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RESUMO

O desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade
antioxidante endógena gera estresse oxidativo. Em condições patológicas,
este processo pode ser responsável por aumentar danos biológicos, além
de estar diretamente ligado aos processos de envelhecimento. Estudos
tem demonstrado que Spondias purpurea L. possui compostos que podem
auxiliar na prevenção e proteção contra o estresse oxidativo. O objetivo
do estudo é avaliar o potencial antioxidante do extrato de fruto de S.
purpurea por meio dos testes do DPPH e TBARS, além de quantificar
polifenois e flavonoides no extrato. As frutas de S. purpurea foram
coletadas e suas polpas foram liofilizadas para obtenção de um pó. Este
foi extraído por 24 horas (1:10 (p/v) - etanol 70%) e, após filtração, o
processo foi repetido 2 vezes. O extrato foi evaporado e liofilizado a fim
de obter o extrato seco. As amostras foram diluídas em concentrações
(entre 2,5 e 10 mg/mL) para as análises. Os resultados da avaliação
antioxidante demonstraram que o extrato apresenta maior atividade
antioxidante no teste do DPPH (53,5%) e TBARS (25,6%) na concentração
de 10 mg/mL. Na determinação de polifenois, o extrato apresentou 25,70
mg equivalente de ácido gálico/g de extrato e 10,04 mg equivalente de
rutina/g de extrato na determinação de flavonoides. Foi possível observar
a presença de compostos fenólicos e flavonoides no extrato dos frutos de
S. purpurea e boa atividade antioxidante. Este estudo demonstra a
possibilidade de aplicação desta espécie como fonte de compostos
passiveis de aplicação na área de cosméticos, fitoterápicos e fitoprodutos.
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