistema foi 

aquecido a 95°C, temperatura acima da ebulição do solvente, sendo que a extração se procedeu 

por um período de 5 horas contínuas, conforme o melhor ponto de rendimento de extração, 

obtido no trabalho de Zoccal (2018). O óleo obtido ao final do processo de extração foi 

armazenado em frasco de vidro âmbar sob-refrigeração a -18°C até a realização das análises. 

4.3. Preparo dos extratos hidrofílico e lipofílico do óleo e amêndoa de baru 

 

Para obtenção da fração lipofílica do óleo, houve a realização de uma extração de acordo 

com o método modificado de Rodriguez-Amaya (2001), no qual 2 g de amostra foram pesadas, 

seguido da adição de 20 mL de acetona gelada, sonificação da amostra por 10 minutos em 

Ultrassom SX-20 (Arruda, Ultra-Sons LTDA. Brasil) e filtração. Após, procedeu-se com uma 

partição com éter de petróleo e água, descartando-se o extrato aquoso (água, acetona e 

compostos hidrofílicos) e utilizando para as análises posteriores o extrato etéreo (éter de 
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petróleo e compostos lipofílicos). 

Seguindo a metodologia modificada de Rodriguez-Amaya (2001), foi obtida também a 

fração lipofílica das amêndoas, na qual 5 g das amêndoas trituradas foram pesadas e 

incorporadas a 15 mL de acetona refrigerada, encaminhando posteriormente a mistura obtida 

para o aparelho de Ultrassom SX-20 (Arruda, Ultra-Sons LTDA) por um período de 15 minutos 

seguido de filtração a vácuo. Como etapa seguinte ocorreu à partição da amostra com 10 mL 

de éter de petróleo e água destilada, sendo que houve troca da água destilada por oito vezes. Ao 

final, o extrato etéreo foi coletado em balão volumétrico de 10 mL e o volume completado com 

éter de petróleo. 

Em relação à fração hidrofílica do óleo de baru, adotou-se a metodologia descrita por 

Parry et al. (2005), com modificações, na qual 1g de óleo foi agitado em vortex com 3 mL de 

álcool metílico, sendo em seguida centrifugada a 3000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante 

coletado. Este procedimento se repetiu por três vezes. Os sobrenadantes coletados foram 

finalmente combinados em um balão e o volume completado para 10 mL com álcool metílico. 

A preparação do extrato hidrofílico da amêndoa se deu através da redução 

granulométrica das amêndoas em moinho analítico, sendo que uma alíquota de 5 g desse 

produto foi empregada na extração utilizando mistura de metanol: água: ácido fórmico (50: 

48,5:1,5 v/v/v), conforme metodologia descrita por Barcia et al (2015), na qual a amêndoa 

triturada foi adicionada à solução extratora e submetida ao banho ultrassônico por 15 minutos. 

A solução foi filtrada em papel filtro e algodão e o volume completado com solução extratora, 

sendo que o extrato se finalizava após a realização de filtração a vácuo devido ao aspecto leitoso 

apresentado pelo mesmo. 

4.4. Caracterização dos compostos bioativos presentes nas frações do óleo e amêndoa 

 

4.4.1 Frações Hidrofílicas 

 

Para analisar os componentes bioativos das amostras de óleo e amêndoa de baru, foram 

empregadas algumas metodologias analíticas, as quais se aplicam apenas a componentes 

solúveis em água, como é o caso dos compostos fenólicos totais, flavonoides e ácidos fenólicos. 

 

4.4.1.1 Compostos Fenólicos Totais 
 

A determinação dos compostos fenólicos totais presentes nas frações hidrofílicas do 

óleo e amêndoa, realizou-se de acordo com o método colorimétrico adaptado de Singleton et 
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al. (1999), sendo que alíquotas de 0,5 mL das frações hidrofílicas foram misturadas com 2,5 

mL de Folin Ciocalteau (diluído 1:10 em água). Após 5 minutos, 2 mL de uma solução de 

carbonato de sódio 7,5% (m/v) foram adicionados. Após duas horas no escuro realizou-se a 

leitura da absorbância em espectrofotômetro Kasuaki UV-VIS a 760 nm. Para a quantificação, 

construiu-se uma curva padrão de ácido gálico e o total de compostos fenólicos foi expresso em 

mg de ác. gálico/100g de amostra (mg EAG.100g-1). 

4.4.1.2 Flavonoides 
 

Para a análise de flavonoides, foi adotada a metodologia de Arvouet-Grand et al. (1994), 

a qual baseia-se na reação colorimétrica com o cloreto de alumínio (AlCl3). Para isso, foi 

preparada uma curva padrão com quercetina a qual possuía concentração conhecida de 2,5 a 40 

mg.L-1, realizando a reação com 1 mL da solução de tricloreto de alumínio 2% diluído em  

álcool metílico e 1 mL do extrato hidrofílico. A mistura reacional foi homogeneizada em vortex 

e submetida a repouso na ausência de luz por 30 minutos, sendo que ao final, a leitura da 

absorbância foi verificada à 415 nm em espectrofotômetro e os resultados expressos em mg de 

equivalente de quercetina por 100g de amostra (mg EQ.100g-1). 

4.4.1.3 Ácidos Fenólicos 
 

  Na quantificação dos ácidos fenólicos, utilizou-se a metodologia de Mazza et al. (1999), 

com modificações. Em tubo de ensaio foram adicionados 0,25 mL de extrato hidrofílico; 0,25 

mL de solução de HCl a 0,1% em 95% de álcool etílico (v/v); 4,5 mL de HCl a 2% (v/v) e 5 

mL de água destilada, homogeneizando a solução. Após 15 minutos na ausência de luz, a 

absorbância foi determinada em espectrofotômetro a 320 nm. A curva padrão foi definida por 

concentrações de ácido cafeico e os resultados expressos em microgramas de equivalente de 

ácido cafeico por cem gramas de amostra (μg EAC.100g-1). 

4.4.2 Frações lipofílicas 

 

Para a determinação dos carotenoides totais, as frações lipofílicas foram lidas 

diretamente em espectrofotômetro Kasuaki UV-VIS a 450 nm, segundo o método descrito por 

Rodriguez-Amaya (2001) e o conteúdo expresso em μg de β-caroteno/g de óleo. Para isso, o 

coeficiente de absorção do β-caroteno em éter de petróleo a 450 nm (2592) foi adotado. O 

cálculo utilizando a equação 1 permite a determinação do teor de carotenoides totais presentes 

na amostra: 
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Carotenoides Totais =
Abs x Volume (mL) x 105 

Absβ−Caroteno  x amostra(g)
  

                                Equação 1. Conteúdo de Carotenoides Totais 

 

Sendo: 

 

Abs = Leitura de absorbância do extrato; 

Volume = Volume de extrato (mL); 

Abs β-caroteno = Coeficiente de absorção do β-caroteno em éter de petróleo; 

Amostra = Massa de amostra utilizada (g). 

 

4.5. Determinação da Capacidade Antioxidante in vitro 

 

4.5.1 Captura do radical livre ABTS 

 

Para avaliar a capacidade antioxidante das frações em questão, foi utilizado o método 

de captura do cátion radical 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS•+) 

conforme descrito por Re et al. (1999). Houve o preparo de uma solução estoque de ABTS 7 

mmol.L-1 em persulfato de potássio 2,45 mmol.L-1, e a mesma seguiu para armazenamento no 

escuro por 16 h a temperatura ambiente. A partir desta solução estoque, houve a diluição da 

mesma em álcool etílico até uma absorbância ajustada de 0,70 ± 0,02 a 734 nm em 

espectrofotômetro Kasuaki UV-VIS. Assim que ocorreu o ajuste de absorbância da solução de 

ABTS, um volume de 30 μL da fração hidrofílica ou lipofílica da amostra foi adicionado em 

tubo de ensaio, juntamente com 3 mL da solução diluída de ABTS e, depois de 25 minutos de 

incubação a 30°C a absorbância foi lida e comparada com uma curva padrão de Trolox.  

Para o cálculo da porcentagem de inibição do antioxidante frente ao ABTS, foi utilizado 

a equação abaixo e os resultados foram expressos em µmol de equivalente de Trolox.g-1 de 

amostra:  

 

% de Inibição =  
Abr − Aba

Abr
x 100 

Equação 02. Porcentagem de inibição 

 

Sendo:  
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Abr = Absorbância do branco; 

Aba = Absorbância da amostra. 

4.5.2 Sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) 

 

O método se realizou conforme a descrição de Brand-Willians et al. (1995), com 

algumas modificações. Primeiramente houve preparo de uma solução mãe de DPPH pesando-

se 24 mg do radical livre DPPH e dissolvendo-se em 100 mL de álcool metílico, sendo que no 

momento da análise, uma alíquota de 10 mL dessa solução foi diluída em 45 mL de álcool 

metílico, obtendo-se assim a solução uso, a qual sua absorbância foi ajustada 1,1 ± 0,02 a 517 

nm em espectrofotômetro Kasuaki UV-VIS. Na ausência de luz, 100 µL do extrato hidrofílico 

ou lipofílico da amostra foram adicionados a 3,9 mL da solução uso de DPPH, e após 30 

minutos de reação, a absorbância foi lida e comparada a uma curva padrão de Trolox, 

expressando-se os resultados obtidos em µmol de equivalente Trolox.g-1 de amostra. 

4.5.3 FRAP (Potencial Antioxidante de Redução do Ferro) 
 

O potencial antioxidante de redução de ferro é um método utilizado para medir a 

capacidade dos antioxidantes contidos no extrato analisado em reduzir ferro (Fe3+) para a forma 

Fe2+, que é complexada com TPTZ (2,4,6-tri(2-pyridil)-s-triazine) e adsorvido em 593 nm, 

conforme metodologia de Benzie e Strain (1996). Para realização da análise, primeiramente 

preparou-se uma solução de tampão acetato (300 mmol.L-1), a qual fez uso de 3,1g de acetato 

de sódio triidratado e 16 mL de ácido acético glacial, tendo seu pH ajustado a 3,6. 

Posteriormente procedeu-se com o preparo das soluções de TPTZ (10 mmol.L-1) em HCl (40 

mmol.L-1), seguida da solução de FeCl3.6H2O (20 mmol.L-1) em água. Ao final, o reagente de 

FRAP foi obtido através da mistura das soluções descritas anteriormente, na proporção (10:1:1 

v/v/v). 

Para o procedimento reacional foram adicionados 2400μL do reagente de FRAP, 240 

μL de água destilada e 80 μL de extrato em tubo de ensaio, sendo em seguida levado a banho-

maria por 15 minutos à 37°C e posteriormente feita a leitura em espectrofotômetro a 593nm, 

sendo que suas absorbâncias foram comparadas a uma curva padrão de Trolox.  

4.5.4 Sistema modelo β-caroteno/ácido-linoléico 

 
 O método de oxidação do β-caroteno/ácido linoleico avalia a atividade de inibição de 

radicais livres gerados durante a peroxidação do ácido linoleico e se fundamenta em medidas 
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espectrofotométricas da descoloração do β-caroteno induzida pelos produtos de degradação 

oxidativa do ácido linoleico, conforme metodologia de Marco (1968), com adaptações de Miller 

(1970).  

Para realização do procedimento metodológico, inicialmente foi preparada uma solução 

de β-caroteno 10 mg.mL-1 em clorofórmio. Em seguida houve a adição de 22 μL de ácido 

linoleico, 200 μL de Tween 40 e 300 μL da solução de β-caroteno em um erlenmeyer, o qual 

foi submetido a evaporação por 3 minutos, sendo posteriormente adicionados 50 mL de água 

destilada. Em seguida, a mistura reativa teve sua absorbância ajustada entre 0,6 e 0,7 em 470 

nm, sendo que 2880 μL dessa mistura eram empregados em tubos de ensaio contendo 120 μL 

de extrato hidrofílico. Ao final, os tubos de ensaio foram lidos no tempo zero e posteriormente 

incubados em banho-maria a 45°C, sendo que as leituras das absorbâncias ocorreram em ciclos 

de 15 minutos até o tempo final de duas horas de reação. 

Os resultados foram expressos em porcentagem de oxidação em relação ao decaimento 

da absorbância do controle, conforme equação 3. Além disso, a queda da absorbância das 

amostras foi correlacionada com a queda do controle obtendo-se a porcentagem de proteção da 

oxidação através da equação 4. 

 

% de Oxidação =
 (Abs inicial − Abs final)Amostrax100 

(Abs inicial − Abs final )Branco
  

                        Equação 3. Porcentagem de oxidação das amostras. 

 

% de Proteção = 100 − % de oxidação 

                        Equação 4. Porcentagem de inibição da oxidação. 

 

4.6 Quantificação de Fitoesteróis e Tocoferóis por HPLC em óleo de baru 
 

A realização da determinação de fitoesteróis e tocoferóis do óleo de baru se deu no 

laboratório de cromatografia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel-RS), adotando a 

metodologia de Zambiazi (1997). 

Para quantificação de fitoesteróis, realizou-se saponificação de 3g de amostra com 

hidróxido de potássio (1,5 equivalente-grama.L-1), seguida de separação com 40 mL de água e 

40 mL de éter de petróleo, sendo que a fase inferior foi coletada e transferida para outro funil 

de separação para proceder com uma nova lavagem utilizando 20 mL de água destilada e éter 
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de petróleo. Em seguida a fase etérea foi submetida a evaporação do solvente a 40°C e o resíduo 

obtido foi dissolvido em 5 mL de álcool metílico:álcool etílico (1:1, v/v), sendo que 

posteriormente procedia-se com a separação por HPLC utilizando detector ultravioleta a 250 

nm e eluição isocrática de metanol com fluxo de 0,7 mL.min-1.  

Já a identificação do conteúdo de tocoferóis também se deu por HPLC (Shimadzu) com 

detector de fluorescência Hewlett Packard, e programado com comprimento de onda de 

excitação e emissão de 290 e 330 nm, respectivamente, o qual fez uso de 0,25g de amostra, 

20µL de injeção e coluna de sílica de 5µm. . A separação foi desenvolvida em coluna de fase 

reversa RP-18 (5μm, 4.6 mm x 150 mm) com fase estacionária octadecil, operando a 

temperatura de 25°C com fluxo de 1.0 mL.min-1. A separação foi efetuada de acordo com 

Pertuzatti et al. (2012), utilizando um sistema de eluição por gradiente, utilizando como fases 

móveis álcool metílico, acetonitrila e álcool isopropílico a uma proporção de 40:50:10 a 30:65:5 

(v/v/v) nos primeiros 10 minutos, seguido por um gradiente linear de 50:40:10 até 12 minutos 

e mantendo esta proporção até o final da corrida (15 minutos). A quantificação dos compostos 

foi baseada na curva de calibração de α-, β-, γ-, e δ-tocoferóis. 

 

4.7 Teste da sensibilidade Antimicrobiana 
 

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos da Universidade Federal de Mato Grosso. A atividade antimicrobiana do óleo de 

Baru foi verificada in vitro, pelo método de difusão em disco de papel de acordo com as normas 

M100-S15 e M2–A8 da CLSI (antigo NCCLS, 2002) para testes de sensibilidade 

antimicrobiana por disco-difusão, baseado no método descrito originalmente por Bauer et al. 

(1966). As espécies bacterianas utilizadas foram duas gram-negativas e duas gram-positivas, 

obtidas a partir das cepas de coleção ATCC® (American Type Culture Colletion). Não obstante, 

os micro-organismos usados para as análises foram: Escherichia coli ATCC® 25922™, 

Staphylococcus aureus ATCC® 25923™, Salmonella typhimurium ATCC® 14028™ e 

Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™.  

As bactérias foram semeadas na superfície das placas de ágar Muller-Hinton com o 

auxílio de uma alça de Drigalski, de modo a se obter um crescimento uniforme. Sobre o meio 

inoculado, foram aplicados discos estéreis, com aproximadamente 6 mm de diâmetro 

embebidos com: 10μL do óleo bruto; F1(1g do óleo + 200 μL de Tween 40+300 μL de água 

destilada); F2 (1g do óleo + 200 μL de Tween 40+500 μL de água destilada); e F3 (1g do óleo 
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+ 200 μL de Tween 40 + 800 μL de água destilada), os quais foram agitados em vortex, 

conforme a metodologia adaptada de Godoi et al. (2017). Assim sendo, foram utilizados discos 

controles com antibióticos (Cloranfenicol 660610 - CLO 30 µg) e como controle negativo água 

destilada. Em seguida as placas foram encubadas por um período de 24 horas a uma temperatura 

de aproximadamente 37°C. Por fim, a inibição do crescimento microbiano foi avaliada pela 

formação de halos de inibição através do entorno dos discos e a medição foi realizada com uma 

régua. Os procedimentos foram realizados em duplicata.  

 

4.8. Análise Estatística  
 

Todas as análises foram realizadas em triplicata, sendo que os resultados obtidos foram 

compilados em tabelas do programa Microsoft Office Excel (2007) e posteriormente analisados 

no software STATISTICA 10® através de análise de variância (ANOVA) e teste de 

comparações múltiplas (TUKEY) adotando o nível de 5% de probabilidade (p ≤ 0,05).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. Caracterização dos compostos bioativos presentes nas frações do óleo e amêndoa 
 

Os resultados obtidos para caracterização aproximada de compostos bioativos presentes 

na fração hidrofílica do óleo de baru extraído com solvente éter de petróleo e amêndoas in 

natura são reportados na Tabela 1. 

Tabela 1. Compostos bioativos hidrofílicos quantificados no óleo e amêndoa de baru. 

Amostra 
Fenólicos Totais 

(mg EAG.100g-1) 

Flavonoides 

(mg EQ.100g-1) 

 

Ácidos Fenólicos 

(μg EAC.100g-1) 

 

Amêndoa de baru 165,99±8,80a 36,08±4,15a 1275,19±39,80a 

Óleo de baru 8,95±0,09b 7,69±0,17b 82,13±3,85b 

Os resultados são médias ± desvios padrões das análises realizadas em triplicata. Médias seguidas de diferentes 

letras, em uma mesma coluna, diferiram significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade (p≤0,05). 

Na literatura foram encontrados poucos trabalhos avaliando a composição de fenólicos 

no óleo de amêndoa de baru. Entretanto alguns trabalhos têm relatado a composição de 

fenólicos na amêndoa de baru torrada com casca, como também na amêndoa crua com casca. 

Um estudo de Lemos et al. (2012) apresentaram como conteúdo de compostos fenólicos os 

valores de 568,9±28,7 e 531,8±16,8 mg EAG.100g-1 para amêndoas de baru cruas e torradas, 

respectivamente, ambas apresentando película. Por outro lado, Siqueira et al. (2012), ao 

avaliarem o efeito protetor das amêndoas de baru frente ao estresse oxidativo induzido pela 

suplementação de ferro em ratos, também obteve elevados níveis de compostos fenólicos totais 

para extrato aquoso das amêndoas torradas sem casca. Esses resultados indicam que a amêndoa 

desse fruto pode ser considerada uma potencial fonte dos compostos em questão, e por isso 

pode contribuir positivamente com uma dieta alimentar saudável. 

Neste estudo, a amêndoa do baru apresentou conteúdo significativamente superior de 

compostos fenólicos totais em relação ao óleo extraído. Segundo Lemos (2012), o conteúdo de 

compostos fenólicos está associado com o sistema de proteção dos vegetais frente a estresses 

bióticos e abióticos, o que justifica o maior teor destes compostos bioativos nas amêndoas de 
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baru, por ser um fruto oriundo de uma região em que o clima é Tropical Sazonal, apresentando 

condições extremas de clima e temperatura. 

Além disso, o estudo de Xu e Chang (2008) revelou que o tratamento térmico dos 

alimentos de origem vegetal, provoca a evaporação da água intracelular, desencadeando reações 

químicas que podem alterar a estrutura lignocelulósica, além de promover a desnaturação 

protéica, podendo resultar em uma maior disponibilidade dos compostos fenólicos na matriz 

vegetal, em relação ao produto obtido dessa matriz, o que pode justificar a maior 

disponibilidade de compostos bioativos nas amêndoas, quando comparadas ao óleo. 

Mesmo com a escassez de trabalhos relatando a composição bioativa de óleo de baru, o 

presente estudo encontrou conteúdo de compostos fenólicos próximos ao relatado pelo estudo 

de Peixoto (2016), o qual apresentou o valor total de 9,62±0,74 (mg.100g-1) para óleo de baru 

extraído com CO2 supercrítico. 

Diante desses resultados, é expressiva a diferença na composição de fenólicos da 

amêndoa para a composição do óleo de amêndoa de baru, o que se deve provavelmente ao 

processo de extração, ou seja, a solubilidade dos fenólicos presentes na amêndoa serem 

extraídos junto com o óleo. O uso de temperaturas mais elevadas pode ter degradado alguns 

compostos fenólicos durante a extração do óleo de amêndoa de baru. 

Em relação ao conteúdo de flavonoides e ácidos fenólicos, foi verificado grande 

escassez de trabalhos avaliando esses compostos no óleo e amêndoa de baru. No entanto, Fiorini 

(2018), ao avaliar a atividade funcional e antioxidante de amêndoas de baru, obteve valor de 

flavonoides estimado em 23,5 mg de quercetina.100g-1, sendo inferior ao desse estudo no que 

se refere a amêndoa.  

O conteúdo de flavonoides (85,41 mg EQ.100g-1) observado no estudo de Pinelli et al. 

(2015) foi superior ao verificado no presente estudo, enquanto que o conteúdo de fenólicos 

totais foi inferior (121,34 mg EAG.100g-1).  

Na Tabela 2 estão expressos os valores obtidos para a análise de carotenoides totais, 

durante a avaliação dos compostos bioativos presentes na fração lipofílica do óleo e amêndoa. 

Tabela 2. Compostos bioativos lipofílicos do óleo e amêndoa de baru. 

 Amêndoa de baru Óleo de baru 

Carotenoides totais (μg β-caroteno.g-1)  55,04±4,05b 195,42±25,21a 

Os resultados são médias ± desvios padrões das análises realizadas em triplicata. Médias seguidas de diferentes 

letras, em uma mesma linha, diferiram significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade (p≤0,05). 
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Assim como para o conteúdo de fenólicos totais, o mesmo acontece para o conteúdo de 

carotenoides totais, o qual também apresenta escassez de estudos na literatura avaliando esse 

composto em óleo e amêndoa de baru. Torres et al. (2015) ao avaliarem as propriedades físico-

químicas e antioxidantes do óleo de amêndoa do pequi obtido por processos artesanais e 

prensagem a frio, encontraram valores de 118,42±36,13 (µg.100g-1), sendo inferior ao obtido 

no presente estudo. Segundo Aquino et al. (2009), a análise de carotenoides é importante para 

determinar a qualidade do óleo extraído, como indicado pela perda desses mesmos compostos 

instáveis durante o processamento. 

De acordo com a tabela brasileira de composição de carotenoides em alimentos, a polpa 

de buriti contém cerca de 446 µg.g-1 de carotenoides totais (RODRIGUES-AMAYA et al., 

2008). Esse valor foi superior ao observado para o óleo estudado no presente estudo. Parry et 

al. (2005) avaliaram os óleos das sementes de framboesa, mirtilo e amora e encontraram teores 

de carotenoides totais variando de 7,07 a 16,82 µg.g-1, valores inferiores ao desse estudo. 

Em relação ao conteúdo de carotenoides da amêndoa de baru, no estudo de Siqueira 

(2013), que ao avaliar as características nutricionais e funcionais e avaliação biológica da 

farinha da amêndoa de baru parcialmente desengordurada, obteve resultados para carotenoides 

na ordem de 11,4 µg.100g-1 e 1,43 µg.100g-1, para a amêndoa de baru integral e farinha de 

amêndoa de baru in natura, respectivamente. 

Uma importante função dos carotenoides nos alimentos é a de pigmento, sendo 

responsáveis pela cor amarela ou avermelhada da maioria dos óleos vegetais (SINGH, 2015). 

Assim, o óleo de baru obviamente possui coloração amarelo clara, e teoricamente possui menor 

conteúdo de carotenoides quando comparado ao buriti, por exemplo. 

Além da função de corantes naturais, os carotenoides atuam de forma benéfica na saúde 

humana, tanto pela ação antioxidante como pela capacidade, de alguns carotenoides, de 

conversão em vitamina A no organismo, sendo o principal o β-caroteno. Pesquisas demonstram 

que o consumo de alimentos ricos em carotenoides pró-vitamínicos A pode suprir quantidades 

significativas dessa vitamina em animais e humanos (SINGH, 2015; SIQUEIRA et al., 2007). 

 

5.1.1 Quantificação de Fitoesteróis e Tocoferóis por HPLC em óleo de baru 
 

Os principais compostos bioativos identificados na análise de fitoesteróis das amostras 

de óleo de baru, bem como seus respectivos tempos de retenção estão representados na Tabela 

3. 
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Tabela 3. Teor de fitoesteróis identificados no óleo de baru obtido por extração a quente. 

Tempo de retenção 

(minutos) 
Composto Teor (mg.g-1) 

9,29 Campesterol 1,27 

10,115 Estigmasterol 1,85 

12,193 β-Sitosterol 3,07 

 

Os resultados descritos na Tabela 3 demonstram que o composto β-sitosterol foi o 

composto majoritário, corroborando com o estudo de Moraes (2016) que ao desenvolver 

sistemas dispersos a partir do óleo de baru, encontrou valores de 39,75% para o β-Sitosterol, 

contra 5,59% do composto estigmasterol e 2,48% do campesterol. Alguns outros estudos 

científicos apresentam resultados semelhantes ao desse estudo, como o de Marques et al. 

(2015), que obtiveram os valores de 1143,95 mg.kg-1 do composto β-Sitosterol no óleo de baru. 

A composição em fitoesteróis e tocoferóis dos óleos da amêndoa de baru obtidos por 

CO2-SC e por prensagem mecânica, no estudo de Peixoto (2016), também indicam que o 

fitoesterol majoritário encontrado no óleo de amêndoa de baru foi o β-sitosterol, apresentando 

valores de 656 e 693,1 mg.100 g-1 de óleo obtido por extração supercrítica. Já a pesquisa de 

Santos et al. (2001), infere que a ingestão de 3 a 4 g/dia destes fitoesteróis promove a redução 

do LDL colesterol em 10 a 15%, o que faz do óleo de baru uma importante fonte desses 

compostos, podendo promover benefícios à saúde humana. 

Na Tabela 4 são apresentadas as composições de tocoferóis do óleo extraído da amêndoa 

de baru. O α-tocoferol foi o composto predominante no óleo (29,42μg.g-1), e segundo estudos, 

esse composto apresenta a maior atividade biológica como vitamina E, enquanto que o γ-

tocoferol apresenta maior atividade antioxidante (SCHIMIDT; POKORNY, 2005; LUZIA, 

2012). 

Segundo o Codex Alimentarium Commission (2009), outros óleos vegetais também 

apresentam o α-tocoferol como componente majoritário, como é o caso do óleo de palma com 

30-280 mg.Kg-1. No estudo de Luzia (2012), o composto majoritário obtido para o óleo de baru 

foi o β+γ-tocoferol (339,63 mg.Kg-1), seguido do α-tocoferol (20,36 mg.Kg-1). 

 

 



23 

 

Tabela 4. Conteúdo de tocoferóis analisados no óleo da amêndoa de baru. 

Tempo de retenção 

(minutos) 
Composto Teor (μg.g-1) 

5,030 δ+β-tocoferol 0,53 

5,522 γ-tocoferol 20,51 

6,006 α-tocoferol 29,42 

 

De acordo com Freitas e Naves (2010), a vitamina E, expressa como α-tocoferol é parte 

do sistema de defesa antioxidante do organismo, desempenhando diversas ações, como inibição 

da oxidação lipídica e proteção contra o estresse oxidativo. Além disso, trata-se da forma mais 

abundante na natureza, e também a forma que apresenta maior atividade biológica; entretanto, 

por ser o mais termolábil, degrada-se rapidamente quando submetido a processos térmicos 

(LEMOS, 2012). 

O cromatograma típico da separação de tocoferóis, obtido na análise do óleo da amêndoa 

do baru, por cromatografia líquida de alta eficiência demonstra dois picos bem definidos, 

identificados pelos padrões externos como γ-tocoferol (1), α-tocoferol (2) e δ+β-tocoferol (3) 

(Figura 04). 

 

Figura 04. Cromatograma típico de tocoferóis contidos no óleo de amêndoas de baru, sendo o 

pico 1 γ-tocoferol, pico 2 α-tocoferol e pico 3 δ+β-tocoferol. 

Fonte: Autor (2019). 
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5.2 Determinação da Capacidade Antioxidante in vitro 

 

A quantificação da capacidade antioxidante total do óleo da amêndoa de baru foi 

realizada empregando-se os métodos de captura do radical 2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-

6-ácido sulfônico) (ABTS.+), DPPH, FRAP e sistema β-Caroteno/linoleato, sendo que seus 

resultados obtidos encontram-se reportados na Tabela 5.  

Tabela 5. Capacidade antioxidante das frações hidrofílicas e lipofílicas do óleo de baru. 

Capacidade Antioxidante Fração Hidrofílica Fração lipofílica 

ABTS (µmol TE.100g-1) 24,76±1,30a 5,5740±1,021b 

DPPH (µmol TE.100g-1) 8.85±0,27b 39,26±3,95a 

FRAP (μmol TE.100g-1) 15,86±1,86 NA* 

β-caroteno/linoleato 

(% proteção ) 
84,17±18,73 NA* 

Os resultados são médias ± desvios padrões das análises realizadas em triplicata. Médias seguidas de 

diferentes letras, em uma mesma linha, diferiram significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade (p≤0,05).* NA- Não Avaliado. 

Observando a tabela acima, nota-se que os resultados diferiram significativamente entre 

si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), o que pode ser explicado pelo fato de que são frações 

diferentes, as quais são preparadas utilizando metodologias e solventes distintos e que possuem 

compostos com características e mecanismos de ação frente a radicais livres diferentes. Além 

disso, as análises de FRAP e β caroteno/linoleato, não foram avaliadas quanto a fração 

lipofílica, uma vez que o método empregado necessita de um solvente polar para que haja a 

dissolução e leitura da absorbância, sendo necessária novas metodologias de avaliação de tais 

compostos nessa fração, já que os mesmos são escassos na literatura. 

A capacidade antioxidante da fração hidrofílica do óleo foi superior a fração lipofílica. 

Resultado similar foi encontrado por Pertuzatti et al. (2014) ao comparar frações hidrofílicas e 

lipofílicas de mirtilo e concluir que o resultado mais elevado para ABTS de frações hidrofílicas 

se deve ao fato dos compostos fenólicos atuarem através do mecanismo de transferências de 

elétrons enquanto os carotenoides são antioxidantes mais eficientes controlando o oxigênio 

singlete. Segundo Castelo-Branco e Torres (2012), a capacidade antioxidante total de óleos 

vegetais são resultados da ação integrada da mistura complexa de antioxidantes presentes em 

óleos contra as reações de oxidação. 
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Ao realizar a extração do óleo de amêndoas de baru pelo método de Bligh e Dyer, Luzia 

(2012) quantificou a capacidade antioxidante do óleo em estudo com valor de 3,32 ± 0,03 (µmol 

TE.100g-1). Já Peixoto (2016) encontrou valor máximo de 1,68 ± 0,10 (mmol ET.kg-1 de 

amostra). 

Em relação a capacidade antioxidante do óleo, nota-se um aumento do valor da 

capacidade antioxidante por DPPH, para a fração lipofílica. Assim como nesse estudo, alguns 

relatos científicos, como o de Turkmen et al. (2005), descrevem um aumento da capacidade 

antioxidante, medida pela capacidade de sequestrar radical DPPH, em brócolis e em espinafre 

quando submetidos a três métodos de cocção diferentes (água fervente, vapor e micro-ondas), 

o que sugere diferentes alterações frente a um tratamento térmico levando a alterações da 

capacidade antioxidante. 

Os resultados para capacidade antioxidante das frações hidrofílicas e lipofílicas da 

amêndoa de baru estão dispostos na Tabela 6. 

Tabela 6. Capacidade antioxidante in vitro das frações hidrofílicas e lipofílicas de amêndoa de 

baru. 

Capacidade Antioxidante* Fração Hidrofílica Fração lipofílica 

ABTS (µmol TE/100g) 21775±94a 28,07±5,2b 

DPPH (µmol TE/100g) 17604±37a 7,38±10b 

FRAP (μmol TE/100g) 730±11 NA 

β-caroteno/linoleato 

(% proteção ) 
811±39 NA 

Os resultados são médias ± desvios padrões das análises realizadas em triplicata. Médias seguidas de diferentes 

letras, em uma mesma linha, diferiram significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade (p≤0,05). 

Analisando a Tabela 6 é possível notar que a capacidade antioxidante da fração 

hidrofílica difere significativamente da fração lipofílica da amêndoa para todos os métodos 

analisados, corroborando comn o estudo de WU et al. (2004), que ao estudar a capacidade 

antioxidante de vários frutos, observaram que a fração hidrofílica apresentava a maior  

capacidade antioxidante pelo método ORAC do que a fração lipofílica, afirmando ainda que os 

compostos fenólicos das frações hidrofílicas são os responsáveis por mais de 90% de sua 

capacidade antioxidante. 
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No estudo de Siqueira et al. (2012), os quais avaliaram o consumo de baru na prevenção 

ao estresse oxidativo em ratos, foram obtidos os valores de 8,3 FeSO4 μmol.g-1 e 6,0 % de 

proteção para os métodos de FRAP, β-caroteno linoleato, respectivamente, ao estudar extrato 

aquoso de amêndoas de baru submetidas ao processo de torrefação e retirada da casca, sendo 

resultados inferiores ao obtido nesse estudo para ambas as frações analisadas. 

Os resultados dos testes de capacidade antioxidante na fração hidrofílica da amêndoa 

obtidos no presente estudo são maiores que os relatados pela literatura, como pode ser 

observado no estudo de Pinelli et al. (2015) que ao estudar a capacidade antioxidante pelo 

método de ABTS, obteve 10,36 μmol Trolox.g-1 ao aproveitar a farinha de baru parcialmente 

desengordurada oriunda da extração de óleo para elaboração de cookies. 

 

5.3 Teste da sensibilidade Antimicrobiana 
 

Na tabela 7 são apresentados os resultados da avaliação antimicrobiana com o óleo bruto 

e suas formulações. Neste ensaio não foi observada atividade antimicrobiana das amostras sobre 

nenhuma das cepas avaliadas. Somente o antibiótico usado como controle positivo foi capaz de 

inibir o crescimento bacteriano das cepas avaliadas. 

Tabela 7. Resultados dos ensaios antimicrobianos do óleo de baru. 

Cepa 

Bacteriana 

Halos de Inibição (mm) 

Amostras avaliadas e controle positivo 

Óleo Bruto F1 F2 F3 
Controle 

Positivo 

Escherichia coli SI SI SI SI 11 

Staphylococcus 

aureus 
SI SI SI SI 10 

Salmonella 

typhimurium 
SI SI SI SI 10 

Streptococcus 

pyogenes 
SI SI SI SI 3,5 

SI- Sem Inibição; Controle Positivo - Cloranfenicol; F1 (1g de óleo+200µL tween 40+300µL água destilada); 

F2 (1g de óleo+200µL tween 40+500µL água destilada); F3 (1g de óleo+200µL tween 40+800µL água 

destilada). 

 

Os resultados demonstraram que não houve atividade antimicrobiana no óleo de baru, 

já que não houve surgimento de raio inibitório para todas as concentrações do composto. Tais 

resultados corroboram com o estudo de Sanchez (2014), que ao avaliar os efeitos fitoquímicos 
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e propriedades biológicas do Dipteryx alata Vogel, também não obteve inibição antimicrobiana 

no extrato hidroalcoólico bruto da polpa de baru. 

Em contrapartida, no estudo realizado por Soares (2014), o qual avalia a atividade 

antimicrobiana dos óleos de baru, pequi e buriti, obteve resultados satisfatórios para a 

concentração inibitória mínima do óleo de baru, sendo de 73,6 μg/mL para a cepa de 

Staphylococcus aureus contra 623,2 μg/mL para as cepas de E.coli. Nesse mesmo estudo, a 

concentração bactericida mínima também se mostrou satisfatória, com resultados entre 310,7 e 

1290 μg/mL, para cepas de Staphylococcus aureus e E.coli, respectivamente. 

Vale ressaltar que apesar de os fitoconstituintes presentes no óleo de baru poderem 

isoladamente ou em sinergismo com outros apresentar inúmeras propriedades biológicas, a 

metodologia empregada exerce influência considerável nos resultados, bem como o método de 

extração do óleo, uma vez que ocorre a degradação de muitos compostos. Sanchez (2014), ainda 

ressalta que para que um extrato apresente uma determinada atividade biológica não basta 

apenas à presença dos metabólitos secundários biologicamente ativos, mas também é necessária 

quantidade suficiente para que essa atividade seja manifestada numa baixa concentração 

evitando problemas de toxicidade em doses mais elevadas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A composição de compostos bioativos do óleo de baru apresentou resultados 

semelhantes aos apresentados pela literatura, evidenciando o fato de que existe uma diferença 

discrepante no conteúdo desses compostos no óleo quando comparado as amêndoas, devido ao 

emprego de elevadas temperaturas no decorrer do processo de extração do óleo. Além disso, a 

composição bioativa das frações se distanciam bastante, evidenciando a necessidade de novas 

metodologias e pesquisas dos compostos presentes na fração lipofílica. 

Quanto à capacidade antioxidante, o óleo estudado mostra ter capacidade para inibir os 

radicais livres ABTS+ e DPPH, além dos métodos de FRAP e sistema modelo β-

caroteno/linoleato. Tais fatos levam a crer que o óleo de baru pode apresentar benefícios quando 

ingerido, combatendo esses radicais e, ainda, servir de alternativa, como fontes de antioxidantes 

naturais, para as indústrias alimentícias, farmacêuticas e cosméticas, o que aumentaria sua 

produção e consumo de forma consciente. No entanto, esta capacidade antioxidante não 

contribui com um efeito antimicrobiano, uma vez que o óleo não apresentou atividade 

antimicrobiana frente aos micro-organismos testados. 
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