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RESUMO 

Propriedades funcionais em genótipos de amendoim adaptados ao semiárido: 
capacidade de desativação de espécies reativas do oxigênio e acessibilidade 

de polifenóis 
 

O amendoim é um alimento conhecido pelo seu alto conteúdo proteico e 
lipídico, também, destaca-se com alto teor de compostos fenólicos, conhecidos por 
suas propriedades antioxidantes. A cultura do amendoim possui uma ampla 
adaptabilidade às condições tropicais e o seu cultivo no nordeste brasileiro possui 
um papel importante para a renda dos pequenos agricultores da região. Em 
atendimento a esses agricultores, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) detém o programa de melhoramento genético do amendoim para 
ambientes semiáridos, no desenvolvimento de cultivares tolerantes ao estresse 
hídrico. No presente estudo, um total de 14 genótipos pertencentes Banco Ativo de 
Germoplasma da Embrapa (sendo 6 genótipos tolerantes, 1 médio tolerante e 7 não 
tolerantes à seca) foram analisados quanto à composição fenólica e o potencial no 
sequestro de espécies reativas do oxigênio, além da análise da bioacessibilidade 
desses compostos após a digestão simulada in vitro, nunca antes determinados para 
tais genótipos. Este trabalho está organizado em quatro capítulos, divididos na 
seguinte forma: Capítulo I destina-se à revisão da literatura; Capítulo II descreve o 
estudo com os genótipos BR1 (tolerante à seca) e LViPE-06 (não tolerante à seca) 
para determinar as melhores condições de obtenção do extrato rico em compostos 
fenólicos com atividade antioxidante e para determinar o perfil fenólico dos 
cotilédones e películas pela técnica LC-ESI-QTOF-MS; Capítulo III, com base nas 
condições estabelecidas para a extração, foram produzidos os extratos (cotilédones 
e películas) dos 14 genótipos de amendoins e analisados quanto ao sequestro de 
cinco diferentes espécies reativas de oxigênio; Capítulo IV, a acessibilidade dos 
compostos fenólicos majoritários do amendoim, inclusive o ácido p-cumárico, do 
genótipo BR1 foi determinada por meio da digestão simulada in vitro. Os valores 
estabelecidos de temperatura e grau de hidratação do etanol para a obtenção dos 

extratos dos cotilédones foram de 60C e 35% e para os extratos das películas os 

valores foram de 40C e 60%, que permitiram obter extratos com os maiores teores 
de compostos fenólicos e atividade antioxidante. Por meio da técnica LC-ESI-QTOF-
MS os principais compostos fenólicos presentes nos extratos dos cotilédones foram 
os derivados do ácido p-cumárico e do p-cumaroil e nos extratos das películas, as 
procianidinas oligoméricas do tipo A. Quanto ao sequestro de espécies reativas, os 
extratos de películas se mostraram excelentes, especialmente no sequestro do 
radical hidroxila cujos valores do IC50 foram inferiores à concentração de 0,1 µg/mL 
e, concentrações maiores dos extratos (IC50= 29,07 - 42,84 µg/mL) foram 
necessárias para o sequestro do peróxido de hidrogênio. Entre os extratos dos 
cotilédones, se destacou o extrato do amendoim do genótipo BR1, no sequestro do 
radical superóxido (inibição de 28,85% na concentração de 50 µg/mL), peróxido de 
hidrogênio (IC25= 304,61 µg/mL) e radical peroxila (738,97 µmol Trolox/g). A 
acessibilidade de sete compostos fenólicos majoritários de amendoim variou de 7 a 
100% sendo que o ácido p-cumárico se apresentou em maior concentração após a 
digestão simulada in vitro (252,86 µg/g) quando comparada à do extrato da amostra 
não digerida (68,55 µg/g). 
 
Palavras-chave: Arachis hypogaea L.; Compostos bioativos; Antioxidante; Tolerância 
à seca. 
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ABSTRACT 

Functional properties of peanut genotypes adapted to the Brazilian semiarid 
region: reactive oxygen species scavenging activity and accessibility of 

polyphenols 
 

Peanut is a food known for its high protein and lipid content as well as for its 
high content of phenolic compounds, which are described to have antioxidant 
properties. Peanut cultivation has a wide adaptability to tropical conditions and plays 
an important role in income generation among small local farmers in northeastern 
Brazil. To meet these farmers’ needs, the Brazilian Agricultural Research Corporation 
(Embrapa) holds a peanut genetic improvement program for semi-arid environments 
through which they develop cultivars tolerant to water stress. In this study, a total of 
fourteen genotypes from the Embrapa’s Germplasm Active Collection (six drought-
tolerant genotypes, one mild tolerant and seven non-drought tolerant) were analyzed 
for their phenolic composition, potential for scavenging reactive oxygen species, and 
bio-accessibility after in vitro simulated digestion, which have never been investigated 
for such genotypes. This study is organized into four chapters, as follows: Chapter I 
corresponds to the literature review; Chapter II describes the study with BR1 (drought 
tolerant) and LViPE-06 (non-drought tolerant) genotypes to determine the optimal 
conditions to obtain a phenolics-rich extract with antioxidant activity, as well as to 
determine the phenolic profile of peanut cotyledon and skin by the LC-ESI-QTOF-MS 
technique; Chapter III, based on the conditions established for extraction, cotyledon 
and skin extracts of the fourteen peanut genotypes were produced, which were 
analyzed for their scavenging capacity with five different reactive oxygen species; 
Chapter IV, the accessibility of the major phenolic compounds present in BR1 peanut 
genotype, including p-coumaric acid, was determined by in vitro simulated digestion. 
The optimal temperature and ethanol hydration to obtain the peanut cotyledon and 
skin extracts were 60°C and 35% and 40°C and 60%, respectively, which yielded 
extracts with the highest contents of phenolic compounds and strong antioxidant 
activity. The analysis by LC-ESI-QTOF-MS identified the main phenolic compounds 
present in the extracts, namely: derivatives of p-coumaric acid and p-cumaroil in  
cotyledon extracts, and type A oligomeric procyanidins in skin extracts. Skin extracts 
showed excellent reactive species scavenging activity, especially of hydroxyl radical, 
as IC50 values were lower than 0.1 μg/mL; higher concentrations of the extracts (IC50 
= 29.07-42.84 μg / mL) were required for scavenging hydrogen peroxide. Among the 
cotyledon extracts, the extract from peanut genotype BR1 showed promising capacity 
to scavenge superoxide radical (inhibition of 28.85% at 50 μg/mL), hydrogen 
peroxide (IC25 = 304.61 μg/mL) and peroxyl radical (738.97 μmol Trolox/g). The bio-
accessibility of seven major phenolic compounds ranged from 7% to 100%,  with a 
higher concentration of p-coumaric acid found after in vitro simulated digestion 
(252.86 μg/g) as compared to the undigested extract (68.55 μg/g). 
 
 
 
 
Key-words: Arachis hypogaea L.; Phenolics, Antioxidant; Drought tolerance. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Características gerais do amendoim 

O amendoim é uma planta originária da América do Sul, cujo cultivo se dava 

no México, Argentina, Paraguai, Bolívia, Brasil e extensivamente no Peru durante o 

período da exploração europeia. A partir desses países, por meio dos exploradores 

portugueses e espanhóis, a cultura se expandiu até alcançar o continente europeu, 

costas da África, Ásia e Ilhas do Pacífico. Nos Estados Unidos, se admite que a 

entrada da cultura coincidiu com o período da escravatura, durante o comércio de 

negros advindos da costa ocidental africana (Hammons et al., 2016). 

O amendoim pertence à família Leguminosae e ao gênero Arachis, sendo que 

a espécie Arachis hypogaea L. é a de maior valor comercial e à qual pertence o 

amendoim cultivado (Nogueira et al., 2013). O amendoim cultivado possui seis 

variedades botânicas: hypogaea, hirsuta, fastigiata, peruviana, aequatoriana, e 

vulgaris, sendo que as duas primeiras pertencem à subespécie hypogaea e as 

quatro últimas à subespécie fastigiata (He et al., 2005). Dentro das variedades 

botânicas hypogaea, fastigiata e vulgaris, encontram-se os amendoins dos grupos 

vegetativos Virgínia, Valência e Spanish, respectivamente, cujas principais 

características estão descritas na Tabela 1. 

O amendoim é uma planta herbácea, ramificada, com hábito de crescimento 

ereto ou rasteiro. Possui uma haste principal que varia entre 12 e 60 cm de 

comprimento e uma raiz principal axial que pode atingir profundidades entre 1,9 m e 

2,4 m. Dessa raiz, partem as raízes laterais, formando o sistema radicular do 

amendoim que se concentra nas camadas mais superficiais do solo, mais 

especificamente nos primeiros 20 a 35 cm. O grau de aprofundamento das raízes 

varia de acordo com o grupo vegetativo. As folhas são alternas e as flores aparecem 

nas axilas das folhas. Os frutos são vagens indeiscentes (que não se abrem após 

atingir a maturação), de cor amarelo palha, abrigando de 1 a 5 sementes, que varia 

de acordo com o grupo vegetativo. As sementes possuem o tegumento seminal 

(película que envolve os cotilédones), que pode ser branco, roxo, rosado, vermelho, 

negro ou variegado. A casca representa de 25 a 35% do peso do fruto seco e o 

tegumento seminal, 3% em peso das sementes (Câmara et al., 1982). 

Graças à adaptabilidade da cultura, o amendoim é cultivado desde as regiões 

equatoriais até as de maiores latitudes (40° no hemisfério norte e 35° no hemisfério 

sul) (Câmara et al., 1982).  
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Tabela 1 - Descritores de amendoim dos grupos Virgínia, Valência e Spanish. 

 Grupo Vegetativo 

 Virgínia Valência Spanish 

Crescimento rasteiro ou arbustivo ereto ereto 

Haste 

principal 

curta ou pouco proeminente, 

sem flores 

longa, ereta, 

proeminente, com 

flores 

ereta, pouco 

proeminente, com 

flores 

Ramificação alternada sequencial sequencial 

Ciclo de 

crescimento 

(SE brasileiro) 

longo 

(130 a 160 dias) 

curto 

(90 a 110 dias) 

curto 

(100 a 120 dias) 

Folíolos 
pequenos (4 a 5cm),    

verde-escura 

maiores (6 a 7cm),  

verde-claro 

maiores (6 a 7cm), 

verde-claro 

Vagens 

2 grãos de tamanho médio 

(tipo “runner”) ou grande de 

formato oblongo (tipo 

“virgínia”) ou muito grande 

(tipo “jumbo” ou “cavalo”) 

3 a 4 grãos de 

tamanho pequeno 

ligeiramente 

arredondado ou 

achatado 

2 grãos de formato 

ligeiramente 

arredondado 

Cor da 

película 

acastanhada ou rosada; 

vermelha ou variegada 

vermelha (mais 

comum), 

acastanhada ou 

quase preto 

acastanhada (mais 

comum) ou 

vermelha 

Fonte: Adaptado de Godoy (2018) 

 

Segundo dados da USDA (United States Detartment of Agriculture) (2016), a 

produção mundial de amendoim, a quarta oleaginosa mais produzida no mundo, tem 

sido crescente com o passar dos anos e atingiu um total de 42,77 milhões de 

toneladas entre os anos de 2016/2017. Desse total, a China respondeu por 40% da 

produção, seguida pela Índia (16%), Nigéria (7%), Estados Unidos (6%) e Birmânia 

(3%). O Brasil respondeu em torno de 1% da produção mundial do amendoim, sendo 

que o estado de São Paulo participou com 90,5% desse total (Conab, 2017). 

Embora a maior região produtora seja a região Sudeste, o amendoim também é 

cultivado nas outras regiões do país. 

A Tabela 2 apresenta a produção total de amendoim nas regiões do Brasil, 

nas safras 2015/2016 e 2016/2017. 
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Tabela 2 - Produção total de amendoim no Brasil nas safras 2015/2016 e 2016/2017. 

Região/Estado Produção (em mil t) 

Safra 2015/2016 Safra 2016/2017 

NORTE 1,2 1,4 

TO 1,2 1,4 

NORDESTE 3,3 3,9 

CE 0,1 0,3 

PB 0,2 0,4 

SE 1,5 1,8 

BA 1,5 1,4 

CENTRO-OESTE 0,1 10,5 

MT 0,1 - 

MS - 10,5 

SUDESTE 385,1 427,0 

MG 7,6 9,4 

SP 377,5 417,6 

SUL 16,4 18,6 

PR 4,8 6,8 

RS 11,6 11,8 

NORTE/NORDESTE 4,5 5,3 

CENTRO-SUL 401,6 456,1 

BRASIL 406,1 461,4 

Fonte: Conab (2017)  

   

O amendoim se destaca pelos altos teores de óleo (40 a 55%) e proteína (26 

a 32%), o que confere a esse alimento um alto valor energético e nutritivo, 

respectivamente. Inicialmente, era destinado apenas à alimentação animal e 

somente no final do século XIX é que foi introduzido na alimentação humana. Nos 

Estados Unidos, aproximadamente 60% da produção é destinada ao consumo 

humano e 63% desse total é processado à pasta. Além de cru ou em pasta, o 

amendoim é consumido torrado, salgado ou como ingrediente de bolos e paçocas 

(Chang et al., 2013). 

Além de lipídeos e proteínas, o amendoim também se destaca pelo conteúdo 

de vitaminas e minerais sendo considerado um dos alimentos de origem vegetal 

mais completo, porém com a vantagem do custo inferior quando comparado à outros 

alimentos (Freire et al., 2013). 

De acordo com os dados do USDA (USDA-National Nutrient Database for 

Standard Reference, 2016), a quantidade de 100 g de amendoim crú contém por 
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volta de 567 kcal, 26 g de proteína, 49 g de lipídeos, 16 g de carboidratos, 8 g de 

fibras, dentre os minerais, 92 mg de cálcio, 4,6 g de ferro, 376 mg de fósforo, 705 mg 

de potássio, 168 mg de magnésio, 3 mg de zinco, dentre as vitaminas, 0,64 mg de 

tiamina, 0,135 mg de riboflavina, 12 mg de niacina, 0,348 mg de vitamina B6, 0,24 

mg de folato e 8,33 mg de vitamina E (alfa-tocoferol). Para comprovar o aspecto 

nutritivo do amendoim, Griel et al. (2004) conduziram um estudo  e mostraram que 

indivíduos que incluem este grão na alimentação têm melhora na qualidade do perfil 

nutricional da vitamina E, folato e magnésio a cada 1000 kcal ingeridos.  

Além do grão como um todo, o óleo do amendoim também se caracteriza 

como um alimento nutritivo. Os componentes majoritários do óleo compreendem os 

triacilgliceróis e dentre os minoritários estão os ácidos graxos livres, diacilgliceróis e 

fosfolipídios (saponificáveis) e esteróis, metilesteróis, álcoois triterpênicos, tocoferóis 

e tocotrienóis (insaponificáveis). Em sua composição de ácidos graxos estão 

presentes em maiores concentrações o palmítico (C16:0), oleico (C18:1) e linoleico 

(C18:2). Em menores proporções estão o esteárico (C18:0), araquídico (C20:0), 

eicosenoico (C20:1), behênico (C22:0) e lignocérico (C24:0) e, em traços, o ácido 

linolênico (C18:3) (Carrín & Carelli, 2010). Em cultivares de amendoim 

desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o teor 

de ácidos graxos saturados varia de 12 a 21,5% e insaturados de 77,6 a 88%, dos 

quais 25,5 a 51% são ácidos graxos monoinsaturados. Essa característica da 

composição em ácidos graxos insaturados faz do óleo de amendoim um importante 

alimento, aliado à prevenção de doenças cardiovasculares (Freire et al., 2013). 

  

1.2 Compostos fenólicos 

Compostos fenólicos são metabólitos secundários encontrados em plantas e 

fungos, geralmente produzidos como um mecanismo de defesa contra o ataque em 

alguma parte específica da planta ou do fungo ou diante de condição de estresse, 

como temperaturas desfavoráveis, disponibilidade hídrica, condições de luz e pH. O 

composto fenólico mais simples é o fenol, que possui um anel benzeno e um grupo 

hidroxila como substituinte, uma característica comum entre todas as substâncias 

desse grupo. O grande número de compostos fenólicos existentes na natureza 

ocorre devido à diversidade estrutural, que abrange desde as substâncias mais 

simples, como os fenóis simples (C6), até as mais complexas com alto grau de 

polimerização, como os taninos condensados (C6-C3-C6)n, que são polímeros de 
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flavan-3-ol e/ou flavan-3,4-diol (Robards & Antolovich, 1997; Dias et al., 2016). As 

principais classes dos compostos fenólicos encontrados na natureza estão 

representadas na Figura 1.  

 

 

Figura 1 - Principais classes dos compostos fenólicos encontrados em alimentos. 

Fonte: Adaptado de Shahidi & Ambigaipalan (2015) 

 

A principal via de biossíntese dos compostos fenólicos é a via do ácido 

chiquímico na qual uma molécula do ácido fosfoenolpirúvico, proveniente da 

glicólise, e uma molécula de eritrose-4-fosfato, proveniente da via da pentose 

fosfato, combinam-se para formar o açúcar 3-deoxi-O-arabino-heptolusonato fosfato 

(DAHP), que então é convertido na forma cíclica para ser reduzido à forma 

chiquimato. A partir dessa estrutura, ocorre a formação dos ácidos fenólicos que são 

precursores para a produção de outros compostos, ou a partir do DAHP, formam-se 

aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina e triptofano). A produção de 
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compostos fenólicos mais complexos se inicia com a desaminação da fenilalanina a 

ácido cinâmico, o qual é convertido a ácido p-cumárico. A partir do ácido p-cumárico 

ocorre a formação dos ácidos hidroxicinâmicos ou a formação de lignina. Pela ação 

de várias enzimas, o ácido p-cumárico é convertido a flavonois e flavan-3-ois (Dias 

et al., 2016).  

 

1.2.1 Ácidos fenólicos 

Os ácidos fenólicos podem ser subdivididos em dois grupos: ácidos 

hidroxibenzoicos e ácidos hidroxicinâmicos. Podem ser encontrados tanto na forma 

livre, quanto conjugados. Os ácidos hidroxibenzoicos possuem o esqueleto 

carbônico na configuração C6-C1, sendo os mais simples encontrados na natureza. 

Os ácidos hidroxicinâmicos possuem o esqueleto carbônico na configuração C6-C3 

(Murkovic, 2016), conforme ilustrados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ácidos hidroxibenzoicos: (1) ácido gálico e (2) ácido protocatecuico; e 

ácidos hidroxicinâmicos: (3) ácido p-cumárico e (4) e ácido ferúlico.             

 

1.2.2 Flavonoides 

Os flavonoides compõem um grupo vasto de substâncias que possuem em 

comum o esqueleto básico de 15 carbonos na configuração de três anéis (C6-C3-

C6), denominados de anéis A, B e C (Figura 3). Os anéis A e B são 

necessariamente aromáticos e o anel C, com 3 carbonos e que geralmente possui 

um átomo de oxigênio, conecta os outros dois anéis formando uma ponte. As 

subclasses dos flavonoides são diferenciadas de acordo com o grau de insaturação 

e o grau de oxidação do anel C. Dentro de cada uma das subclasses, a 

diferenciação é baseada no número e na natureza dos grupos substituintes ligados 

nos anéis (Figura 3). A classe flavonoides subdivide-se em: flavonois, flavonas, 
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flavanonas, isoflavonas, flavanois (flavan-3-ois), flavanonois e 

antocianidinas/antocianinas (Robards & Antolovich, 1997; Rice-Evans et al., 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura básica de um flavonoide e suas subclasses. 

 

A biossíntese dos flavonoides ocorre por meio da via do fenilpropanoides na 

qual a fenilalanina se transforma em ácido cinâmico e seus derivados, que 

posteriormente são modificados e formam hidroxicinamoil CoA’s, que se condensam 

com malonil-CoA’s (da via policetídeo sintase) (Cohen & Kennedy, 2010). 

 

1.2.3 Estilbenos 

Os estilbenos, também classificados como fitoalexinas, compõem um 

pequeno grupo dos fenilpropanoides que têm como característica comum o 

esqueleto do composto 1,2-difeniletileno (C6-C2-C6), similar à chalcona. A maioria 

dos estilbenos em plantas são derivados do trans-resveratrol, que é o estilbeno mais 

conhecido além do seu derivado mono glicosilado, o trans-piceid, cujas estruturas 
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químicas estão apresentadas na Figura 4 (Chong et al., 2009; Gil-Muñoz et al., 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Estrutura química do resveratrol (à esquerda) e do seu derivado mono 

glicosilado, o trans-piceid (à direita). 

 

1.2.4 Taninos 

Os taninos formam o grupo de substâncias que possuem massa molecular 

relativamente alta e dividem-se em duas subclasses: taninos hidrolisáveis e taninos 

condensados. Pelo produto da hidrólise, os taninos hidrolisáveis ainda se dividem 

em galotaninos e elagitaninos, que são polímeros dos ácidos gálico e elágico, 

respectivamente. Entre os taninos condensados estão os vários tipos de compostos 

que diferem entre si pela estereoquímica e padrão de hidroxilação dos flavonoides, 

sendo os mais comuns as procianidinas e prodelfinidinas (Barbehenn & Constabel, 

2011; Cong-Cong et al., 2017).   

As procianidinas geralmente são oligômeros de unidades dos flavan-3-ois (+)-

catequina (2,3-trans) e (-)-epicatequina (2,3-cis) unidas pela ligação C-C. As 

procianidinas do tipo A possuem ligação interflavonoide do tipo 4β8 (ligação entre 

os carbonos C4-C6 ou C4-C8) e 2βO7 (ligação éter envolvendo o carbono C2). 

As procianidinas do tipo B possuem apenas uma ligação interflavonoide do tipo 

4β8. As procianidinas do tipo A e B são diméricas (Figura 5), enquanto que as do 

tipo C são triméricas, caracterizadas pelas ligações interflavonoide do tipo B ou D 

(quando uma ligação é do tipo B e outra do tipo A). As procianidinas poliméricas 

possuem mais de 6 unidades monoméricas em sua estrutura. As prodelfinidinas são 

polímeros da galocatequina e epigalocatequina (Shahidi & Naczk, 2004; Bolling et 

al., 2011; Murkovic, 2016). 
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Figura 5 - Procianidinas diméricas do tipo A (à esquerda) e do tipo B (à direita). 

 

1.2.5 Cumarinas 

As cumarinas possuem o esqueleto carbônico na configuração C6-C3 e são 

lactonas (benzo--pirona), derivadas dos ácidos o-hidroxicinâmicos pela ciclização 

da cadeia lateral do ácido o-cumárico. Este grupo de compostos pode ser 

encontrado na forma livre ou combinada com açúcares, formando e glicosídeos 

(Cheynier et al., 2013). 

 

1.2.6 Lignanas 

As lignanas compõem o grupo de compostos constituídos por unidades do 

fenilpropano (C6-C3)2. Em geral, são formadas por dimerização de unidades 

fenilpropanoides (eugenol, álcool coniferílico, isoeugenol, etc.) por meio de 

acoplamento oxidativo. Tal grupo é dividido em lignanas (contendo duas unidades 

C6-C3 unidas pela ligação 3β-(8-8’)), neolignanas (contendo duas unidades C6-C3 

que não fazem ligação do tipo 3β) e lignanas híbridas (contendo a unidade C6-C3 

ligada a uma outra estrutura, tais como flavonoides) (Kiyama, 2016). 
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compostos exibem propriedades biológicas, como atividades antioxidante e anti-

inflamatória, as quais estão inversamente associadas a doenças cardiovasculares e 

proteção contra o câncer (Higgs, 2003; Nishi et al., 2014). Ademais, os compostos 

fenólicos do amendoim podem ter aplicação prática de grande interesse à indústria 

de alimentos, especialmente os encontrados na película (Francisco & Resurreccion, 

2008). 

Os estudos da composição fenólica em amendoim começaram a mais de 40 

anos. Em 1974, os pesquisadores Maga e Lorenz determinaram a composição 

química em ácidos fenólicos livres em fontes proteicas, entre elas, o amendoim, 

onde foram encontrados os ácidos siríngico, ferúlico e vanílico. Nos últimos 10 anos 

o total de trabalhos (artigos de pesquisa, revisão, capítulos de livro) relacionados ao 

amendoim e a compostos fenólicos somaram quase 4.000 publicações. O motivo 

para este número expressivo de publicações de um material relativamente simples é, 

sem dúvida, devido à complexidade química, atrelada aos avanços das técnicas de 

identificação cada vez mais acuradas e precisas, que agora permitem a identificação 

de um composto ou um grupo de compostos nunca descritos antes para esta matriz. 

Um exemplo foi o estudo recente realizado por Chiou et al. (2017) que identificou 

dois estilbenos, até então nunca antes descritos para brotos de amendoim (A. 

hypagaea L., cultivar do grupo Spanish). 

Os compostos fenólicos estão presentes em várias partes do amendoim, tanto 

na forma livre quanto ligados à um polímero insolúvel. Em cada uma delas 

predomina uma classe específica e uma determinada concentração desses 

compostos, que também variam de acordo com a cultivar, estágio da germinação, 

época/região do plantio e condições do armazenamento (Limmongkon et al., 2018) 

e/ou aplicação de algum tratamento como a torrefação, cozimento, blancheamento, 

irradiação (Chukwumah et al., 2007; de Camargo et al. 2015). A película é a parte 

onde se concentra o maior teor dos compostos fenólicos do amendoim comparado 

ao cotilédone. Em estudo realizado por Attree et al. (2015) com seis variedades de 

amendoim, o teor total dos compostos fenólicos variou de 97,3 a 133,5 mg GAE/g na 

película, enquanto que nos cotilédones variou de 0,88 a 1,85mg GAE/g. No período 

de germinação do amendoim (broto), essa diferença também foi observada por 

Limmongkon et al. (2018), em que o teor total dos compostos fenólicos variou de 

0,43 a 2,39 mg GAE/g na película e de 0,16 a 0,27 mg GAE/g nos cotilédones. 
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Tabela 3 - Compostos fenólicos presentes em diferentes partes do amendoim. 

(continua) 
Amendoim Composto Referência 

Cotilédone Ácido cafeico 

Ácido p-cumárico 

Éster do ácido p-cumárico 

Ácido ferúlico 

Ácido p-hidroxibenzoico 

Éster do ácido p-hidroxibenzoico 

Ácido clorogênico 

Ácido gálico 

Ácido protocatecuico 

Ácido vanílico 

Ácido siríngico 

Quercetina 

Canferol 

Biochanina A 

Genisteína 

Daidzeína 

Formononetina 

Trans-resveratrol 

Trans-piceid 

Win et al. (2011); 

Sales & Resurreccion (2010); 

Aljuhaimi & Ӧzcan (2017); 

Chukwumah et al. (2007); 

Talcott et al. (2005) 

 

Película 

 

 

 

Ácido quínico 

Ácido gálico 

Ácido p-cumárico 

Ácido o-cumárico 

Ácido cafeico 

Ácido elágico 

Ácido ferúlico 

Ácido sinápico 

Ácido coutárico 

Ácido caftárico 

Ácido protocatecuico 

Ácido p-cumaroil-nicotinoil-tartárico 

Ácido p-cumaroil-sinapoil-tartárico 

Ácido p-cumaroil-feruloil-tartárico 

Ácido o-cumaroil-O-pentosídeo 

Ácido Formononetina-7-O-p-

coumaroil-tartárico 

(-)-Epicatequina 

(+)-Catequina 

Galocatequina 

Epicatequina-galato 

Catequina-galato 

Quercetina hexosídeo 

Isoquercetina 

Isoramnetina hexosídeo 

Isoramnetina rutinosídeo 

Crisina 

Apigenina 

Luteolina 

Biochanina A 

Oldoni et al. (2016); 

Ma et al. (2014); 

Bodoira et al. (2017); 

de Camargo et al. (2015); 

Larrauri et al. (2016); 

Qiu et al. (2012) 
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Manniflavanona 

Eriodicitol 

Procianidina A (dímero) 

Procianidina A (trímero) 

Procianidina A (tetrâmero) 

Procianidina A (pentâmero) 

Procianidina B (dímero) 

Procianidina C2 (trímero) 

Proantocianidina (dímero) 

Proantocianidina (trímero) 

Proantocianidina A1 

Proantocianidina A2 

Prodelfinidina A (dímero) 

Prodelfinidina B (dímero) 

Trans-resveratrol 

Trans-piceatannol 

Folhas e Raízes Trans-resveratrol Chen et al. (2002); 

Chung et al. (2003) 

 

De acordo com Talcott et al. (2005), o composto fenólico com potencial 

antioxidante predominante em cotilédones do amendoim in natura, sem a película, é 

o ácido fenólico p-cumárico, que variou de 8 a 66 mg/kg nas cultivares estudadas. 

As proantocianidinas podem representar 17% do peso total da película do 

amendoim no estágio maduro (Karchesy & Hemingway, 1986). Elas estão presentes 

em muitos tipos, sendo que em sua maioria a do tipo A, nas formas diméricas, 

triméricas e tetraméricas (Sarnoski et al., 2012), estão em quantidade 

significativamente maior do que dos demais compostos fenólicos, dentre os quais 

75% são derivadas do p-cumaroil, cuja estrutura está representada na Figura 6 (Ma 

et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Estrutura química do p-cumaroil. 
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1.3 Atividade antioxidante dos compostos fenólicos 

Um composto antioxidante é definido como sendo “uma substância que, 

quando presente em baixas concentrações, comparado a de um substrato oxidável, 

atrasa ou impede a oxidação desse substrato” (Halliwell, 1990). Tal definição é 

universalmente aceita e abrange tanto as substâncias que agem contra espécies 

reativas presentes no organismo, quanto nos processos de oxidação em alimentos e 

outras matrizes. Todos os antioxidantes apresentam pelo menos um dos sete 

mecanismos de ação a seguir (Carocho et al., 2018): 

- Sequestro de radicais livres em um determinado meio; 

- Quelação de íons metálicos; 

- Inibição de enzima produtoras de radicais livres; 

- Ativação de enzimas antioxidantes endógenas; 

- Prevenção da peroxidação lipídica; 

- Prevenção de danos ao DNA; 

- Prevenção de modificação de proteínas e destruição de açúcares. 

Com base na atividade antioxidante, os compostos fenólicos são 

antioxidantes primários e agem principalmente como sequestradores de radicais 

livres (Shahidi & Ambigaipalan, 2015). Assim, previnem reações oxidativas no 

organismo, que levam ao aparecimento de várias doenças ou evitam a ocorrência da 

oxidação lipídica, também uma das principais reações de deterioração em alimentos 

(Halliwell et al., 1995). 

A atividade antioxidante dos compostos fenólicos está relacionada 

diretamente com a estrutura química que apresentam, ou seja, pela presença e 

localização de insaturações, grupos hidroxila e grupos catecol (Shahidi & 

Ambigaipalan, 2015; Croft, 2016). 

Nos flavonoides, os grupos hidroxila são essenciais para a ocorrência da 

atividade sequestrante de radicais livres, sendo que, quanto maior o grau de 

hidroxilação da estrutura química inativa, uma flavona, por exemplo, maior é a 

atividade. Entretanto, não somente o número, mas a posição e o padrão de 

hidroxilação também contribuem para o aumento da atividade de sequestro. A 

atividade antioxidante dos flavonoides como sequestradores de radicais livres se dá 

pela rápida doação de hidrogênios para os radicais (Rice-Evans et al., 1996; 

Seyoum et al., 2006). 
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A presença das substituições orto-di-hidroxi (catecol), pirogalol ou 3-OH na 

estrutura dos flavonoides, também favorecem alta atividade sequestrante comparada 

às substituições mono-hidroxil ou meta-di-hidroxil, na maioria dos casos. Flavonois e 

flavonas que contém um grupo catecol no anel B são altamente ativas, entretanto, 

os flavonois comparados às flavonas correspondentes, são mais ativos devido à 

presença do grupo 3-OH. Os substituintes glicosídeos em flavonoides glicosilados 

não são determinantes para o aumento da atividade antioxidante (Pietta, 2000; 

Seyoum et al., 2006). 

Rice-Evans et al. (1996) mostraram a importância da dupla ligação na posição 

2-3 no anel C conjugada a um grupo 4-oxo na estrutura dos flavonoides, os quais 

influenciaram positivamente na atividade antioxidante. Assim, flavanonois e 

flavanonas por não apresentarem a dupla ligação na posição 2-3 em conjugação 

com o grupo 4-oxo, são tidos como antioxidantes fracos (Figura 7). Em suma, a 

existência da dupla ligação nos carbonos 2 e 3 em conjugação com um grupo 

carbonila no carbono 4, aliado a determinados padrões de hidroxilação, 

especialmente o catecol no anel B, grupos metoxilas e um baixo número de 

glicosilações, conferem alta atividade antioxidante para os flavonoides, como pode 

ser observado na Figura 7. A hidrofobicidade é um outro fator a ser considerado 

quando se trata da absorção dos flavonoides através da bicamada lipídica de 

membranas (Wang et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7 - Estrutura de um flavonoide contendo a indicação de ligações, grupos e 

funções que favorecem o aumento da atividade antioxidante. 

Fonte: Adaptado de Williams, Spencer & Rice-Evans (2004) 
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A atividade antioxidante também pode ser influenciada pelo meio onde estão 

presentes os compostos fenólicos, se em meio aquoso ou lipídico. A eficiência da 

catequina em meio lipídico é equivalente à da quercetina, que possui um grupo 3-

OH ligado à dupla ligação 2-3 e adjacente a um grupo 4-oxo no anel C. Essas 

características potencializam a atividade antioxidante em meio aquoso, facilitando a 

deslocalização do elétron do anel B para o anel A, portanto, a atividade antioxidante 

da quercetina é superior a da catequina nesse meio. Entretanto, essas diferenças 

estruturais não resultam em diferenças na ação do flavonoide em testes de 

peroxidação lipídica. A atividade antioxidante da catequina presente em meio lipídico 

é substancialmente diminuída com a substituição de um grupo 3-OH pelo galoil éster 

no anel C. De fato, o ácido gálico é um fraco inibidor em reações de peroxidação 

lipídica. A polimerização de moléculas de catequina diminui a habilidade em prevenir 

o dano dos radicais livres em sistema lipídico, enquanto que em sistemas aquosos a 

atividade aumenta da forma monômera até trímera e decai da forma trímera a 

tetrâmera (Plumb et al., 2009). 

A atividade antioxidante de ácidos fenólicos e seus ésteres também depende 

do número de grupos hidroxila na molécula. Os ácidos monohidroxibenzóicos não 

possuem capacidade de doar hidrogênio em soluções aquosas, nos casos em que o 

grupo hidroxila se encontra nas posições orto ou para em comparação com as 

moléculas que possuem o grupo hidroxila na posição meta, que então apresentam 

atividade antioxidante (Rice-Evans et al., 1996). 

Os derivados do ácido di-hidroxibenzóico possuem atividade antioxidante 

dependente das posições dos grupos hidroxila em relação ao grupo carboxila, sendo 

que os compostos que possuem as hidroxilas nas posições orto e meta em relação à 

carboxila possuem atividade antioxidante um pouco mais elevada quando 

comparado aos compostos que possuem as hidroxilas nas posições meta e para. O 

ácido gálico, ácido tri-hidroxibenzóico, possui maior atividade antioxidante 

comparado a dos compostos anteriormente citados, sendo que a esterificação 

diminui tal atividade (Rice-Evans et al., 1996). 

 Em relação aos ácidos hidroxicinâmicos, a inserção do grupo etilênico entre o 

anel fenila com um grupo hidroxila na posição para, como no ácido p-cumárico, 

favorece as propriedades redutoras comparadas às do ácido cinâmico. A 

incorporação de um grupo hidroxila adjacente à posição para do ácido p-cumárico, 

gerando o ácido caféico, confere atividade antioxidante ao composto e, a partir do 
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ácido caféico com a substituição do grupo 3-OH por uma metoxila (ácido ferúlico), a 

atividade antioxidante é favorecida. Todos os monofenóis são menos eficientes que 

os polifenóis quanto à atividade antioxidante em sistema lipídico, entretanto a 

atividade é favorecida com a inserção de grupos –OH e grupos –CH3 (ácido sinápico 

> ácido ferúlico > ácido p-cumárico) (Rice-Evans et al., 1996). 

A atividade antioxidante dos ácidos fenólicos é superior quando estes estão 

ligados à albumina do soro humano, entretanto, a afinidade dos compostos com a 

proteína é influenciada pela posição dos grupos hidroxila (posição orto possui mais 

afinidade que a posição para); metilação dos grupos –OH ou substituição destes por 

grupos metila nas posições 3- e 4- do anel benzeno melhora a afinidade com a 

proteína (Zhang et al., 2018). 

 

1.3.1 Espécies reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN) 

As espécies reativas estão presentes nos sistemas biológicos (células e 

tecidos) em baixas concentrações, porém mensuráveis. Tais concentrações são 

determinadas pelo balanço entre a taxa de produção e a de sequestro dessas 

espécies pelos antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. O estresse oxidativo é 

o estado do organismo em que há o desbalanço da produção de ERO/ERN e o 

sistema antioxidante não é capaz de eliminar o excesso dessas espécies. Quando 

presentes em baixas a moderadas concentrações (picomolar), as espécies reativas 

agem em favor da proteção celular por meio de mecanismos de sinalização, no 

entanto, quando estão em excesso, causam danos às macromoléculas (DNA, 

lipídeos, proteínas). O estado de estresse oxidativo é um distúrbio à homeostase e é 

geralmente considerado um fator de risco para o início e progressão de doenças 

como diabetes mellitus, câncer, aterosclerose, artrite reumatoide, doenças 

neurodegenerativas e do coração, entre outras (Drӧge, 2002; Carocho et al., 2018). 

Portanto, a regulação da concentração dessas espécies reativas é crítica para a 

manutenção da homeostase celular. 

Entre as espécies reativas encontram-se as provenientes do oxigênio, 

chamadas de espécies reativas de oxigênio (ERO) e do nitrogênio, chamadas de 

espécies reativas de nitrogênio (ERN). As ERO compreendem o ânion superóxido 

(O2
●-), radical hidroxila (●OH), radical peroxila (ROO●), peróxido de hidrogênio 

(H2O2), ácido hipocloroso (HOCl), oxigênio singlete (1O2), entre outros, e as ERN 

compreendem o óxido nítrico (NO●), dióxido de nitrogênio (NO2
●) e o peroxinitrito 
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(ONOO-). Essas espécies são provenientes, nos organismos, de vários sistemas 

celulares localizados na membrana plasmática, citossol, nos peroxissomos, 

membranas da mitocôndria e no retículo endoplasmático (Meo et al., 2016). 

Os principais compostos/enzimas envolvidos na produção de ERO são: 

xantina oxidase, catecolaminas e flavinas (citossol); oxidases da cadeia respiratória 

(mitocôndria); ciclooxigenases, lipoxigenases e NADPH oxigenase (membrana 

plasmática); citocromo P450, citocromo b5 e Ero 1p (retículo endoplasmático).  O 

óxido nítrico é produzido a partir do metabolismo da L-arginina pelas oxido nítrico 

sintases (Meo et al., 2016). 

A exposição de células e tecidos a essas espécies reativas provocam uma 

série de reações que induz a ativação de mecanismos de defesa no organismo. Uma 

das principais enzimas antioxidantes que agem na primeira linha de defesa é a 

superóxido dismutase (SOD), que catalisa a reação de dismutação do ânion 

superóxido a peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular. Outras importantes 

enzimas são a catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GT) 

e peroxiredoxinas (Prxs), que são responsáveis por neutralizar o peróxido de 

hidrogênio (Mirończuk-Chodakowska et al., 2018). 

Substâncias não enzimáticas também fazem parte dessa primeira linha de 

defesa e são representadas pela ceruloplasmina, ferritina, tranferrina e albumina que 

agem de forma a inibir a formação de novas espécies reativas ligando-se aos metais 

de transição (ferro e cobre). A segunda linha de defesa antioxidante contra espécies 

reativas envolve os antioxidantes não enzimáticos que são representados por 

moléculas que rapidamente inativam radicais e oxidantes. A terceira linha de defesa 

consiste em mecanismos de reparo do dano causado pela ação das espécies 

reativas. Essa forma de proteção é conduzida por enzimas antioxidantes que 

reparam os danos no DNA, proteínas, membranas celulares e moléculas, além de 

agirem na cadeia de propagação dos radicais peroxila (Mirończuk-Chodakowska et 

al., 2018). 

Os antioxidantes provenientes da dieta, também chamados de antioxidantes 

exógenos, como os compostos fenólicos, podem afetar a atividade dos antioxidantes 

endógenos. Ambos podem agir em sinergismo a fim de manter ou reestabelecer a 

condição de homeostase do organismo. 
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1.4 O estresse hídrico e os compostos fenólicos 

Basicamente, as plantas precisam de energia (luz), água, carbono e minerais 

para o seu crescimento. O estresse abiótico é definido como a condição ambiental 

que afeta o crescimento e a produtividade abaixo dos níveis considerados ótimos 

para uma determinada planta. Quando submetidas ao estresse abiótico, as plantas 

reprogramam seu crescimento modulando a divisão e expansão celular a fim de 

minimizar os efeitos deletérios e completar o seu ciclo sob condições adversas 

(Skirycz & Inzé, 2010; Cramer et al., 2011).  

A aridez ou seca ocorre em várias partes do mundo, principalmente em 

regiões de climas árido e semiárido e em regiões de precipitação adequada, mas 

não uniforme, e em ambientes de limitação hídrica. Durante o estresse hídrico, as 

plantas fecham seus estômatos e acumulam solutos (compostos orgânicos de baixo 

peso molecular como a prolina, sacarídeos e ácidos orgânicos) a fim de reduzir o 

potencial hídrico e consequentemente, a desidratação. Além disso, limitam as trocas 

gasosas, reduzem a transpiração e detêm as taxas de assimilação de carbono. 

Simultaneamente, são sintetizadas proteínas que exercem ação de proteção, tais 

como deidrinas e antioxidantes, que restringem os danos a outras proteínas e 

membranas celulares e diminuem os níveis de ERO, cuja produção é acentuada 

durante o estresse hídrico (Hare et al., 1998; Skirycz & Inzé, 2010). A Figura 8 

aponta as principais mudanças que ocorrem em plantas superiores sob estresse 

hídrico. 

Os compostos fenólicos apresentam função de defesa em plantas e estão 

presentes em seus tecidos promovendo proteção contra os estresses biótico e 

abiótico. Diversos estudos descrevem o comportamento dos compostos fenólicos em 

plantas sob o estresse hídrico e sugerem que, alguns desses compostos, podem ser 

utilizados como indicadores à adaptabilidade de plantas nessa condição adversa 

(Cheruiyot et al., 2007; Popović et al., 2016; Varela et al., 2016). No estudo realizado 

por Popović et al. (2016), em regime de déficit hídrico houve melhora no teor de 

alguns flavonoides como crisina, miricetina, canferol e ácido isoferúlico localizados 

na raiz de álamo bem como no teor total de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante em folhas. Cheruiyot et al. (2007) observaram que o declínio no 

conteúdo de água no solo limitou o crescimento de Camellia sinensis L. e diminuiu o 

teor dos polifenois e que, os compostos fenólicos dos clones tolerantes ao estresse 

tiveram flutuação restrita frente às mudanças do conteúdo de água no solo. 
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Figura 8 - Respostas fisiológicas, bioquímicas e moleculares em plantas superiores 

sob estresse hídrico. 

Fonte: Shao et al. (2008) 

   

O estudo com folhas de tomates cereja, realizado por Sánchez-Rodrigues et 

al. (2011), mostrou que, de modo geral, a concentração dos derivados do ácido 

cafeoilquínico e flavonoides diminuiu em todos os genótipos estudados que foram 

submetidos ao estresse hídrico, exceto para uma determinada cultivar, altamente 

tolerante ao estresse hídrico. Nessa cultivar foi demonstrado que houve aumento da 

concentração desses compostos, especialmente os flavonoides derivados da 

quercetina e canferol o que dá suporte à tese de que o estresse hídrico moderado 

pode ativar a via do ácido chiquímico. Sob o estresse hídrico moderado também foi 

observado um significativo aumento no teor de compostos fenólicos em alface (Oh et 
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al., 2010), em genótipos tolerantes de folhas de milho (Hura et al., 2008) e em partes 

aéreas de Salvia officinalis L. (Bettaieb et al., 2011). 

O estresse hídrico pode influenciar o teor de compostos fenólicos em 

diferentes partes da planta. Aninbon et al. (2016) avaliaram o efeito do déficit de 

água em cinco genótipos de amendoim (tolerantes e sensíveis a seca), próximo do 

momento da colheita, no teor de compostos fenólicos,  e observaram uma redução 

do conteúdo fenólico nas sementes de todos os genótipos e um aumento desse teor 

nas folhas e caules. 

 

1.5 Bioacessibilidade de compostos fenólicos 

A bioacessibilidade é definida como sendo “a quantidade de um determinado 

componente que é liberada de uma matriz alimentar para o fluido do trato 

gastrointestinal, e então está disponível para a absorção através da mucosa 

intestinal” (Garrett et al., 1999; Heaney, 2001). 

Atualmente, os métodos de digestão in vitro são largamente empregados para 

o estudo da bioacessibilidade de compostos comparados ao modelo humano por 

serem métodos mais rápidos, de menor custo e trabalho e não exigirem restrições 

éticas. Tais métodos têm por base procedimentos que simulam as etapas e 

condições fisiológicas da digestão no trato gastrointestinal humano, considerando a 

presença de enzimas digestivas e suas concentrações, pH, tempo de digestão, 

concentração de sais e outros fatores (Minekus et al., 2014). A digestão in vitro 

acoplada a experimentos com cultura de células Caco-2 simulam a absorção dos 

compostos no intestino delgado e consiste no método mais utilizado para o estudo 

da bioacessibilidade/biodisponibilidade desses compostos (Barba et al., 2017). 

Nos últimos anos os compostos bioativos, que incluem as vitaminas, 

polifenóis, carotenoides e fibras dietéticas, têm sido estudados visando o 

desenvolvimento de alimentos funcionais e nutracêuticos, fármacos, entre outras 

aplicações. No entanto, deve-se ter em mente que qualquer efeito benéfico é 

dependente da biodisponibilidade desses compostos, sendo que tal característica é 

mais significativa quando comparada à quantidade dessas substâncias bioativas 

presentes na matriz alimentar, ou seja, a bioacessibilidade e a biodisponibilidade de 

compostos bioativos, após a digestão, determinam a ação biológica no organismo 

(Lucas-González et al., 2018a). 
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Um grande e crescente número de estudos tem sido publicados, relacionados 

à bioacessibilidade de compostos fenólicos e suas propriedades antioxidantes, 

provenientes de diferentes alimentos, principalmente os de origem vegetal, como 

frutas (Chen et al., 2014), especialmente as berries (Liang et al., 2012; Huang et al., 

2014; Pinto et al., 2017; Rocchetti, et al., 2018), feijões (Sancho et al., 2015), nozes 

e sementes, incluindo o amendoim tostado (Herbello-Hermelo et al., 2018), sucos 

(Pérez-Vicente et al., 2002; Rodríguez-Roque et al., 2013), azeite extra virgem 

(Dinnella et al., 2007), café (Podio et al., 2015), farinhas (Lucas-González et al., 

2018b), pão (Dall’Asta et al., 2016), resíduos da agroindústria (Blancas-Benites et 

al., 2015; Jara-Palacios et al., 2018), entre outros. 

Apesar das importantes e reconhecidas propriedades biológicas dos 

compostos fenólicos presentes nos alimentos, como a antioxidante e anti-

inflamatória, o estudo da bioacessibilidade e biodisponibilidade de tais compostos e 

demais substâncias bioativas é que determina, de fato, as suas reais ações 

biológicas, visto que, a bioacessibilidade dos polifenois, após a etapa da digestão, é 

geralmente muito baixa. Assim, se esses compostos são absorvidos, às vezes, as 

concentrações presentes nos tecidos alvo são insuficientes para haver algum 

mecanismo antioxidante e consequentemente, haver algum efeito protetor. Dessa 

forma, estudos envolvendo propriedades antioxidantes de compostos naturais, 

determinadas por técnicas de screening in vitro, devem ser acompanhados por 

ensaios biológicos utilizando cultura celular, digestão simulada, preferencialmente 

determinações in vivo, de acordo com os editores da revista científica “Food 

Chemistry” (Granato et al., 2018). 
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2 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS 

DE AMENDOIM UTILIZANDO A METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA  

 
Resumo 

O amendoim é um alimento de alto valor proteico e energético e se destaca 
pelo conteúdo de compostos fenólicos com propriedades antioxidantes. O propósito 
deste capítulo foi estabelecer as melhores condições de extração de compostos 
fenólicos com atividade antioxidante, de cotilédones e películas de dois diferentes 
genótipos de amendoins. Foi utilizada a metodologia de superfície de resposta 
empregando o delineamento composto central rotacional com dois fatores e dois 
níveis. As variáveis independentes compreenderam a temperatura e o solvente de 
extração (grau de hidratação do etanol). O efeito da temperatura foi menor quando 
comparado ao efeito do solvente para a extração de compostos fenólicos com 
atividade antioxidante, medida pelo sequestro do radical ABTS e o método ORAC. 
As condições que maximizaram a extração de compostos fenólicos e atividade 
antioxidante dos cotilédones e películas compreenderam intervalos de temperatura e 
solvente, sendo que para os cotilédones as condições de temperatura e grau de 

hidratação do etanol para a extração foram de 60C e 35%, e para as películas, 

40C e 60%, respectivamente. Esses parâmetros foram utilizados para a produção 
de extratos para a identificação dos compostos fenólicos pela técnica LC-ESI-QTOF-
MS. Nos extratos dos cotilédones dos amendoins prevaleceram os derivados do p-
cumaroil, enquanto que nas películas, os oligômeros das procianidinas do tipo A 
foram os compostos majoritários. 
 
Palavras-chave: Arachis hypogaea L.; Análise multivariada; Polifenóis; Atividade 
antioxidante. 
 
Abstract 

Peanut is a food with high protein and energy content that is known to have 
phenolic compounds with antioxidant properties. The purpose of this chapter was to 
establish the optimal conditions for extraction of phenolic compounds with antioxidant 
activity from cotyledons and skins of two different peanut genotypes. The response 
surface method was utilized, with central rotational composite design with two factors 
and two levels. The independent variables consisted of temperature and extraction 
solvent (ethanol hydration). The effect of temperature was lower than that of the 
solvent for the extraction of phenolic compounds with antioxidant activity, which was 
determined by the ABTS radical scavenging and ORAC methods. The optimal 
conditions for extraction of phenolic compounds with antioxidant activity comprised 
different temperature and solvent hydration ranges. For the cotyledon and skin 
extracts, the optimal temperature and ethanol hydration for extraction were 60°C and 
35% and 40°C and 60%, respectively. These parameters were used to obtain 
extracts which were subjected to the analysis of phenolic compounds by the LC-ESI-
QTOF-MS technique. p-cumaroil derivatives were the major compounds found in 
cotyledon extracts, as compared to type A procyanidin oligomers in skin extracts. 
 
Key-words: Arachis hypogaea L.; Multivariate analysis; Polyphenols; Antioxidant 
activity. 
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2.1 Introdução 

O amendoim (Arachis hypogaea L.) é um alimento que possui um alto valor 

energético e nutritivo, advindo do conteúdo em lipídeos (48-50%), proteínas (25-

28%) e carboidratos (20-26%), além de vitaminas e minerais. Também é 

considerado como fonte de compostos que apresentam propriedades bioativas, 

principalmente os compostos fenólicos, os quais estão presentes tanto nos 

cotilédones quanto na película (Francisco & Resurreccion, 2008; Bishi et al., 2015). 

Dentre os compostos fenólicos presentes nos cotilédones do amendoim estão ácidos 

fenólicos, flavonoides e estilbenos (Trans-resveratrol), sendo que o ácido p-cumárico 

é o composto fenólico antioxidante predominante (Talcott et al., 2005), enquanto que 

na película predominam os taninos condensados, mais especificamente as 

procianidinas, em sua maioria do tipo A, em vários graus de polimerização 

(Francisco & Resurreccion, 2008; Sarnoski, et al., 2012). 

A extração é a etapa fundamental para o processo de identificação e 

quantificação de compostos de interesse de uma matriz, bem como para se 

mensurar suas propriedades biológicas, como a antioxidante, por exemplo. A 

extração por solvente é utilizada com mais frequência para obtenção de 

antioxidantes naturais cujo rendimento, assim como a atividade antioxidante, 

dependem diretamente da polaridade do solvente utilizado (Moure et al., 2001). Em 

geral, os solventes mais empregados para extração de compostos fenólicos 

compreendem soluções ácida de metanol/água (50:50, v/v; pH 2,0), seguido de 

acetona/água (70:30, v/v) e etanol em diferentes graus de hidratação (Domínguez-

Rodríguez et al., 2017), o que não é exceção para os compostos fenólicos obtidos a 

partir do cotilédone e da película do amendoim (Nepote et al., 2005; Talcott et al., 

2005; Chukwumah et al., 2007; Ma et al., 2014; Tsujita et al., 2014; Larrauri et al., 

2016; Oldoni et al., 2016; de Camargo et al., 2017; Calomeni et al., 2017; Adhikari et 

al., 2018). Outros fatores, além do tipo e composição do solvente, também afetam o 

rendimento e a qualidade da extração de compostos fenólicos, como temperatura, 

pH, relação sólido/solvente e número de extrações (Bey et al., 2013). 

Uma vez que a atividade antioxidante está relacionada com o teor de 

compostos fenólicos, estudos comparativos para a seleção do melhor solvente 

combinado a outros fatores de variação são necessários para cada matriz estudada. 

A metodologia utilizando superfície de resposta consiste numa técnica estatística 

multivariada utilizada para modelagem e análise de problemas, nos quais a variável 
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resposta é influenciada por vários fatores (Bezerra et al., 2008), sendo utilizada para 

otimização da extração de compostos fenólicos a partir de várias fontes (Sales & 

Resurreccion, 2010; Bey et al. 2013; Melo et al., 2015; de Torres et al., 2018). 

Sobre a otimização da extração de compostos fenólicos com atividade 

antioxidante em amendoim, alguns estudos já foram realizados utilizando a película 

(Nepote et al., 2005; Ballard et al., 2010; Zhang et al., 2013a; Zhang et al., 2013b; 

Bodoira et al., 2017; Franco et al., 2018), porém não há estudos sobre a otimização 

da extração dos compostos fenólicos dos cotilédones. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi otimizar a extração de compostos fenólicos com atividade antioxidante, 

provenientes dos cotilédones e películas de dois genótipos de amendoim (tolerante 

e susceptível ao estresse hídrico), utilizando a metodologia de superfície de 

resposta.  

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Obtenção das amostras 

Dois genótipos de amendoim pertencentes à coleção de germoplasma da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-Algodão) foram utilizados 

para o estudo de extração de compostos fenólicos e determinação da atividade 

antioxidante: BR1, do tipo botânico Valência, película vermelha, tolerante à seca e 

LViPE-06, do tipo botânico Virgínia, película bege, sensível à seca.  

 

2.2.2 Preparo das amostras 

Após as amostras serem recebidas no Laboratório de Bioquímica e Análise 

Instrumental do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ, as 

películas foram separadas manualmente dos cotilédones, os quais foram mantidos 

na temperatura de -20°C até o momento das extrações. Os cotilédones foram 

triturados em moinho (IKA A11 basic) e desengordurados utilizando hexano, na 

proporção de uma parte de amostra para dez partes do solvente. Após agitação, as 

amostras foram centrifugadas (Eppendorf 5810R, Eppendorf AG, Hamburg, 

Germany) a 8000xg, durante 10 minutos a 25°C. O sobrenadante foi removido e o 

procedimento de desengorduramento repetido por mais duas vezes. As amostras 

foram então utilizadas para obtenção dos extratos, de acordo com o delineamento 
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experimental. As películas foram também moídas e utilizadas para obtenção dos 

extratos. 

 

2.2.3 Delineamento experimental 

Com a finalidade de maximizar o conteúdo de compostos fenólicos com 

atividade antioxidante após o processo de extração, foi utilizado o planejamento 

experimental multivariado empregando o Delineamento Composto Central 

Rotacional (DCCR), contendo dois fatores e dois níveis (22). 

As variáveis independentes do delineamento experimental compreenderam: 

os diferentes graus de hidratação do etanol (solvente extrator) e temperatura de 

extração. Os materiais analisados foram os cotilédones e películas de dois genótipos 

de amendoim (BR1 e LViPE-06). Assim, o delineamento consistiu de treze ensaios 

com cinco repetições do ponto central. As variáveis independentes foram codificadas 

aos níveis de -1,41; -1; 0; 1 e 1,41. As variáveis dependentes foram: teor total de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante medida por meio dos métodos do 

sequestro do radical livre ABTS e ORAC. A Tabela 4 apresenta o planejamento 

experimental com valores codificados e reais das variáveis independentes. 

 Os efeitos das variáveis independentes foram analisados e os modelos 

matemáticos de regressão para cada resposta das variáveis dependentes (Y) foram 

ajustados de acordo com a Equação 1: 

 

Y = b0 + b1X + b2Z + b11X2 + b22Z2 +  b12XZ                                                        (1)                                                              

 

Em que Y é a resposta das variáveis dependentes, b0;bi; bii;bij; são 

coeficientes de regressão, X e Z são valores decodificados das variáveis 

independentes que afetam a resposta.  

O ajuste polinomial dos modelos gerados foi avaliado por meio do coeficiente 

de determinação (R2) e pelo teste F. O valor F (p<0,05) para a falta de ajuste foi 

obtido pela Análise de Variância (ANOVA) e utilizado para verificar a significância e, 

a validação do modelo foi determinada comparando-se os valores experimentais e 

os valores preditos. Todas as análises estatísticas do delineamento experimental 

foram realizadas utilizando o software Statistica versão 13.0 (StatSoft Inc., Tulsa, 

OK, USA).  
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Tabela 4 - Planejamento experimental (Delineamento Composto Central Rotacional) 

para cada genótipo de amendoim (BR1 e LViPE-06). 

 

Ensaios 
Valores codificados 

Cotilédone 

(valores reais) 

Película 

(valores reais) 

Temp. EtOH/H2O 
Temp. 

(C) 

EtOH/H2O 

(%) 

Temp. 

(C) 

EtOH/H2O 

(%) 

1 -1 +1 46 78 46 85,5 

2 +1 +1 74 78 74 85,5 

3 -1 -1 46 42 46 14,5 

4 +1 -1 74 42 74 14,5 

5 0 0 60 60 60 50 

6 0 0 60 60 60 50 

7 0 0 60 60 60 50 

8 0 0 60 60 60 50 

9 0 0 60 60 60 50 

10 -1,41 0 40 60 40 50 

11 0 -1,41 60 35 60 0 

12 +1,41 0 80 60 80 50 

13 0 +1,41 60 85 60 100 

 

2.2.4 Preparo dos extratos 

Os extratos contendo os compostos fenólicos foram preparados a partir das 

películas e das amostras desengorduradas dos cotilédones dos amendoins. Foi 

utilizada a proporção de 1:20 (amostra:solvente extrator, m/v), com a composição do 

solvente extrator (etanol:água) de acordo com o delineamento estatístico (Tabela 4). 

O tempo da extração foi de 30 minutos em banho termostatizado em diferentes 

temperaturas, também de acordo com o delineamento estatístico. Na sequência as 

amostras contendo os solventes permaneceram 15 minutos sob sonicação 

(UltraCleaner 1400A, Unique, Indaiatuba, SP, Brasil). Após esse procedimento, os 

extratos foram centifugados a 7000xg, por 10 minutos a 21°C, e os sobrenadantes 

recolhidos para as análises do teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante. 

 

2.2.5. Compostos fenólicos totais 

O teor de compostos fenólicos totais das amostras de amendoim foi 

determinado conforme descrito por Melo et al. (2015), com base nos conceitos de 
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Singleton et al. (1999). Uma alíquota de 20µL de extrato, devidamente diluído ou 

padrão, juntamente com 100 µL da solução de Folin-Ciocalteu 10%, foram 

adicionados em poços de microplacas de 96 poços. Decorridos 5 minutos foram 

acrescentados 75 µL de solução de Na2CO3 7,5% em água. Após agitação e 

decorrido o tempo de 40 minutos, as leituras das absorbâncias foram realizadas em 

leitor de microplacas (SpectraMax M3, Molecular Devices, LLC, Sunnyvale, CA, 

USA) à 740nm. A curva de calibração foi construída utilizando como padrão o ácido 

gálico e os resultados foram expressos em equivalentes ao ácido gálico (µg AG/mg 

amostra). 

 

2.2.6 Atividade antioxidante pelo sequestro do radical livre ABTS (ABTS●+) 

A determinação da atividade antioxidante dos extratos, pelo método do 

sequestro do radical livre ABTS, foi realizado de acordo com Melo et al. (2015), com 

base nos conceitos de Re et al. (1999). Primeiramente o radical ABTS foi formado 

após 16 horas, ao abrigo da luz, pela mistura de 5mL da solução  de ABTS (7mM) e 

88µL da solução de K2S2O8 (140mM), ambas as soluções preparadas em água 

destilada. A solução de trabalho do radical ABTS foi ajustada até a absorbância de 

0,70 0,01 com tampão fosfato de potássio 75mM e pH 7,4. O total de 20µL do 

extrato diluído ou padrão foram adicionados aos poços da microplaca de 96 poços 

juntamente com 220µL da solução de trabalho do radical ABTS. Após agitação e 

incubação por 6 minutos, as leituras das absorbâncias foram realizadas em leitor de 

microplacas à 730nm. A curva de calibração foi construída utilizando como padrão o 

Trolox e os resultados foram expressos em equivalentes ao Trolox (µmol Trolox/g 

amostra). 

 

2.2.7 Sequestro do radical peroxila (ORAC) 

Denominado como “Oxygen peroxila Radical Absorbance Capacity” (ORAC), 

o sequestro do radical peroxila (ROO●) se baseia no decaimento da fluorescência da 

fluoresceína, durante um determinado tempo, oxidada pelo ROO● (Ou et al., 2001). 

A análise do sequestro do radical peroxila foi realizada de acordo com o método 

descrito por Melo et al. (2015). Uma alíquota de 30 µL de extrato, padrão ou controle 

(tampão fostato 75mM, pH 7,4) foram adicionados nos poços da microplaca opaca e 

preta, de 96 poços. Na sequência, foi adicionada uma alíquota de 60 µL da solução 

de fluoresceína 508 nM, preparada em tampão fosfato de potássio 75mM, pH 7,4) e, 
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por último, foi adicionado o volume de 110 µL da solução de AAPH 76mM, 

preparada no mesmo tampão. A reação ocorreu a 37°C e as leituras da 

fluorescência foram realizadas, a cada minuto durante 120 minutos, em leitor de 

microplacas com Ex./Em. de 485nm/528nm. A curva de calibração foi construída 

utilizando como padrão o Trolox e os resultados foram expressos em equivalentes 

ao Trolox (µmol Trolox/g amostra). A proteção dos extratos e do Trolox sobre a 

fluoresceína, retardando o decaimento da fluorescência, foi calculada como a área 

líquida sob a curva (AUCnet) de acordo com as equações 2 e 3: 

 

AUC = 1 + (
f1 + f2 + f3 + ⋯ + fi

f0
)                                                                          (2) 

  

 
AUCnet =  AUCextratoou AUCpadrão − AUCcontrole                                                   (3) 

 
Em que f1, f2, f3, fi são valores da fluorescência no tempo i; f0 é o valor da 

fluorescência no tempo 0. AUCextrato, AUCpadrão e AUCcontrole são os valores das áreas 

sob a curva do extrato, padrão e controle, respectivamente.  

 

2.2.8 Caracterização fenólica dos extratos por espectrometria de massas de 

alta resolução (LC-ESI-QTOF-MS) 

Os extratos dos cotilédones e películas produzidos com a combinação das 

melhores condições de temperatura e grau de hidratação do etanol, com os maiores 

teores de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante, foram submetidos à 

análise detalhada do perfil fenólico utilizando a técnica de espectrometria de massas 

de alta resolução (LC-ESI-QTOF-MS). 

As análises foram conduzidas em sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC, Shimadzu) equipado com bombas LC-30AD, autoinjetor SIL-30AC, 

forno CTO-20A e controlador CBM-20A. A separação cromatográfica ocorreu em 

coluna Phenomenex Luna C18 (4,6 x 250 mm x 5 µm). A fase móvel consistiu em 

Fase A (Água:Ácido Fórmico 99,75:0,25 v/v) e Fase B (Acetonitrila:Água:Ácido 

Fórmico 80:19,75:0,25 v/v/v) cujo gradiente de separação iniciou com 10% da fase B 

aumentando para 20% em 10 minutos; 30% em 20 minutos; 50% em 30 minutos e 

diminuindo para 10% em 38 minutos. O fluxo foi de 1 mL/min e a coluna foi mantida 

a 30C durante toda a corrida. 
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A análise de alta resolução ocorreu em espectrômetro de massas q-TOF 

MAXIS 3G – Bruker Daltonics (Bruker Daltonics, Bremen, Germany) equipado com 

uma fonte de ionização por eletronebulização, em modo negativo (ESI-), nas 

seguintes condições: intervalo de m/z 100-2000; resolução 30.000; voltagem da 

fonte de 4,5 KV, respectivamente; gás secante a 8L/min e o gás nebulização na 

pressão de 29 psi e temperatura do capilar em 200°C. A identificação dos 

compostos fenólicos foi realizada no software Brucker Compass DataAnalysis 4.3 

por comparação das massas exatas e dos espetros de massas MS/MS disponíveis 

na literatura. 

  

2.3 Resultados e Discussão 

 A partir do delineamento experimental, os resultados do teor total de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante para os extratos dos genótipos BR1 e 

LViPE-06 estão apresentados nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

 

Tabela 5 - Teor total de compostos fenólicos (CF) e atividade antioxidante dos 

extratos de cotilédone e película do genótipo BR1. 

 Cotilédone Película 

 
CF 

(µgAG/mg) 

ABTS                        

(µmol 

Trolox/g) 

ORAC                      

(µmol 

Trolox/g) 

CF 

(µgAG/mg) 

ABTS                        

(µmol 

Trolox/g) 

ORAC                      

(µmol 

Trolox/g) 

1 1,49 38,09 126,52 45,39 748,34 620,38 

2 1,66 42,22 164,33 49,87 680,63 806,00 

3 3,77 57,47 223,23 40,65 591,97 624,35 

4 4,16 63,03 193,48 37,29 545,98 550,06 

5 1,91 53,53 186,50 62,50 850,45 803,08 

6 1,82 49,86 171,55 67,79 934,36 887,56 

7 1,88 52,14 183,46 68,93 1000,95 857,41 

8 1,88 53,74 178,25 68,62 969,58 753,46 

9 1,87 53,35 180,78 74,93 973,40 816,95 

10 1,76 50,12 177,82 70,55 949,81 900,08 

11 4,27 64,81 211,23 32,02 403,88 406,80 

12 3,75 58,50 217,32 72,36 987,40 897,67 

13 1,25 26,77 76,95 8,33 160,06 137,54 
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Tabela 6 - Teor total de compostos fenólicos (CF) e atividade antioxidante dos 

extratos de cotilédone e película do genótipo LViPE-06. 

 Cotilédone Película 

 
CF 

(µgAG/mg) 

ABTS                        

(µmol 

Trolox/g) 

ORAC                      

(µmol 

Trolox/g) 

CF 

(µgAG/mg) 

ABTS                        

(µmol 

Trolox/g) 

ORAC                      

(µmol 

Trolox/g) 

1 1,23 39,05 78,97 92,42 1150,13 650,53 

2 1,45 43,65 110,89 91,47 1039,99 721,71 

3 2,84 59,18 121,26 84,19 953,72 563,30 

4 3,51 64,81 111,72 68,28 742,09 554,97 

5 1,67 55,43 100,23 93,12 1070,93 771,90 

6 1,56 50,59 83,86 107,33 1104,29 771,36 

7 1,49 53,03 83,39 101,20 1049,62 741,30 

8 1,56 55,32 91,19 108,24 1148,04 698,17 

9 1,60 54,91 94,86 95,92 1168,62 731,29 

10 1,46 51,67 90,08 101,61 1225,25 758,66 

11 3,63 66,64 106,20 61,00 610,79 406,87 

12 3,54 59,89 131,37 96,44 1043,23 776,58 

13 1,10 27,50 42,26 85,63 977,99 740,53 

 

A análise estatística das variáveis dependentes indicou o ajuste quadrático 

como melhor opção, cujos coeficientes de determinação (R2) foram maiores 

comparados aos ajustes dos efeitos lineares. Os coeficientes de determinação do 

ajuste linear para os extratos dos cotilédones de ambos os genótipos foram maiores 

que 0,60, atingindo valores de 0,90 para as respostas provenientes da análise da 

atividade antioxidante pelo método do sequestro do radical ABTS, porém, todos os 

efeitos quadráticos apresentaram valores acima de 0,85. Em relação às respostas 

das variáveis dependentes dos extratos das películas, os ajustes lineares tiveram os 

valores dos coeficientes de determinação abaixo de 0,45, enquanto que o ajuste que 

produziu efeitos quadráticos apresentou valores do R2 acima de 0,88 (Tabelas 7 a 

9). 

Os efeitos das variáveis independentes foram em sua maioria considerados 

altamente significativos (p<0,01) (Tabelas 7 a 9), porém, os efeitos da temperatura e 

da interação temperatura x grau de hidratação do etanol não foram significativos 

(p>0,05) para as respostas das variáveis dependentes das películas do amendoim. 
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Tabela 7 - Análise dos efeitos significativos para a resposta do teor de fenólicos 

totais. 

 Efeito Erro Puro p-valor R2 

Cotilédone BR1     
Média 1,88 0,006 <0,01 0,94 
Temperatura (L) 0,81 0,011 <0,01 
Temperatura (Q) 0,91 0,011 <0,01 
EtOH/H2O (L) -2,40 0,011 <0,01 
EtOH/H2O (Q) 0,96 0,012 <0,01 
Temp. x EtOH/H2O -0,04 0,015 0,04 
Cotilédone LViPE-06     
Média 1,56 0,01 <0,01 0,95 
Temperatura (L) 0,95 0,02 <0,01 
Temperatura (Q) 0,88 0,02 <0,01 
EtOH/H2O (L) -1,95 0,02 <0,01 
EtOH/H2O (Q) 0,78 0,02 <0,01 
Temp. x EtOH/H2O -0,23 0,03 <0,01 
Película BR1     
Média 68,54 1,97 <0,01 0,91 
EtOH/H2O (Q) -49,93 3,37 <0,01 
Película LViPE-06     
Média 101,15 3,00 <0,01 0,91 
EtOH/H2O (L) 16,59 4,75 0,02 
EtOH/H2O (Q) -29,08 5,12 <0,01 

 
 

Tabela 8 - Análise dos efeitos significativos para as respostas da atividade 

antioxidante medida pelo método do sequestro do radical ABTS. 

 Efeito Erro Puro p-valor R2 

Cotilédone BR1     
Média 52,52 0,72 <0,01 0,97 
Temperatura (L) 5,36 1,13 <0,01 
EtOH/H2O (L) -23,67 1,15 <0,01 
EtOH/H2O (Q) -6,82 1,25 <0,01 
Cotilédone LViPE-06     
Média 53,85 0,92 <0,01 0,96 
Temperatura (L) 5,44 1,45 0,02 
EtOH/H2O (L) -24,34 1,47 <0,01 
EtOH/H2O (Q) -6,82 1,61 0,013 
Película BR1     
Média 945,79 26,06 <0,01 0,91 
EtOH/H2O (Q) -659,35 44,50 <0,01 
Película LViPE-06     
Média 1108,32 22,44 <0,01 0,96 
Temperatura (L) -143,98 35,30 0,015 
EtOH/H2O (L) 253,90 35,55 <0,01 
EtOH/H2O (Q) -312,049 38,31 <0,01 
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Tabela 9 - Análise dos efeitos significativos para as respostas da atividade 

antioxidante medida pelo método ORAC. 

 Efeito Erro Puro p-valor R2 

Cotilédone BR1     
Média 180,08 2,54 <0,01 0,93 
Temperatura (L) 15,95 4,00 0,017 
Temperatura (Q) 20,41 4,24 <0,01 
EtOH/H2O (L) -79,49 4,05 <0,01 
EtOH/H2O (Q) -33,64 4,43 <0,01 
Temp. x EtOH/H2O 33,77 5,68 <0,01 
Cotilédone LViPE-06     
Média 90,66 3,22 <0,01 0,85 
Temperatura (L) 20,13 5,08 0,016 
Temperatura (Q) 26,199 5,38 <0,01 
EtOH/H2O (L) -33,57 5,15 <0,01 
Temp. x EtOH/H2O 20,72 7,22 0,04 
Película BR1     
Média 823,85 23,04 <0,01 0,88            
EtOH/H2O (Q) -521,60 39,33 <0,01 
Película LViPE-06     
Média 743,69 13,76 <0,01 0,90 
EtOH/H2O (L) 181,71 21,80 <0,01 
EtOH/H2O (Q) -194,44 23,49 <0,01 
 

As superfícies de respostas apresentadas tridimensionalmente nas Figuras 9 

e 10 indicam as regiões onde foram obtidas as diferentes respostas das variáveis 

dependentes em função das variáveis independentes. No presente estudo, o 

interesse do uso de tal ferramenta estatística, foi obter uma combinação de 

temperatura e grau de hidratação do etanol que resultasse em maiores valores da 

concentração de fenólicos totais e atividade antioxidante dos extratos. 

Na Figura 9, observa-se que a região do gráfico que mostra os maiores 

valores do teor de fenólicos totais dos extratos dos cotilédones foi aquela onde 

houve o uso da combinação de maiores temperaturas (60 a 80C), com 

porcentagem de etanol/água (v/v) de 35 a 50%. Para as respostas da atividade 

antioxidante, também foi observado maiores valores nas regiões que combinaram 

maiores temperaturas e menores porcentagens de etanol/água, porém, numa maior 

amplitude comparada à região de maiores concentrações de fenólicos totais. Para a 

resposta da atividade antioxidante medida pelo método do sequestro do radical 

ABTS, a região onde foram observados os maiores valores foi aquela de intervalo de 

temperatura de 40 a 80C e grau de hidratação do etanol de 35 a 60%. Em relação 

às respostas da atividade antioxidante medida pelo sequestro do radical peroxila, o 
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intervalo de temperatura e a porcentagem de hidratação do etanol foi semelhante à 

do método anterior para o extrato obtido do cotilédone da amostra BR1. Para o 

extrato do cotilédone obtido da amostra LViPE-06, houve duas regiões em que 

foram obtidos os maiores valores da atividade antioxidante: a primeira região 

caracterizou-se pela combinação do intervalo de temperatura de 40 a 55C, com o 

grau de hidratação do etanol de 35 a 50%, e  a segunda região foi delimitada pelo 

intervalo de temperatura de 70 a 80C e mesmo intervalo de porcentagem de 

hidratação de etanol da primeira região.  
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Figura 9 - Superfícies de resposta dos modelos matemáticos para as respostas das 

variáveis dependentes dos cotilédones, genótipos BR1 e LViPE-06. 
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Na Figura 10, onde estão apresentadas as superfícies de resposta dos 

extratos das películas, é possível observar que a variável temperatura não 

influenciou ou teve pouca influência nos resultados das variáveis dependentes 

sendo que, as regiões onde estão os maiores teores de fenólicos totais e atividade 

antioxidante foram delimitadas principalmente pelo intervalo da porcentagem de 

hidratação do etanol. Os maiores valores do teor de fenólicos totais foram obtidos no 

intervalo de 35 a 60% de etanol/água para o genótipo BR1 e de 40 a 60% para a 

amostra LViPE-06. Para a resposta da atividade antioxidante medida pelo sequestro 

do radical ABTS, o intervalo que delimitou a região com maior atividade foi de 40 a 

60% de etanol/água para o genótipo BR1 e de 40 a 78% para o genótipo LViPE-06. 

Por fim, para as respostas da atividade antioxidante medida pelo sequestro do 

radical peroxila, a região com maior atividade foi delimitada pelo intervalo de 30 a 

60% de etanol/água para o genótipo BR1 e de 60 a 75% para o genótipo LViPE-06. 

(continua) 
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(conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Superfícies de resposta dos modelos matemáticos para as respostas das 

variáveis dependentes das películas, genótipos BR1 e LViPE-06. 

 

Com base nas observações anteriores, foram estabelecidas as melhores 

condições de extração para obtenção dos extratos dos cotilédones e películas de 

maneira que, a combinação de valores de temperatura e solvente pertencesse ao 

intervalo onde foram encontrados os maiores resultados das variáveis dependentes.  

Para a obtenção dos extratos dos cotilédones estabeleceu-se a temperatura de 60C 

e porcentagem de hidratação do etanol de 35%. Para a obtenção dos extratos das 

películas, as mesmas variáveis foram de 40C e 60%, respectivamente. 

Os modelos matemáticos gerados para cada uma das respostas estão 

apresentados na Tabela 10. A letra “z” representa o valor das variáveis 

dependentes: Fenólicos Totais (FT) e a atividade antioxidante medida pelos métodos 

do sequestro do radical ABTS e ORAC. As letras “x” e “y” representam os valores de 

temperatura (C) e grau de hidratação do etanol (%), respectivamente. 
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Tabela 10 - Modelos matemáticos que descrevem a superfície de resposta dos extratos dos cotilédones e películas do amendoim 

dos genótipos BR1 e LViPE-06. 

Amostras/Variáveis 

dependentes 
Modelo Matemático 

Cotilédone BR1  

FT z=16,168330852532-0,22282799982998*x+0,0022211516201093*x
2
-0,22043813279071*y+0,0014211373356292*y

2
-

0,0002254964858266*x*y+0 

ABTS z=41,857232443703+0,19153076775489*x+0,65236644859713*y-0,010917572177819*y
2
+0 

ORAC z=520,2506063508-9,7020992966593*x+0,052091112941989*x
2
+0,0016583671548207*y-

0,051924587849016*y
2
+0,067016876624298*x*y+0 

Cotilédone ViPE-06  

FT z=12,505890109537-0,19018621074645*x+0,0020920727810134*x
2
-0,15748874293483*y+0,0011115369148508*y

2
-

0,00044463329467646*x*y+0 

ABTS z=44,066844335929+0,19430398201093*x+0,6381744901323*y-0,01095357994041*y
2
+0 

ORAC z=499,65914438741-10,129351770226*x+0,069840400143878*x
2
-3,4004323090731*y+0,041128158362325*x*y+0 

Película BR1  

FT z=47,710222750728-0,69769105842182*x+0,0044452634903467*x
2
 

+1,6881334293823*y-0,01981337497039*y
2
+0,0039413324174702*x*y+0 

ABTS z=591,44586499073-9,6955273561062*x+0,080929560275339*x
2
 

+26,630110347506*y-0,26159690657948*y
2
-0,010927042731891*x*y+0 

ORAC z=1639,4382363866-38,098149238025*x+0,27095519450946*x
2
 

+12,400128094119*y-0,20694509778046*y
2
+0,13073995785466*x*y+0 

Película LViPE-06  

FT z=68,025923235496+0,3438318876857*x-0,0077881686295513*x
2
+0,93625481898839*y-

0,011540961021436*y
2
+0,0075268079733311*x*y+0 

ABTS z=934,97319393144-5,1422216892858*x+16,116772995127*y -0,12540677162242*y
2
+0 

ORAC z=422,22254313188+10,283094372293*y-0,077236758672946*y
2
+0 

Variáveis dependentes “z” (Fenólicos Totais (FT); ABTS ou ORAC) 

Variáveis independentes “x” e “y” indicam temperatura (C) e grau de hidratação do etanol (%), respectivamente. 

 

 
 
 



 

 

Com a finalidade da verificação da validade dos modelos experimentais, ou 

seja, o quanto os modelos matemáticos gerados representam os dados dos 

experimentos nos intervalos estudados, foi realizada a análise de variância (ANOVA) 

da regressão a 95% de confiança. Também, foi verificada a significância da falta de 

ajuste, que compõe o resíduo junto com o erro puro (Tabelas 11 e 12). 

Todas as regressões foram significativas a 95% de confiança (p<0,05), 

indicando que os modelos matemáticos gerados podem ser utilizados para fins 

preditivos (Tabelas 11 e 12). 

De acordo com Teófilo e Ferreira (2006), um bom modelo necessita ter uma 

regressão significativa e uma falta de ajuste não significativa. A variação, 

pertencente aos resíduos, é destinada ao erro puro e não à falta de ajuste, que está 

relacionada com o modelo. Porém, uma regressão significativa, assegurada pelo 

teste F, nem sempre pode ser preditiva. De acordo com Barros Neto et al. (2010), 

uma regra útil e prática para fins preditivos é que o valor do Fcalculado seja 

aproximadamente dez vezes o valor do Ftabelado. Nesse contexto, as regressões dos 

modelos da atividade antioxidante (ORAC) para os cotilédones e películas de ambos 

os genótipos; fenólicos totais para os cotilédones BR1 e LVipe-06, apesar de 

significativas, o Fcalculado foi menor que dez vezes o Ftabelado (Tabelas 11 e 12). 

A falta de ajuste para a maioria dos modelos não foi significativa, porém, para 

três modelos matemáticos (fenólicos totais dos cotilédones dos genótipos BR1 e 

LViPE-06; atividade antioxidante medida pelo ORAC para o extrato de cotilédone do 

genótipo BR1) a falta de ajuste foi significativa ao nível de 95% de confiança. Tal 

resultado pode ser explicado pela baixa variação do erro puro, o que elevou o valor 

da razão da média quadrática da falta de ajuste sobre a média quadrática do erro 

puro (F calculado) (Tabela 11).  
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Tabela 11 - Análise de variância para teor de fenólicos totais e atividade 

antioxidante, genótipo BR1.  

Cotilédone BR1 
 Soma dos 

quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F calculado F tabelado 
(95%) 

Fenólicos totais      
Regressão 14,148 5 2,829668 30,59479 3,97 
Resíduo 0,647 7 0,092489   
Falta de Ajuste 0,643 3 0,214217 179,6366 6,59 
Erro Puro 0,005 4 0,001193   
Total 14,796 12    
ABTS      
Regressão 1243,308 3 414,436 84,38169 3,86 
Resíduo 44,203 9 4,911444   
Falta de Ajuste 33,794 5 6,7588 2,597291 6,26 
Erro Puro 10,409 4 2,60225   
Total 1287,511 12    
ORAC       
Regressão 17030,520 5 3406,104 22,39048 3,97 
Resíduo 1064,860 7 152,1229   
Falta de Ajuste 935,510 3 311,8367 9,64319 6,59 
Erro Puro 129,350 4 32,3375   
Total 18095,380 12    

Película BR1 
 Soma dos 

quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F calculado F tabelado 
(95%) 

Fenólicos totais      
Regressão 4452,884 1 4452,884 118,7842 4,84 
Resíduo 412,359 11 37,48718   
Falta de Ajuste 334,231 7 47,74729 2,444567 6,09 
Erro Puro 78,128 4 19,532   
Total 4865,243 12    
ABTS      
Regressão 772143,200 1 772143,2 124,1863 4,84 
Resíduo 68393,800 11 6217,618   
Falta de Ajuste 54803,800 7 7829,114 2,304375 6,09 
Erro Puro 13590,000 4 3397,5   
Total 840537,000 12    
ORAC      
Regressão 541889,800 2 270944,9 37,91412 4,1 
Resíduo 71462,800 10 7146,28   
Falta de Ajuste 61004,700 6 10167,45 3,888833 6,16 
Erro Puro 10458,100 4 2614,525   
Total 613352,600 12    

 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 12 - Análise de variância para teor de fenólicos totais e atividade 

antioxidante, genótipo LViPE-06.  

Cotilédone LViPE-06 
 Soma dos 

quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F calculado F tabelado 
(95%) 

Fenólicos totais      
Regressão 10,30196 5 2,060392 24,28889 3,97 
Resíduo 0,59380 7 0,084829   
Falta de Ajuste 0,57788 3 0,192627 48,39866 6,59 
Erro Puro 0,01592 4 0,00398   
Total 10,89576 12    
ABTS      
Regressão 1316,406 3 438,802 86,88384 3,86 
Resíduo 45,454 9 5,050444   
Falta de Ajuste 28,383 5 5,6766 1,330115 6,26 
Erro Puro 17,071 4 4,26775   
Total 1361,860 12    
ORAC      
Regressão 4832,976 3 1610,992 12,17188 3,86 
Resíduo 1191,182 9 132,3536   
Falta de Ajuste 982,572 5 196,5144 3,768072 6,26 
Erro Puro 208,610 4 52,1525   
Total 6024,158 12    

Película LViPE-06 
 Soma dos 

quadrados 
Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

F calculado F tabelado 
(95%) 

Fenólicos totais      
Regressão 2130,312 2 1065,156 52,86737 4,1 
Resíduo 201,477 10 20,1477   
Falta de Ajuste 21,200 6 3,533333 0,078398 6,16 
Erro Puro 180,277 4 45,06925   
Total 2331,789 12    
ABTS      
Regressão 344821,100 3 114940,4 68,81924 3,86 
Resíduo 15031,600 9 1670,178   
Falta de Ajuste 4958,300 5 991,66 0,393778 6,26 
Erro Puro 10073,300 4 2518,325   
Total 359852,700 12    
ORAC      
Regressão 131976,600 2 65988,3 38,81779 4,1 
Resíduo 16999,500 10 1699,95   
Falta de Ajuste 13210,000 6 2201,667 2,323965 6,16 
Erro Puro 3789,500 4 947,375   
Total 148976,100 12    
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Novo ensaio da extração foi realizado para a verificação dos modelos na 

prática. Os valores obtidos no novo ensaio foram comparados com os previstos 

pelos modelos matemáticos (Tabela 13). Para a obtenção dos extratos dos 

cotilédones, os valores de temperatura e grau de hidratação do etanol foram de 

50C e 45%, já para as películas foram de 70C e 30%, respectivamente. 

 
 
Tabela 13 - Valores observados e previstos, das variáveis dependentes. 

Cotilédone 

 Previstos Observados 

 BR1 LViPE-06 BR1 LViPE-06 

Fenólicos Totais 4,65 2,57 
3,93±0,22 

(15,5%) 

2,85±0,05 

(10,9%) 

ABTS 58,67 31,61 
56,30±2,78  

(4%) 

43,53±1,83 

(19,3%) 

ORAC 209,80 105,40 
180,15±12,63 

(14,1%) 

96,13±3,54 

(8,8%) 

Película 

 Previstos Observados 

 BR1 LViPE-06 BR1 LViPE-06 

Fenólicos Totais 61,74 87,44 
50,72±0,97 

(17,8%) 

75,11±3,37 

(14,1%) 

ABTS 849,83 795,17 
510,54±19,85 

(39,9%) 

735,59±24,26 

(7,4%) 

ORAC 760,55 661,20 
581,40±8,94 

(23,5%) 

553,70±17,82 

(16,2%) 

*Média ± erro padrão. 

Entre parênteses: erro percentual ((Valor observado-Valor previsto)/Valor previsto)*100 

 

De acordo com a Tabela 10, o erro percentual dos valores observados em 

relação aos valores previstos variou de 4% a aproximadamente 40%. A maior parte 

desses valores pode ser considerada elevada já que os modelos matemáticos foram 

considerados válidos pela falta de ajuste não significativa e regressão significativa. 

Na otimização dos parâmetros de extração da casca da romã, por exemplo, Živković 

et al. (2018) obtiveram o erro percentual no valor máximo de 3,7% e Pandey et al. 

(2018), na otimização da extração de compostos fenólicos do rizoma de Rheum 

moorcroftianum  encontraram valores abaixo de 5,8% do erro percentual entre os 

valores observados em relação aos valores previstos. 

Uma possível explicação para o erro percentual elevado seria a abrangência 

dos modelos gerados, que poderia estar restrita à uma faixa específica das variáveis 



 

 

independentes estudadas. Além disso, existe a variação das análises in vitro, 

utilizadas para a obtenção do teor de fenólicos totais e atividade antioxidante. Na 

Tabela 10, observa-se que os erros percentuais para as películas foram, no geral, 

maiores quando comparados com os cotilédones, o que pode também ser explicado 

pelo fator da diluição dos extratos das películas terem sido maiores ao dos extratos 

dos cotilédones a fim de serem analisados. 

A temperatura e o grau de hidratação de etanol selecionados permitiram a 

obtenção de extratos dos cotilédones e películas de amendoins em que os 

compostos fenólicos majoritariamente detectados foram os ácidos fenólicos (Tabela 

14) e procianidinas oligoméricas do tipo A (Tabela 15), respectivamente. 

Os ácidos fenólicos estão entre os compostos não flavonoides mais 

amplamente distribuídos em plantas e têm sido extensivamente estudados devido às 

suas propriedades biológicas. O ácido ferulico, por exemplo, atenuou o estado de 

estresse oxidativo em animais diabéticos (Balasubashini et al., 2004); o ácido 

sinápico demonstrou atividade anti-inflamatória em camundongos (Yun et al., 2008) 

e o ácido p-cumárico revelou atividade antitumoral (Heleno et al., 2014). 

Em relação às procianidinas presentes na película do amendoim, foi 

demonstrado o seu efeito anti-inflamatório, na diminuição de citocinas e 

interleucinas-6 em cultura de células (Tatsuno et al., 2012) e atividade 

antiproliferativa em células de câncer de próstata humanas (Chen et al., 2018). 

Dezoito compostos foram identificados no cotilédone do genótipo BR1, dentre 

esses, apenas três não foram identificados no genótipo LViPE-06. A pertence ao 

grupo dos ácidos fenólicos, entretanto, também foram identificados três flavonoides 

(rutina, isoramnetina-3-o-rutinosídeo e isoramnetina 3-2''-acetil-glucosídeo), uma 

cumarina (6,7-dihidroxicumarina) e um estilbeno (resveratrol-3-o-p-ácido cumaroil-

tartárico). Dentre os ácidos fenólicos encontrados, destaca-se a presença dos ácidos 

hidroxicinâmicos, tais como os ácidos p-cumárico, cafeico e seus ésteres com o 

ácido tartárico (ácidos coutárico e caftárico), além do ácido fertárico e ácido p-

coumaroil-feruloil-tartárico. No cotilédone do genótipo LViPE-06 não foram 

identificados o derivado do ácido coutárico no tempo de 12,9 minutos, bem como a 

6,7-dihidroxicumarina e a isoramnetina 3-(2''-acetil-glicosídeo). 

A fragmentação do ácido p-cumárico e derivados gerou o íon molecular m/z 

163.0399 ou íons com valores de massa muito próximos a esse, o que permitiu a 

identificação do composto com o erro de até 5 ppm em relação à massa exata do 



 72 

ácido p-cumárico. O íon proeminente m/z 119 no espectro MS2 caracterizou a perda 

do grupo CO2 da porção do ácido carboxílico (Li et al., 2017). Os ésteres do ácido p-

cumárico (ácido coutárico) foram identificados por tentativa, devido ao íon molecular 

m/z 295,0454 e ao fragmento no espectro MS2
 m/z 163, referente ao íon [ácido p-

cumárico –H]-.  

O ácido cafeico foi caracterizado pelo íon molecular m/z 179,0305 e pelo 

fragmento m/z 135 no espectro MS2 referente à perda de um grupo CO2 ([M-H-44]-) 

e seu éster, o ácido caftárico exibiu [M-H]- m/z 311,0393 e no espectro MS2, o íon 

m/z 179,0345, que caracterizou o resíduo do ácido tartárico ([M-H-132]). 

O derivado do ácido sinápico gerou no espectro MS2 os íons m/z 223.0619 e 

179,0722, que corresponderam ao íon molecular do ácido sinápico e seu íon 

descarboxilado, respectivamente. 

O derivado do ácido ferúlico produziu os íons m/z 193,0496 e 149,0594 no 

espetro MS2, referentes ao íon molecular do ácido ferúlico e seu íon descarboxilado. 

O éster (ácido fertárico) teve como íon molecular m/z 325,0562 e fragmentos no 

espetro MS2 os íons m/z 193,0497 e 149,0595. 

O composto ácido p-cumaroil-feruloil-tartárico foi identificado por tentativa 

pela presença do íon molecular m/z 471,0916 e fragmentos no espectro MS2 m/z 

307,0456 [M-H-146 (p-cumaroil) - 18 (H2O)]- e m/z 203,0343 [M-H-176 (feruloil) - 18 

(H2O) - 74 (C2H2O3). 

A rutina (quercetina-3-O-rutinosídeo) apresentou o íon molecular m/z 

609,1454 e, no espectro MS2, o íon correspondente à quercetina m/z 301,0336. A 

isoramnetina-3-O-rutinosídeo apresentou o íon molecular de m/z 623,1636 e o íon 

referente à perda do rutinosídeo m/z 315,0511 ([M-H-308]-, como o mais abundante 

no espetro MS2. A isoramnetina acetil-glucosídeo mostrou como íon molécular o íon 

de m/z 519,1153 e no espetro MS2 o íon m/z 315,0531, referente à perda do acetil-

glucosídeo [M-H-204]-. 

O resveratrol-3-o-ácido p-cumaroil-tartárico apresentou o íon molecular de 

m/z 505,1706 e no espectro MS2 apresentou os íons m/z 277,0345, referente à 

perda do resveratrol [M-H-228]-, e m/z 203,0328, referente à perda do resveratrol e 

da estrutura C2H2O3, de acordo com a fragmentação proposta por Ma et al. (2014). 

O composto 6,7-dihidroxicumarina (aesculetina) apresentou o íon molecular 

m/z 177,0197 e no espectro MS2 apresentou o fragmento m/z 133,0310, conforme 

também apresentado na identificação feita por Michel et al. (2015). 



 

 

Tabela 14 - Identificação por tentativa dos compostos fenólicos presentes nos cotilédones de amendoins (genótipos BR1 e LViPE-

06) analisados pela técnica LC-ESI-QTOF-MS. 

Identificação tentativa Genótipo TR 

(min) 

Fórmula 

molecular 

Massa 

exata 

[M-H]
-
 

m/z 

Erro 

(ppm) 

MS
2
 

Ácido cumárico (derivado) BR1/ LVipe-06 5,8 a 

7,9 

C9H8O3 164,0473 163,0389 -3,657 119,0503; 93,0339 

Ácido caftárico (ácido cafeoil-

tartárico) 

BR1/ LVipe-06 10,1 C13H12O9 312,0481 311,0393 -3,205 135,0452; 179,0345 

Ácido caféico BR1/ LVipe-06 10,1 C9H8O4 180,0420 179,0345 0,555 135,0427; 149,0093 

Ácido coutárico (ácido p-cumaroil-

tartárico) 

BR1/ LVipe-06 12,9 C13H12O8 296,0530 295,0454 0,000 163,0381; 119,0479 

Ácido coutárico (ácido p-cumaroil-

tartárico) (derivado) 

BR1 12.9 C13H12O8 296,0530 295,0454 0,000 163,0381; 119,0479 

Ácido cumárico (derivado) BR1/ LVipe-06 12,9 C9H8O3 164,0473 163,0394 -0,610 119,0484; 93,0332 

Ácido fertárico (ácido feruloil-

tartárico) 

BR1/ LVipe-06 14.5 C14H14O9 326,0640 325,0562 0,000 134,0371; 193,0497; 149,0595 

Ácido ferúlico (derivado) BR1/ LVipe-06 14,6 C10H10O4 194,0579 193,0496 -2,577 134,0357; 149.0594 

Ácido coutárico (derivado) BR1/ LVipe-06 16.1 C13H12O8 296,0530 295,0462 2,702 163,0400; 119,0516 

Ácido p-cumárico BR1/ LVipe-06 19,3 C9H8O3 164,0473 163,0399 2,438 119,0503; 93,0341 

Rutina BR1/ LVipe-06 19,6 C27H30O16 610,1533 609,1454 -0,164 300,0275; 301,0336 

Isoramnetina-3-o-rutinosídeo BR1/ LVipe-06 22,6 C28H32O16 624,1690 623,1636 3,845 314,0447; 315,0511; 299,0204 

6,7-dihidroxicumarina (aesculetina) BR1 23,8 C9H5O4 178,0266 177,0197 5,055 655,0027; 107,0141; 133,0310 

Isoramnetina 3-(2''-acetil-glicosídeo) BR1 26,4 C24H24O13 520,1220 519,1153 2,115 300,0251; 315,0531; 255,0273; 361,1670 

Resveratrol-3-o-ácido p- cumaroil-

tartárico 

BR1/ LVipe-06 27.2   505,1706  119,0495; 163,0395; 203,0328; 

277,0345; 227,1279 

Ácido sinápico (derivado) BR1/ LVipe-06 27,4  224,0684 223,0619 5,802 179,0722 

Ácido cumárico (derivado) BR1/ LVipe-06 29 a 

29,4 

C9H8O3 164,0473 163,0395 0,000 163,0402; 119,0498; 203,0351; 175,0398 

Ácido p-cumaroil-feruloil-tartárico BR1/ LVipe-06 29,7  164,0473 471,0916  203,0343; 119,0494; 233,0453; 

175,0375; 307,0456 
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O total de vinte e seis compostos fenólicos foi identificado na película do 

genótipo BR1, dentre esses, 6 compostos não foram identificados na película do 

genótipo LViPE-06. Os compostos que prevaleceram em ambos os extratos foram 

os oligômeros da procianidina tipo A (trímeros e tetrâmeros). Entre os dímeros foram 

identificadas as procianidinas do tipo A e B, incluindo o que está ligado à luteolina ou 

canferol. Dentre os flavonoides, foram identificados os seguintes compostos: (+)-

catequina, rutina, isoquercetina, isoramnetina-3-o-rutinosídeo, canferol-3-o-

glucosídeo, epicatequina mono-galato e quercetina. Os ácidos fenólicos identificados 

foram: ácidos protocatecuico, p-cumárico (derivado), chicórico e derivados do p-

cumaroil. 

Os trímeros de procianidinas tipo A apresentaram os íons moleculares de m/z 

863,18 (uma ligação do tipo A) e m/z 861,1699 (duas ligações do tipo A). Em ambos, 

o fragmento comum no espectro MS2 foi o íon m/z 289,07. A procianidina do tipo A 

(dímero) foi caracterizada pelo íon molecular m/z 575,1200 e o fragmento m/z 

289,0722 no MS2 (Ma et al., 2014). Já a procianidina do tipo B (dímero) apresentou o 

íon molecular de m/z 577,1357. Entre os fragmentos do espectro MS2 encontraram-

se os íons m/z 407,07 e m/z 289,07. Tal composto foi identificado como procianidina 

B1, pela comparação do tempo de retenção (9,6 minutos) do padrão analítico 

autêntico. 

Os tetrâmeros das procianidinas tipo A (Tabela 14) não sofreram 

fragmentação no espectro MS2, porém apresentaram sinal no espectro da primeira 

fragmentação. Os íons moleculares de m/z 1151,2464 e 1149,2325 foram muito 

próximos às massas dos íons dos tetrâmeros (m/z 1151,2463 e 1149,2306) 

identificados em extratos de lichia por Lv et al. (2014).  

O íon molecular m/z 289,0711 sugeriu a massa molecular da catequina e 

epicatequina, porém, a catequina foi confirmada pelo tempo de retenção do padrão 

analítico autêntico. 

O dímero da procianidina contendo luteolina ou canferol apresentou o íon 

molecular m/z 573,1059 e como íons resultantes no espectro MS2, os de massas 

m/z 447,0704; 289, 0711 e 283,0264, conforme o padrão de quebra apresentado por 

Sarnoski et al. (2012). 

O ácido protocatecuico apresentou o íon molecular de m/z 153,0195 e o 

fragmento proeminente m/z 109,0297 no espectro MS2, referente à perda do CO2 da 

porção ácido carboxílico.  
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O composto ácido chicórico (ácido di-cafeoil-tartárico) foi identificado pelo íon 

molecular m/z 473,0734 e seus fragmentos no espectro MS2 m/z 179,0354 [ácido 

caféico-H]- e m/z 149,0093 [ácido tartárico-H]-, que corresponderam à perda de uma 

porção do ácido tartárico e um resíduo do cafeoil, respectivamente. 

O ácido di-p-cumaroil-tartárico apresentou o íon molecular de m/z 441,0836 e 

no espetro MS2 os fragmentos m/z 163,0404 [ácido cumárico-H]- e m/z 119,0502 

[ácido cumárico-H-CO2]
-. 

A isoquercetrina (quercetina-3-o-glucosídeo) caracterizou-se pela presença 

do íon molecular m/z 463,0892. No espectro MS2
 os fragmentos mais proeminentes 

foram os íons m/z 301,0323 e m/z 300,0281, resultantes da perda da hexose e da 

formação do ânion quinona, respectivamente. O ânion quinona é formado pela 

quebra homolítica da ligação o-glicosídica (Cádiz-Gurrea et al., 2013) 

Os compostos não identificados encontrados apenas na película de LViPE-06 

foram: procianidina B1, (+)-catequina, isômero do trímero da procianidina tipo A 

(tempo 16,0 minutos), o dímero da procianidina com uma luteolina ou canferol e o 

canferol-3-o-glucosídeo. Somente no tempo de 25,7 minutos foi identificado um 

trímero da procianidina tipo A. 
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Tabela 15 - Identificação por tentativa dos compostos fenólicos presentes nas películas de amendoins (genótipos BR1 e LViPE-06) 

analisados pela técnica LC-ESI-QTOF-MS. 

Identificação tentativa Genótipo TR 

(min) 

Fórmula 

molecular 

Massa 

exata 

[M-H]
-
 Erro 

(ppm) 

MS
2
 

Ácido protocatecuico BR1/ LVipe-06 8,5 C6H7O4 154.0266 153,0195  4,545 109,0297; 108,0216; 91,0190 

Procianidina B1 BR1 9,6 C30H26O12 578,1424 577,1357 1,903 203,0761; 289,0756; 407,0712 

(+)-catequina BR1/ LVipe-06 11,6 C15H14O6 290,079 289,0711 -0,345 109,0283; 203,0698; 83,0132 

Procianidina tipo A (trímero) BR1/ LVipe-06 12,6 C45H36O18  863,1850  575,1219; 452,0783; 285,0398 

Procianidina tipo A (dímero) BR1/ LVipe-06 13,0 C30H23O12 576,127 575,1200 1,389 289,0722; 125,0244; 411,00716 

Procianidina tipo A (trímero) BR1/ LVipe-06 13,3 C45H36O18  863,1813  575,1198; 285,0394 

Ácido coutárico BR1/ LVipe-06 13,3 C13H12O8 296,053 295,0459 1,689 163,0399; 119,0498 

Ácido cumárico (derivado) BR1/ LVipe-06 13,3 C9H8O3 164,0473 163,0396 0,610 119,0498 

Procianidina tipo A (trímero) BR1/ LVipe-06 14,4 C45H36O18  863,1852  289,0725; 411,0733 

Procianidina tipo A (trímero) BR1 16,0   861,1699  289,0732; 283,0259; 445,0549; 573,1036 

Procianidina tipo B (dímero) BR1/ LVipe-06 16,5 C30H26O12 578,1424 577,1373 4,670 289,0729; 125,0245; 407,0793 

Procianidina tipo A (trímero) BR1/ LVipe-06 17,7 C45H36O18  863,1869  285,0409; 575,1205; 125,0246 

Procianidina tipo A (tetrâmero) BR1/ LVipe-06 18,6 C60H47O24  1151,2493   

Rutina BR1/ LVipe-06 19,7 C27H30O16 610,1533 609,147 2,458 300,0281; 301,0346; 271,0269 

Procianidina tipo A (trímero) BR1/ LVipe-06 19,7 C45H36O18  863,1820  289,0729; 285,0400; 411,0725 

Isoquercetrina BR1/ LVipe-06 20,7 C21H20O12 464,0954 463,0892 3,448 300,0284; 301,0323; 271,0257; 255,0312 

Procianidina tipo A (tetrâmero) BR1/ LVipe-06 20,7 C60H47O24  1151,2464   

Procianidina tipo A (tetrâmero) BR1/ LVipe-06 21,4 C60H47O24  1151,2484   

Procianidina tipo A (tetrâmero) BR1/ LVipe-06 21,9   1149,2325   

Ácido chicórico BR1/ LVipe-06 22,3 C22H18O12 474,0798 473,0734 2,953 179,0354; 149,0093 

Isoramnetina-3-o-rutinosídeo BR1/ LVipe-06 22,9 C28H32O16 624,169 623,1619 1,121 315,0517; 271,0258; 151,0042 

Procianidina dímero --> luteolina ou 

canferol 

BR1 23,6   573,1059  283,0264; 447,0704; 255,0307; 289,0711 

Procianidina tipo A (trímero) BR1/ LVipe-06 23,6 C45H34O18  861,1689  571,0852; 449,0905; 285,0415; 125,0244 

Canferol-3-o-glucosídeo (astragalin) BR1 24,4 C21H20O11 448,101 447,0949 3,794  

Procianidina tipo A (trímero) LViPE-06 25,7   861,1709  289,0732; 283,0259; 445,0549; 573,1036 

Ácido di-p-cumaroil-tartárico BR1/ LVipe-06 29,0  442,0899 441,0836 3,393 163,0404; 119,0502; 203,0352; 145,0293 

Quercetina BR1/ LVipe-06 30,6 C15H10O7 302,0426 301,0345 -0,993 151,0039; 107,0119; 65,0031 
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O ácido protocatecuico apresentou o íon molecular de m/z 153,0195 e o 

fragmento proeminente m/z 109,0297 no espectro MS2, referente à perda do CO2 da 

porção ácido carboxílico.  

O composto ácido chicórico (ácido di-cafeoil-tartárico) foi identificado pelo íon 

molecular m/z 473,0734 e seus fragmentos no espectro MS2 m/z 179,0354 [ácido 

caféico-H]- e m/z 149,0093 [ácido tartárico-H]-, que corresponderam à perda de uma 

porção do ácido tartárico e um resíduo do cafeoil, respectivamente. 

O ácido di-p-cumaroil-tartárico apresentou o íon molecular de m/z 441,0836 e 

no espetro MS2 os fragmentos m/z 163,0404 [ácido cumárico-H]- e m/z 119,0502 

[ácido cumárico-H-CO2]
-. 

A isoquercetrina (quercetina-3-o-glucosídeo) caracterizou-se pela presença 

do íon molecular m/z 463,0892. No espectro MS2
 os fragmentos mais proeminentes 

foram os íons m/z 301,0323 e m/z 300,0281, resultantes da perda da hexose e da 

formação do ânion quinona, respectivamente. O ânion quinona é formado pela 

quebra homolítica da ligação o-glicosídica (Cádiz-Gurrea et al., 2013) 

Os compostos não identificados no extrato da película LViPE-06 comparados 

aos encontrados no extrato do genótipo BR1 foram: procianidina B1, (+)-catequina, 

isômero do trímero da procianidina tipo A (tempo 16,0 minutos), o dímero da 

procianidina com uma luteolina ou canferol e o canferol-3-o-glucosídeo. Somente no 

tempo de 25,7 minutos foi identificada um trímero da procianidina tipo A no extrato 

LViPE_06. 

 

2.4 Conclusão 

Com o uso da metodologia de superfície de resposta foi possível estabelecer 

duas condições diferentes de temperatura e grau de hidratação do etanol para a 

extração de compostos fenólicos de amendoim. Ficou evidente a diferença entre as 

classes de compostos fenólicos nos cotilédones e películas. Não houve diferenças 

das variáveis independentes na extração de compostos fenólicos entre cotilédones e 

películas dos dois genótipos. 

Com base na identificação dos compostos fenólicos por espectrometria de 

massas de alta resolução, nos cotilédones prevaleceram os ácidos fenólicos, 

especialmente os derivados do p-cumaroil e nas películas, os taninos condensados, 

principalmente as procianidinas do tipo A. Entre os genótipos de amendoim, 
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tolerante e susceptível à seca, prevaleceram características semelhantes da 

composição fenólica considerando a mesma matriz (cotilédone ou película). 
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3 CAPACIDADE DE DESATIVAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 

POR GENÓTIPOS DE AMENDOIM TOLERANTES E SUSCEPTÍVEIS AO 

ESTRESSE HÍDRICO 

 

Resumo 

O presente estudo avaliou o sequestro de espécies reativas do oxigênio e a 
composição fenólica de extratos de quatorze genótipos de amendoins, sendo 6 
genótipos tolerantes, um genótipo de média tolerância e sete genótipos não 
tolerantes à seca, pertencentes à coleção de germoplasma da EMBRAPA. As 

espécies reativas do oxigênio analisadas foram: radical superóxido (O2
-), radical 

peroxila (ROO), ácido hipocloroso (HOCl), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical 
hidroxila. O extrato do cotilédone do genótipo BR1, tolerante ao estresse hídrico, 
apresentou o maior teor em compostos fenólicos (28,72 mg AG/g extrato) e o maior 
desempenho para o sequestro do radical superóxido (28,65%), radical peroxila 
(738,97 µmol Trolox/g) e peróxido de hidrogênio (IC25 304,61 µg/mL), destacando-se 
de todos os demais extratos de cotilédones. Entre os extratos das películas, o 
genótipo Senegal 55437, tolerante à seca, se sobressaiu por apresentar o melhor 
desempenho no sequestro de quatro espécies reativas: radical superóxido (IC50 
12,23 µg/mL), ácido hipocloroso (IC50 1,68 µg/mL), radical hidroxila (IC50 0,050 
µg/mL) e radical peroxila (IC50 5.151,17 µg/mL). Os principais compostos 
identificados e quantificados nos extratos dos cotilédones foram os ácidos caféico e 
p-cumárico e nas películas, a procianidina A2. Somente nas películas de coloração 
vermelha é que foi identificada a quercetina-3-β-D-glicosídeo. 
 
Plavras-chave: Arachis hypogaea L.; ERO; Atividade antioxidante; Película; 
Cotilédone; Seca. 
 

Abstract 

This study investigated the reactive oxygen species scavenging activity and 
phenolic composition of extracts of fourteen peanut genotypes (six drought tolerant, 
one mild tolerant, and seven non-drought tolerant) from the Embrapa’s germplasm 
collection. The reactive oxygen species superoxide radical (O2•-), peroxyl radical 
(ROO•), hypochlorous acid (HOCl), hydrogen peroxide (H2O2), and hydroxyl radical, 
were analyzed. The cotyledon extract from BR1 peanut genotype (tolerant to water 
stress) showed the highest content of phenolic compounds (28.72 mg GA/g extract) 
and the highest capacity to scavenge superoxide radical (28.65%), peroxyl radical 
(738.97 μmol Trolox/g) and hydrogen peroxide (IC25 304.61 μg/mL), with a significant 
difference from all other cotyledon extracts. Among the peanut skin extracts, the 
genotype Senegal 55437 showed high ability to scavenge four reactive species: 
superoxide radical (IC50 12.23 µg/mL), hypochlorous acid (IC50 1.68 µg/mL), hydroxyl 
radical (IC50 0.050 µg/mL) and peroxyl radical (IC50 5151.17 µg/mL). The main 
compounds identified and quantitated in cotyledon extracts were caffeic and p-
coumaric acids, as compared to procyanidin A2 in skin extracts. Only red colored 
skins showed the presence of quercetin-3-β-D-glucoside. 
 
Key-words: Arachis hypogaea L.; ROS; Antioxidant activity; Peanut skin; Cotyledon; 
Dry. 
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3.1 Introdução 

Os compostos fenólicos, naturalmente presentes nos alimentos, são 

continuamente estudados devido às suas propriedades biológicas, especialmente a 

antioxidante e, como consequência, podem ser utilizados para fins nutracêuticos, 

farmacêuticos e como possíveis substituintes aos antioxidantes sintéticos utilizados 

na indústria alimentícia (Andrade et al., 2011).  

Os antioxidantes agem de forma a inibir a oxidação, retardando o 

aparecimento ou o progresso de doenças, como as neurodegenerativas e 

cardiovasculares, e também, a peroxidação lipídica em alimentos, resultado da ação 

de espécies reativas de oxigênio (EROs) produzidas durante o processo oxidativo, 

sobre as quais atuam os compostos fenólicos a fim de sequestrar ou desativar 

(Gülçin, 2012). Por isso, o estudo da atividade de sequestro in vitro dessas espécies 

possui maior relevância biológica quando comparado ao estudo do sequestro de 

radicais não biológicos como o DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) e ABTS (2,2´-

azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico). Várias espécies vegetais já têm sido 

consagradas como fontes de compostos capazes de sequestrar espécies reativas de 

oxigênio, a saber, cactos (Avila-Nava et al., 2014), café (Rodrigues et al., 2014), 

alecrim (Sueishi et al., 2018), canela (Tulini et al., 2017), frutas e suas diferentes 

partes (Chisté et al., 2012; Ribeiro et al., 2014; Berto et al., 2015; Infante et al., 

2016), própolis (Francisco et al., 2018), folhas para preparo de infusões (Guo et al., 

2017) além de resíduos da agroindústria (Melo et al., 2015; Tremocoldi et al., 2018).  

O amendoim (Arachis hypogaea L.) é considerado fonte de compostos 

fenólicos que possuem atividade antioxidante, entretanto, o teor total desses 

compostos é afetado pela disponibilidade hídrica durante o seu cultivo (Aninbon et 

al., 2016). Durante o estresse hídrico, as plantas agem de forma a evitar a 

desidratação, para isso, acumulam solutos como compostos orgânicos de baixa 

massa molar (Hare et al., 1998), o que também pode acontecer com os compostos 

fenólicos (Varela et a., 2016). 

Poucos são os estudos relacionados à atividade antioxidante em genótipos de 

amendoim com tolerância à seca. Assim, o objetivo desse capítulo foi avaliar a 

composição fenólica e a atividade antioxidante, quanto ao sequestro de espécies 

reativas de oxigênio, em genótipos de amendoim contrastantes quanto à tolerância à 

seca. 
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3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Obtenção das amostras 

Plantas de amendoim foram cultivadas em campo na cidade de Campina 

Grande, PB, Brasil (7° 13′ 51″ S, 35° 52′ 54″ W, 512 m) durante o período de chuva, 

entre Maio a Setembro de 2015. Após a colheita, os frutos foram submetidos à 

secagem no campo até atingir umidade interna de 8 a 10%. As características de 

cada um dos 14 genótipos de amendoim estão descritas na Tabela 16. 

Sementes dos 14 genótipos, tolerantes e susceptíveis à seca, pertencentes 

ao Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa, Campina Grande-PB (Figura 

11) foram transferidas para o Laboratório de Bioquímica e Análise Instrumental, 

pertencente ao Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ-

USP, Piracicaba-SP. 

 

Tabela 16 - Características dos 14 genótipos de amendoim pertencentes ao Banco 

Ativo de Germoplasma da Embrapa Algodão, Campina Grande-PB. 

Grupo 

Botânico 
Genótipos Crescimento 

Tamanho 

Semente 

Ciclo 

(dias) 

Tolerância 

à seca 

Óleo 

(%) 

S
p
a

n
is

h
 Senegal 55437 

Ereto 

Pequena 75-80 

Sim 

43-44 

L7 Bege Grande 85-90 46-49 

Senegal 57422 Média 85-90 44-45 

L50 Média 85-90 47-48 

V
ir
g
ín

ia
 

LViPE-06 

Rasteiro 

Extragrande 125-130 

Não 

50-52 

LGoPE 06 Extragrande 125-130 50-52 

FM407B Grande 110-115 48-49 

M.407.424B Grande 110-115 47-48 

FM424B Grande 115-125 Média 47-48 

Florunner Grande 120-125 Não 51-52 

V
a
lê

n
c
ia

 BR1 

Ereto 

Média 85-89 Sim 45-46 

Tatu Média 95-100 Não 48-49 

Porto Alegre Média 118-120 Não 47-48 

BRS 151 L7 Grande 85-89 Sim 46-47 
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Figura 11 - Quatorze genótipos de amendoins pertencentes ao Banco Ativo de 

Germoplasma da Embrapa Algodão, Campina Grande-PB, usados para análises de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal 55437 L7 Bege Senegal 57422 L50 
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M407.424B FM424B Florunner 

BR1 Tatu BRS151 L7 Porto Alegre 
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3.2.2 Preparo das amostras e extração 

As películas foram separadas manualmente dos cotilédones e ambos 

mantidos a -20°C até o momento das extrações. Inicialmente, cotilédones e películas 

foram triturados em moinho (IKA A11 basic); em seguida os cotilédones foram 

desengordurados com hexano. Para obtenção dos extratos, foi utilizado para os 

cotilédones o solvente etanol/água a 35% (v/v) e temperatura a 60C em banho 

termostatizado e para as películas, o solvente etanol/água 60% (v/v) e temperatura a 

40C. As amostras foram incubadas por 30 minutos em banho-maria e em seguida 

15 minutos sob sonicação (UltraCleaner 1400A, Unique, Indaiatuba, SP, Brasil). 

Após esse procedimento, os extratos foram centifugados a 7000 x g, por 10 minutos 

a 21°C. Na sequência, o etanol foi removido em rotavapor (Bucchi Rotavapor R-215, 

Switzerland), os extratos aquosos foram liofilizados e o rendimento das extrações 

calculado. As amostras foram armazenadas a -20C até as análises. Todos os 

extratos foram obtidos em triplicatas. 

 

3.2.3 Compostos fenólicos totais 

O teor de compostos fenólicos totais foi determinado conforme descrito por 

Melo et al. (2015), com base nos conceitos de Singleton et al. (1999). Uma alíquota 

de 20µL de extrato devidamente diluído ou padrão, juntamente com 100 µL da 

solução de Folin-Ciocalteu 10%, foram adicionados em poços de microplacas de 96 

poços. Decorridos 5 minutos foram acrescentados 75 µL de solução de Na2CO3 

7,5% em água. Após agitação e decorrido o tempo de 40 minutos de incubação, as 

leituras das absorbâncias foram realizadas em leitor de microplacas (SpectraMax 

M3, Molecular Devices, LLC, Sunnyvale, CA, USA) à 740nm. A curva de calibração 

foi construída utilizando como padrão o ácido gálico e os resultados foram expressos 

em equivalentes ao ácido gálico (µg AG/mg extrato). 

 

3.2.4 Sequestro do radical peroxila (ROO) 

A análise do sequestro do radical peroxila foi realizada de acordo com o 

método descrito por Melo et al. (2015). Uma alíquota de 30 µL de extrato, padrão ou 

controle (tampão fostato 75mM, pH 7,4) foram adicionados nos poços da microplaca 

opaca e preta, de 96 poços. Na sequência, foi adicionada uma alíquota de 60 µL da 

solução de fluoresceína 508 nM, preparada em tampão fosfato de potássio 75mM, 
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pH 7,4) e, por último, foi adicionado o volume de 110 µL da solução de AAPH 76mM, 

preparada no mesmo tampão. A reação ocorreu a 37°C e as leituras da 

fluorescência foram realizadas, a cada minuto durante 120 minutos, em leitor de 

microplacas com Ex./Em. de 485nm/528nm. A curva de calibração foi construída 

utilizando como padrão o Trolox e os resultados foram expressos em equivalentes 

ao Trolox (µmol Trolox/g extrato). 

 

3.2.5 Sequestro do radical superóxido (O2
-) 

A atividade de sequestro do radical superóxido foi determinada de acordo 

com o método descrito por Melo et al. (2015), com modificações. O radical 

superóxido foi gerado por meio do sistema NADH/PMS (dinucleotídeo de 

nicotinamida e adenina/metossulfato de fenazina) e o seu sequestro foi monitorado 

pela redução do NBT (nitroazul de tetrazólio) sob ação do radical para formar o 

composto diformazana, detectado a 560nm. As reações foram conduzidas a 25C e 

continham os seguintes reagentes, extratos ou padrão: 100 L extrato ou padrão (5 

concentrações) diluídos em solução de DMSO/água 50% (v/v) ou controle (solvente 

diluente); 100 L da solução NADH 498 M; 50 L da solução NBT 645M e 50 L 

da solução PMS 16,2M preparados em tampão fosfato 19 mM pH 7,4. As leituras 

de absorbância foram realizadas a cada minuto durante 5 minutos em leitor de 

microplacas a 560nm. Os resultados foram expressos em % de inibição para os 

extratos dos cotilédones à concentração de 50 µg/mL, e em IC50 (g/mL) para os 

extratos das películas. O padrão utilizado foi o ácido gálico. 

 

3.2.6 Sequestro do ácido hipocloroso (HOCl) 

O sequestro do ácido hipocloroso foi determinado pelo método descrito por 

Melo et al. (2015), com modificações. O ácido hipocloroso foi preparado ajustando-

se o pH para 6,2 a partir de uma solução 1% (m/v) de NaOCl com uma solução 10% 

de H2SO4. A concentração do HOCl foi determinada em espectrofotômetro, a 

235nm, utilizando o coeficiente de absorção molar de 100 M-1cm-1. A atividade 

sequestrante do HOCl foi determinada com o monitoramento da oxidação do DHR 

123 (dihidrorodamina) a rodamina 123. A reação foi conduzida a 37C contendo os 

seguintes reagentes, extratos ou padrão: 100 L de tampão fosfato 100 mM pH7,4; 

100 L extrato ou padrão (5 concentrações) diluídos em tampão fosfato ou 
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etanol/água 50% (v/v) ou controle (solvente diluente); 50 L da solução DHR123 7,5 

M e 50L da solução 30 M, preparados em tampão fosfato 100 mM pH7,4. As 

leituras da fluorescência foram determinadas em leitor de microplacas (Em. 528nm, 

Ex. 485nm) imediatamente após a introdução da placa no equipamento. Os 

resultados foram expressos em IC50 (g/mL) e o padrão utilizado foi a quercetina. 

 

3.2.7 Sequestro do peróxido de hidrogênio (H2O2) 

O sequestro do peróxido de hidrogênio foi determinado de acordo com o 

método descrito por Chisté et al. (2011), com modificações. A atividade sequestrante 

do H2O2 foi determinada pelo monitoramento da oxidação da lucigenina. A reação foi 

conduzida a 25C contendo os seguintes reagentes: extratos ou padrão: 100L de 

tampão tris-HCl 50mM pH 7,4; 50 L extrato ou padrão (5 concentrações) diluídos 

em tampão fosfato ou etanol/água 4,5% ou controle (solvente diluente); 50 L da 

solução de lucigenina 4 mM  e 50 L de H2O2 5%, preparados em tampão tris-HCl 

50 mM pH 7,4. As leituras de quimiluminescência foram determinadas em leitor de 

microplacas após 5 minutos de incubação. Os resultados foram expressos em IC25 

(g/mL), para os extratos dos cotilédones e em IC50 (g/mL), para os extratos das 

películas. O padrão utilizado foi o ácido ascórbico. 

 

3.2.8 Sequestro do radical hidroxila (OH) 

O sequestro do radical hidroxila pelos extratos dos amendoins foi determinado 

de acordo com Mariutti et al. (2014). A atividade sequestrante do OH foi monitorada 

pelo aumento da luminescência resultante da oxidação do luminol. O meio reacional 

conteve os seguintes reagentes: 50L de tampão carbonato 0,5 M pH 10; 50 L de 

extrato ou padrão (5 concentrações) ou controle (solvente diluente); 50L da solução 

100 M de luminol preparada em tampão carbonato 0,5 M pH 10; 50L da solução 

FeCl2-EDTA (125 e 500 M) preparada em água ultrapura e 50 L da solução 

17,5mM em água ultrapura. As leituras de luminescência foram determinadas em 

leitor de microplacas após 5 minutos de incubação da reação à 37C. Os resultados 

foram expressos em IC50 (g/mL) e o padrão utilizado foi o ácido gálico. 
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3.2.9 Quantificação dos compostos fenólicos por cromatografia líquida de alta 

eficiência 

A quantificação dos compostos fenólicos foi realizada utilizando o 

cromatógrafo líquido de alta eficiência (SCL-10AVp, Shimadzu, Japan) acoplado ao 

detector de arranjo de diodos (DAD) (SPD-M 10AVp, Shimadzu, Japan). Uma 

alíquota de 30L de cada extrato, previamente diluídos e filtrados em unidade 

filtrante (Millex PTFE e PVDF 0,22 m de poro), foi injetada em coluna de fase 

reversa C18 (250 x 4,6mm x 5,0m; Agilent). A fase móvel consistiu em Fase A 

(água/ácido fórmico 99,75/0,25 v/v) e Fase B (acetonitrila/água/ácido fórmico 

80/19,75/0,25 v/v/v) cujo gradiente de separação iniciou com 10% da fase B 

aumentando para 20% em 10 minutos; 30% em 20 minutos; 50% em 30 minutos e 

diminuindo para 10% em 38 minutos. O fluxo foi de 1mL/min e a coluna foi mantida a 

30C durante toda a corrida. Os cromatogramas foram analisados no software 

Class-VP e os compostos fenólicos foram identificados pela comparação do espectro 

de absorção e tempo de retenção de padrões autênticos provenientes da Sigma-

Aldrich e Extrasynthese. A quantificação foi realizada pelo método da padronização 

externa, com curvas de calibração construídas com pelo menos 5 pontos de 

concentração de cada um dos padrões autênticos: ácido protecatecuico (0,15 a 5,0 

µg/mL), ácido p-cumárico (1,25 a 20 µg/mL ), ácido cafeico (0,62 a 10 µg/mL), (+)-

catequina (1,25 a 10 µg/mL), procianidina A2 (3,12 a 50 µg/mL), quercetina (0,019 a 

5 µg/mL), quercetina-3-β-D-glucosídeo (0,62 a 10 µg/mL), rutina (0,15 a 2,5 µg/mL), 

canferol-3-glucosídeo (0,12 a 2 µg/mL). 

Os parâmetros de validação, limites de detecção/quantificação e linearidade 

foram utilizados para avaliação do método cromatográfico. 

 

3.2.10 Análise estatística 

Os dados foram expressos por meio da média (n=3) ± desvio padrão pela 

análise da variância simples (ANOVA). Para a comparação entre as médias, foi 

aplicado o teste de Tukey a 5% de probabilidade. A análise de agrupamento foi 

realizada por meio do método multivariado não hierárquico (componente principal). 

As análises foram realizadas utilizando o software GENES, versão 2013.5.1 (Cruz, 

2013). 
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3.3 Resultados e Discussão 

O rendimento da extração dos compostos com atividade antioxidante dos 

cotilédones foi superior ao das películas, na maioria dos genótipos, com exceção 

para os genótipos L7 Bege, FM424B e Florunner, em que o rendimento dos 

compostos das películas (11,84; 12,58 e 9,23%, respectivamente) mostrou uma 

ligeira tendência de aumento em relação aos respectivos cotilédones (11,39; 11,48 e 

8,54%, respectivamente) (Figura 12).  

O maior rendimento do extrato obtido a partir dos cotilédones foi observado 

para o genótipo BR1 (17,65%), o qual também apresentou o menor rendimento para 

o extrato obtido a partir das películas (5,48%). O menor rendimento dos cotilédones 

foi com o genótipo Florunner (8,54%), enquanto que o genótipo Senegal 57422 foi o 

que apresentou o maior rendimento dos extratos de películas (14,61%) (Figura 12). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Rendimento (%) das extrações para os cotilédones e películas de 14 

genótipos de amendoins. 

 

De acordo com Lee et al. (2016), em um estudo com ginseng, o principal fator 

que influenciou o rendimento dos extratos foi o grau de hidratação do etanol, sendo 

que uma correlação positiva e forte (r=0,90) foi observada entre o teor de compostos 

fenólicos totais e o rendimento da extração. Outros estudos com matrizes diferentes, 

como cascas de tangerina e cacau, apontaram uma correlação moderada do 

rendimento de extrato com o teor de compostos fenólicos, nos valores de 0,63 e 
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0,51, de acordo com Nipornram et al. (2018), e Valadez-Carmona et al. (2018), 

respectivamente. 

Como esperado, as películas dos amendoins apresentaram teores de 

compostos fenólicos superiores aos dos cotilédones, com destaque para o genótipo 

FM407B (30 vezes maior) (Tabela 17). De acordo com Attree et al. (2015), a película 

pode representar de 2 a 7% do peso total do amendoim, enquanto que o cotilédone 

pode chegar a mais de 90%. Entretanto, mesmo contribuindo com menos de 7% do 

total do peso, as películas são responsáveis por mais de 90% do total de compostos 

fenólicos do amendoim, mostrando claramente uma concentração destes compostos 

nesta parte do amendoim. 

Nos extratos dos cotilédones, o teor total de compostos fenólicos variou de 

18,56 a 28,72 mg AG/g extrato, referentes aos genótipos BRS 151L7 e BR1, 

respectivamente, ambos tolerantes à seca e pertencentes ao mesmo grupo botânico 

(Valência). Tais valores são significativamente diferentes (p<0,05), sendo que o teor 

de 28,72 mg AG/g extrato é diferente de todos os demais genótipos. Em relação ao 

genótipo que apresentou o menor teor de compostos fenólicos (18,56 mg AG/g 

extrato), esse não diferiu do L7 Bege (18,82 mg AG/g extrato), que também é 

tolerante à seca, porém pertencente ao grupo botânico Spanish (Tabela 17). 
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Tabela 17 - Fenólicos totais em extratos dos cotilédones e películas de 14 genótipos 

do BAG de amendoim da Embrapa Algodão, Campina Grande-PB. 

Genótipo* 
Fenólicos Totais (mg AG/g extrato) ** 

Cotilédone Película 

Senegal 55437 (TS) 21,03±1,23b 612,87±5,91b 

L7 Bege (TS) 18,82±0,30d 555,84±18,17c 

Senegal 57422 (TS) 22,29±0,62b 608,21±55,39b 

L50 (TS) 19,87±0,69c 555,89±26,02c 

LViPE-06 (SS) 21,77±0,80b 467,57±47,67d 

LGoPE-06 (SS) 20,33±0,40c 506,89±15,41d 

FM407B (SS) 20,00±0,14c 673,67±52,64a 

M407.424B (SS) 21,43±0,58b 552,83±24,99c 

FM424B (MTS) 21,55±0,77b 538,14±12,72c 

Florunner (SS) 21,42±1,41b 512,30±3,87d 

BR1 (TS) 28,72±0,90a 545,62±6,84c 

Tatu (SS) 20,80±0,88b 568,70±3,84c 

Porto Alegre (SS) 20,38±0,48c 558,54±26,72c 

BRS 151L7 (TS) 18,56±0,72d 538,33±5,95c 

*TS: tolerante à seca; SS: susceptível à seca; MTS: médio tolerante à seca; 
**Médias ± desvio padrão. Letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 

  

O teor total de compostos fenólicos nas películas variou de 467,57 a 673,67 

mg AG/g extrato, nos genótipos LViPE-06 e FM407B, respectivamente, ambos 

susceptíveis à seca e pertencentes ao grupo botânico Virgínia. O maior teor de 

fenólicos (673,67 mg AG/g) diferiu significativamente de todos os demais valores, 

sendo que os genótipos com as menores concentrações são susceptíveis à seca: 

LViPE-06 (467,57 mg AG/g extrato), LGoPE-06 (506,89 mg AG/g extrato) e 

Florunner (512,30 mg AG/g extrato).  

A atividade antioxidante nas películas dos amendoins pode ser relacionada ao 

conteúdo de compostos fenólicos, os quais atuam por meio de mecanismos de 

redução-oxidação e podem agir como doadores de hidrogênio e sequestradores de 

radicais hidroxila (Yen et al., 2005). 
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As Tabelas 18 e 19 apresentam os valores da atividade antioxidante medida 

pelo sequestro de espécies reativas do oxigênio para os extratos dos cotilédones e 

películas, respectivamente. 
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Tabela 18 - Sequestro de espécies reativas de oxigênio de extratos obtidos a partir dos cotilédones de 14 genótipos  

de amendoins do BAG da Embrapa Algodão, Campina Grande-PB. 

Genótipo* 
O2

- 

(% inibição a 50 µg/mL) 

H2O2 

(IC25 µg/mL) 

HOCl 

(IC50 µg/mL) 

OH 

(IC50 µg/mL) 

ROO 

(µmol Trolox/g) 

Senegal 55437 (TS) 4,36±0,79h 443,23±5,57f 19,11±0,57c 2,76±0,14d 242,77±12,87e 

L7 Bege (TS) 18,47±0,25d 505,32±4,23e 18,71±0,10c 5,02±0,17c 296,09±1,80d 

Senegal 57422 (TS) 24,49±1,91b 397,13±15,09f 15,38±0,19d 5,79±0,43b 246,30±28,41e 

L50 (TS) 5,96±0,82h 777,65±32,98c 24,24±4,96b 5,45±0,44b 163,97±3,22g 

LViPE-06 (SS) 19,98±1,33c 228,32±15,08h 17,30±0,61c 4,82±0,17c 354,60±32,17c 

LGoPE-06 (SS) 8,46±1,15g 656,18±19,98d 13,90±1,24d 5,03±0,29c 325,44±0,52d 

FM407B (SS) 15,39±0,95e 870,23±23,34a 11,090,73±e 4,36±0,32c 160,37±26,54g 

M407.424B (SS) 13,66±0,80f 760,11±12,53c 16,03±0,65d 3,93±0,40c 279,57±21,62e 

FM424B (MTS) 21,43±0,21c 631,92±46,76d 15,59±0,76d 4,58±0,46c 241,88±25,16e 

Florunner (SS) 17,90±0,83d 802,06±42,28c 16,50±0,48d 6,86±0,77a 249,97±9,29e 

BR1 (TS) 28,65±0,18a 304,61±28,50g 18,44±0,46c 4,69±0,15c 738,97±6,89a 

Tatu (SS) 21,04±3,08c 430,76±36,16f 33,63±2,10a 4,42±0,06c 401,49±22,24b 

Porto Alegre (SS) 7,57±0,14g 820,01±16,95b 20,16±1,57c 6,70±0,69a 205,20±28,74f 

BRS 151L7 (TS) 12,68±0,83f 771,94±13,44c 21,22±0,01c 4,15±0,67c 234,08±20,92e 

Ácido gálico 85,59 - - 0,04 - 

Ácido ascórbico - 92,26 - - - 

Quercetina - - 0,23 - - 

*TS: tolerante à seca; SS: susceptível à seca; MTS: médio tolerante à seca; 
**Médias ± desvio padrão. Letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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A atividade antioxidante dos cotilédones, no que se diz respeito ao sequestro 

do radical superóxido (O2
-), não foi possível ser medida na forma de IC50, pois foi 

houve queda da porcentagem de inibição dos extratos acima da concentração de 50 

µg/mL (BR1 e Senegal 57422) e de 100 µg/mL (demais genótipos), como pode ser 

observado na Figura 13, em comparação ao padrão ácido gálico, que apresentou 

comportamento crescente da porcentagem de inibição com o aumento da 

concentração. 

A maior porcentagem de inibição à 50 µg/mL foi alcançada pelo extrato do 

genótipo BR1 (28,65%) e os menores valores foram referentes aos extratos dos 

genótipos L50 (5,96%) e Senegal 55437 (4,36%), sendo que os 3 genótipos 

possuem características de tolerância à seca. Exceto para os genótipos BR1 e 

Senegal 57422, para todos os demais houve um incremento na porcentagem de 

inibição do radical superóxido nas concentrações dos extratos até 100 µg/mL (Figura 

15).  

A atividade antioxidante dos extratos dos cotilédones, medida pelo sequestro 

do peróxido de hidrogênio, foi expressa em IC25, pois o IC50 não foi possível de ser 

calculado para a maior parte dos genótipos, já que não atingiram valores maiores 

que 50% da porcentagem de inibição na maior concentração do extrato analisada 

(2000 µg/mL). O extrato do cotilédone que teve o melhor desempenho no sequestro 

dessa espécie foi do genótipo LViPE-06, que mostrou o valor de IC25 de 228,32 

µg/mL, aproximadamente 4 vezes menor que o do genótipo FM407B (870,23 

µg/mL), que teve o pior desempenho no sequestro do peróxido de hidrogênio. 

Ambos os genótipos são considerados susceptíveis à seca e pertencem ao mesmo 

grupo botânico, Virgínia. Dentre os genótipos tolerantes à seca, o extrato que 

apresentou o melhor resultado foi do genótipo BR1, cujo valor do IC25 foi de 304,61 

µg/mL (Tabela 18). 
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Figura 13 - Porcentagem de inibição do O2
- pela ação dos extratos dos cotilédones 

comparado à ação do ácido gálico, um efetivo sequestrador do radical livre. 
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O extrato do genótipo FM407B se destacou dos demais quanto ao sequestro 

do HOCl, com um IC50 de 11,09 µg/mL. Sequencialmente se destacaram os 

genótipos LGoPE-06, Senegal 57422, FM424B, M407.424B e Florunner, cujos 

valores de IC50 variaram de 13,90 a 16,50 µg/mL, porém não diferiram 

significativamente. Desses, apenas o genótipo Senegal 57422 possui tolerância à 

seca, sendo os demais, inclusive o FM407B, susceptíveis à seca e pertencem ao 

grupo botânico Virgínia, portanto um grupo de destaque para o sequestro do ácido 

hipocloroso. Mahatma et al. (2016) verificaram que os genótipos que  compõem o 

grupo Virgínia apresentaram os melhores resultados de atividade antioxidante pelo 

sequestro do radical ABTS, entre outras características, quando comparados aos 

dos genótipos do grupo Spanish. O extrato do cotilédone que apresentou a menor 

capacidade do sequestro do ácido hipocloroso foi o genótipo Tatu (IC50 igual a 33,63 

µg/mL) (Tabela 18). 

Quanto ao sequestro do radical OH, o menor valor de IC50 foi o do genótipo 

Senegal 55437 (2,76 µg/mL), o qual diferiu significativamente de todos os demais. 

Tal genótipo é tolerante à seca e pertencente ao grupo Spanish. Os menores 

desempenhos para o sequestro do radical hidroxila pertenceram aos extratos dos 

genótipos Florunner (IC50 6,86 µg/mL) e Porto Alegre (IC50 6,70 µg/mL), este último 

também tolerante à seca, porém pertencente ao grupo Valência (Tabela 18). 

Em relação ao sequestro do radical ROO, o extrato que apresentou a maior 

atividade em equivalência ao padrão Trolox foi o extrato do genótipo BR1 (738,97 

µmol Trolox/g). Esse valor foi significativamente diferente dos demais e 

aproximadamente 4,5 vezes maior do que o menor valor encontrado, referente ao 

extrato do genótipo FM407B (160,37 µmol Trolox/g), o qual também foi igual ao 

extrato do genótipo L50 (163,97 µmol Trolox/g) (Tabela 18). 

Diante dos resultados do sequestro de espécies reativas do oxigênio, 

observou-se que o extrato do genótipo BR1 apresentou os melhores resultados no 

sequestro do radical superóxido, peróxido de hidrogênio e radical peroxila e 

resultados intermediários para o sequestro do ácido hipocloroso e radical hidroxila 

(Tabela 18). Tais resultados podem estar relacionados ao teor de compostos 

fenólicos nesse genótipo, que também foi superior quando comparado ao teor dos 

demais extratos, conforme apresentado na Tabela 17. 

A configuração das hidroxilas no anel B dos flavonoides é a mais significativa 

no aumento da eficiência do sequestro de espécies reativas de oxigênio comparada 
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às substituições nos anéis A e C, que resultam em pouco impacto nas taxas de 

eliminação do radical superóxido, por exemplo. A atividade antioxidante in vitro pode 

ser aumentada pela polimerização de monômeros de flavonoides, como ocorre em 

proantocianidinas, cujos polímeros de catequinas possuem uma excelente atividade 

antioxidante in vitro devido ao grande número de grupos hidroxilas em suas 

estruturas moleculares. Além disso, a atividade antioxidante de proantocinidinas 

depende do tamanho da cadeia oligomérica e do tipo da espécie reativa que reagem 

(Procházková et al., 2011). De fato, isso foi observado nos resultados do sequestro 

das espécies reativas do oxigênio dos extratos das películas (Tabela 19) em 

comparação com os valores dos extratos dos cotilédones (Tabela 18). 

No sequestro do O2
-, o extrato da película do genótipo Senegal 55437, 

tolerante à seca, apresentou o menor valor do IC50 (12,23 µg/mL), enquanto que o 

extrato da película do genótipo LViPE-06, susceptível à seca, apresentou o pior 

desempenho no sequestro da espécie reativa, com IC50 igual a 32,89 µg/mL (Tabela 

19). Esses resultados foram melhores quando comparados com extratos de outras 

matrizes como casca de Quararibea cordata, um fruto amazônico (IC50 385 µg/mL; 

Berto et al., 2015) e casca de araçá-vermelho (IC50 83 µg/mL; Ribeiro et al., 2014). 

Quanto ao sequestro do H2O2, os extratos das películas que se destacaram 

foram os dos genótipos BR1 e Tatu, cujos valores do IC50 foram de 25,89 e 24,63 

µg/mL, respectivamente. Os genótipos LViPE-06, LGoPE-06 e Florunner, 

susceptíveis à seca, mostraram os menores desempenhos no sequestro do peróxido 

de hidrogênio (Tabela 19). Assim como para o sequestro do radical superóxido, os 

extratos das películas de todos os genótipos de amendoins se mostraram excelentes 

sequestradores do peróxido de hidrogênio, quando comparado com os resultados 

obtidos com 18 frutas (Vissotto et al., 2013), no qual os melhores resultados foram 

atribuídos às polpas de limão (143 µg/mL)  e açaí (259 µg/mL). As concentrações 

dos extratos para o cálculo do IC50 no sequestro do H2O2 foram maiores, quando 

comparadas às concentrações para a obtenção dos valores do IC50 das demais 

espécies reativas, sendo que esse efeito também foi observado por Ribeiro et al. 

(2014). 
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Tabela 19 - Sequestro de espécies reativas de oxigênio de extratos obtidos a partir das películas de 14 genótipos  

de amendoins do BAG da Embrapa Algodão, Campina Grande-PB.  

Genótipo* 
IC50 (µg/mL)** µmol Trolox/g** 

O2
- H2O2 HOCl OH ROO 

Senegal 55437 (TS) 12,23±0,49h 38,96±1,93b 1,68±0,16c 0,050±0,011e 5151,17±3,76a 

L7 Bege (TS) 17,95±1,52e 38,66±1,34b 1,67±0,09c 0,060±0,001e 4542,50±313,92b 

Senegal 57422 (TS) 19,48±0,94d 31,79±2,15c 2,12±0,19b 0,067±0,003d 4072,05±44,26c 

L50 (TS) 16,31±0,43f 37,76±2,91b 1,88±0,02c 0,077±0,005c 4371,66±11,63b 

LViPE-06 (SS) 32,89±2,24a 40,14±1,92a 2,45±0,19a 0,104±0,018a 3108,93±237,57f 

LGoPE-06 (SS) 27,99±0,87b 42,84±2,08a 2,00±0,08b 0,103±0,024a 3166,66±118,59f 

FM407B (SS) 14,40±0,16g 38,23±2,14b 1,81±0,11c 0,064±0,004d 4906,55±94,01a 

M407.424B (SS) 16,26±1,40f 29,07±0,93c 2,17±0,08b 0,056±0,002e 5093,12±171,13a 

FM424B (MTS) 16,52±0,86f 36,46±2,19b 2,01±0,19b 0,071±0,007c 4465,02±219,20b 

Florunner (SS) 21,10±0,36d 42,18±0,17a 1,73±0,09c 0,095±0,002b 3754,35±64,26d 

BR1 (TS) 17,83±1,13e 25,89±2,75d 2,08±0,04b 0,077±0,002c 4666,06±125,27b 

Tatu (SS) 14,41±0,25g 24,63±1,90d 1,70±0,01c 0,073±0,001c 5230,78±65,56a 

Porto Alegre (SS) 23,64±1,08c 38,58±0,11b 2,27±0,27a 0,089±0,005b 3444,22±35,54e 

BRS 151L7 (TS) 15,39±0,84f 37,44±0,97b 1,74±0,04c 0,065±0,001d 4604,19±225,37b 

Ácido gálico 11,16 - - 0,042 - 

Ácido ascórbico - 229,04 - - - 

Quercetina - - 0,23 - - 

*TS: tolerante à seca; SS: susceptível à seca; MTS: médio tolerante à seca; 

**Médias ± desvio padrão. Letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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No sequestro do HOCl (Tabela 19), os extratos das películas que 

apresentaram os melhores desempenhos foram os genótipos Senegal 55437, L7 

Bege, L50, FM 407B, Florunner, Tatu e BRS 151L7, sendo quatro genótipos 

tolerantes à seca e três deles pertencentes ao grupo botânico Spanish. Os valores 

do IC50 mais elevados, que indicam menor eficiência no sequestro do ácido 

hipocloroso, pertenceram aos extratos dos genótipos LViPE-06 e Porto Alegre, 

ambos susceptíveis à seca. Em comparação com extratos de própolis e seus 

resíduos, proveniente do Sul do Brasil, os extratos das películas de amendoins 

podem ser considerados excelentes fontes de sequestradores do HOCl, pois o IC50 

encontrado para os extratos de própolis e seus resíduos foram de 13,25 e 17,60 

µg/mL, respectivamente, conforme o estudo de Francisco et al. (2018). 

Em relação ao sequestro do radical OH, que está entre as espécies reativas 

mais prejudiciais, os valores de IC50 da maioria dos extratos das películas ficaram 

abaixo da concentração de 0,1 µg/mL. Os extratos mais eficientes no sequestro do 

OH foram dos genótipos Senegal 55437, L7 Bege e M407.424B, sendo os dois 

primeiros genótipos tolerantes à seca e pertencentes ao grupo Spanish. Os extratos 

que apresentaram os maiores valores do IC50, e, portanto, considerados menos 

eficientes, foram os pertencentes aos genótipos LViPE-06 e LGoPE-06, ambos 

susceptíveis à seca e do grupo Virgínia (Tabela 19). Os melhores resultados foram 

semelhantes aos encontrados para a fração acetato de etila de extrato de folhas de 

Wagatea spicata, uma planta medicinal (IC50 igual a 0,05 µg/mL), de acordo com 

Samak et al. (2009). Porém, foram mais eficientes que extratos de películas de 

amendoins tipo Runner, da Argentina, cujos valores encontrados de IC50 foram de 

15,37 µg/mL para extratos de películas do amendoim torrado e 9,58 µg/mL para 

extratos de películas do amendoim blancheado, de acordo com Larrauri et al. (2016). 

Os extratos de películas que tiveram os melhores resultados no sequestro do 

ROO foram os genótipos Senegal 55437, FM 407B, M407. 424B e Tatu, todos 

susceptíveis à seca. Os genótipos que apresentaram as menores atividades foram 

LViPE-06 e LGoPE-06. Os extratos com os maiores valores para o sequestro do 

radical peroxila são comparáveis ao valor obtido para o ácido ascórbico (5.400 µmol 

Trolox/g) e superiores aos valores obtidos para o extrato hidrofílico do murici (300 

µmol Trolox/g), de acordo com o estudo realizado por Mariutti et al. (2014). 
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Com o objetivo de verificar qualquer similaridade ou dissimilaridade entre as 

variáveis avaliadas (teor de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante pelo 

sequestro de espécies reativas do oxigênio) e os diferentes genótipos de 

amendoins, especialmente no que se refere à tolerância e susceptibilidade à seca foi 

realizada a análise de componentes principais. 

A Tabela 20 apresenta os autovalores, percentuais de variância isolada e 

acumulada das variáveis canônicas associadas aos componentes principais, com 

base no teor de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante dos extratos dos 

cotilédones e das películas dos 14 genótipos de amendoins estudados. 

 

Tabela 20 - Elementos de variância obtidos a partir da matriz formada pelas 

variáveis analisadas para os extratos obtidos dos cotilédones e películas dos 

amendoins. 

 Cotilédone Película 

Componente 

Principal 

(CP) 

Autovalor Variância 

(%) 

Variância 

acumulada 

(%) 

Autovalor Variância 

(%) 

Variância 

acumulada 

(%) 

1 104,44 57,77 57,77 42,02 72,61 72,61 

2 47,26 26,14 83,92 8,39 14,49 87,11 

3 12,43 6,87 90,79 3,59 6,22 93,33 

4 9,85 5,45 96,24 2,39 4,14 97,47 

5 4,67 2,58 98,82 1 1,73 99,21 

6 2,11 1,17 100,00 0,46 0,79 100,00 

 

Conforme os valores apresentados na Tabela 20, os componentes principais 

1 e 2 (CP1 e CP2) expressaram aproximadamente 83,9 e 87,1% da variabilidade 

total dos dados para os extratos dos cotilédones e películas, respectivamente, o que 

é considerado suficiente para representar todas as variáveis. O CP1 para os 

cotilédones foi responsável por 57,77% da variância enquanto que para os extratos 

da película, a variância do CP1 foi de 72,61%. Dessa forma, a classificação dos 

genótipos dos amendoins pôde ser representada em um plano de dispersão 

bidimensional (Figura 14). 
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Figura 14 - Dispersões gráficas em relação aos eixos que representam os 

componentes principais CP1 (eixo x) e CP2 (eixo y), obtidos a partir dos resultados 

das variáveis para os extratos dos cotilédones (dispersão superior) e películas 

(dispersão inferior). 

 

Com base no gráfico de dispersão obtido para os dados dos extratos dos 

cotilédones dos amendoins, houve a formação de cinco grupos, sendo que os 

genótipos BR1, LViPE-06 e Senegal 55437 compuseram isoladamente os grupos 1, 

1. BR1 
2. LViPE-06 
3. Senegal 57422 
4. Tatu 
5. Florunner 
6. BRS 151L7 
7. M407.424B 
8. FM407B 
9. Porto Alegre 
10. L7 Bege 
11. FM424B 
12. Senegal 55437 
13. L50 
14. LGoPE-06 
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4 e 5, respectivamente. O grupo 3 foi caracterizado pelos genótipos Senegal 57422, 

Tatu e L7 Bege e o grupo 2 foi formado pelos demais genótipos: Florunner, BRS 

151L7, M407.424B, FM407B, Porto Alegre, FM424B, L50 e LGoPE-06. Para as 

variáveis analisadas, não houve um grupo em que foi composto apenas dos 

genótipos tolerantes ou susceptíveis à seca, entretanto, o grupo 2 reuniu o maior 

número de genótipos pertencentes ao grupo botânico Virgínia e que possuem a 

característica de serem susceptíveis ao estresse hídrico. O genótipo BR1, que 

possui  ciclo precoce e grande adaptação a ambientes com restrição hídrica, compôs 

isoladamente o grupo 1. Tal distanciamento dos demais genótipos foi devido aos 

melhores resultados referentes ao sequestro do radical superóxido, peróxido de 

hidrogênio e radical peroxila, sendo que essas variáveis apresentaram maior 

contribuição relativa dos componentes principais, baseada no critério de Sing (1981), 

para a classificação dos genótipos de amendoim, conforme apresentado na Tabela 

21. 

No gráfico de dispersão obtido dos dados dos extratos das películas, os 

quatorze genótipos de amendoins foram divididos em quatro grupos sendo o grupo 1 

o que reuniu o maior número dos genótipos (BRS 151L7, FM407B, L7 Bege, 

FM424B, Senegal 55437 e L50). O grupo 2 foi composto pelos genótipos BR1, Tatu 

e M407.424B, o grupo 3 pelos genótipos Senegal 57422, Florunner e Porto Alegre e, 

o grupo 4 foi formado por 2 genótipos, LViPE-06 e LGoPE-06. Da mesma forma 

como observado na dispersão dos dados dos resultados dos cotilédones, não houve 

um agrupamento em que pertencessem todos os genótipos tolerantes à seca ou 

todos os pertencentes ao mesmo grupo botânico. O grupo 4, formado pelos 

genótipos LViPE-06 e LGoPE-06, se distanciaram dos demais e foram os que 

apresentaram os menores desempenhos no sequestro do radical superóxido, do 

peróxido de hidrogênio, radical peroxila e radical hidroxila. Tais variáveis 

apresentaram maior contribuição relativa dos componentes principais, baseada no 

critério de Sing (1981), para a classificação dos genótipos de amendoim, conforme 

apresentado na Tabela 21, no que diz respeito à análise dos extratos das películas. 

Os genótipos que compuseram o grupo 2 possuem como característica comum 

películas de coloração vermelha. 
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Tabela 21 - Contribuição relativa dos componentes das variáveis (fenólicos totais e 

sequestro de espécies reativas do oxigênio) para classificação dos genótipos de 

amendoim. 

Variáveis 

Cotilédone Película 

Contribuição 

relativa (%) 

Valor Contribuição 

relativa (%) 

Valor 

Fenólicos Totais 3,02 994,71 2,99 315,86 

O2
- 17,92 5898,17 42,61 4488,26 

H2O2 34,4 11319,3 15,14 1595,51 

HOCl 6,13 2019,17 4,05 427,04 

ROO 33 10858,25 22,16 2334,62 

OH 5,5 1810,52 13,02 1371,43 

 

 

A respeito da identificação e quantificação de compostos fenólicos nos 

extratos dos cotilédones e películas, utilizando a análise por HPLC-DAD, foi possível 

encontrar dois ácidos fenólicos (ácido caféico e ácido p-cumárico) e um flavonoide 

(rutina) nos extratos dos cotilédones (Tabela 22), sendo que a rutina foi quantificável 

apenas nos genótipos Senegal 55437 e M407.424B. Quanto ao ácido caféico, o teor 

variou de 0,14 a 0,33 mg/g de extrato, sendo o maior valor pertencente ao do 

genótipo Senegal 55437, tolerante à seca do grupo botânico Spanish. O teor do 

ácido p-cumárico variou de 0,12 a 0,55 mg/g de extrato, sendo esse último valor 

pertencente ao extrato do genótipo BR1, tolerante à seca do grupo botânico 

Valência. O menor teor do ácido p-cumárico (0,19 mg/g de extrato), encontrado no 

genótipo Senegal 55437, foi equivalente a 0,028 mg/g do cotilédone, semelhante ao 

valor encontrado para o genótipo de amendoim D147-p8-6F (0,024 mg/g de 

amostra), no estudo realizado por Phan-Thien et al. (2014).  
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Tabela 22 - Quantificação de compostos fenólicos identificados por HPLC-DAD em 

extratos dos cotilédones de 14 genótipos de amendoins do BAG da Embrapa 

Algodão, Campina Grande-PB. 

Genótipos* 
Compostos fenólicos (mg/g)** 

Ác. caféico Ác. p-cumárico Rutina 

Senegal 55437 (TS) 0,33±0,01 0,19±0,00 0,06±0,00 

L7 Bege (TS) 0,20±0,03 0,22±0,02 nd 

Senegal 57422 (TS) 0,21±0,01 0,10±0,00 nd 

L50 (TS) 0,17±0,02 0,18±0,01 nd 

LViPE-06 (SS) 0,13±0,00 0,19±0,00 nd 

LGoPE-06 (SS) 0,16±0,00 0,16±0,00 nd 

FM407B (SS) 0,19±0,01 0,24±0,01 nd 

M407.424B (SS) 0,14±0,01 0,27±0,02 0,05±0,00 

FM424B (MTS) 0,18±0,01 0,12±0,00 nd 

Florunner (SS) 0,21±0,01 0,16±0,00 nd 

BR1 (TS) 0,24±0,00 0,55±0,02 nd 

Tatu (SS) 0,14±0,04 0,18±0,03 nd 

Porto Alegre (SS) 0,26±0,03 0,17±0,01 nd 

BRS 151L7 (TS) 0,14±0,00 0,19±0,01 nd 

Parâmetros de validação ***   
LD (µg/mL) 0,09 0,04 0,01 
LQ (µg/mL) 0,27 0,12 0,02 

R2 0,99 0,99 0,99 
*TS: tolerante à seca; SS: susceptível à seca; MTS: médio tolerante à seca; 
**Média (n=3)±desvio padrão; 
***LD=limite de detecção; LQ=limite de quantificação; R

2
=coeficiente de determinação (linearidade). 

 

A Tabela 23 apresenta sete compostos fenólicos identificados e quantificados 

nos extratos das películas em quatorze genótipos de amendoins, sendo um ácido 

fenólico (ácido protocatecuico) e seis flavonoides ((+)-catequina, procianidina A2, 

quercetina, rutina, quercetina-3-β-D-glicosídeo e canferol-3-glicosídeo).
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Tabela 23 - Quantificação de compostos fenólicos identificados por HPLC-DAD em extratos das películas de 14 genótipos de 

amendoins do BAG da Embrapa Algodão, Campina Grande-PB. 

Genótipos* 
Compostos fenólicos (mg/g extrato)** 

Ác. Protocat. (+)-Cat. Proc. A2 Quercetina Rutina Querc-3-β-D-gluc Canf-3-gluc 

Senegal 55437 (TS) 0,21±0,01 3,33±0,33 6,15±0,84 0,08±0,01 0,10±0,00 nd nd 

L7 Bege (TS) 0,18±0,01 2,41±0,19 7,93±0,31 0,09±0,01 0,05±0,00 nd nd 

Senegal 57422 (TS) 0,23±0,01 0,59±0,08 2,42±0,76 0,02±0,01 0,08±0,00 nd 0,04±0,00 

L50 (TS) 0,22±0,03 0,79±0,05 2,62±0,13 0,04±0,00 0,05±0,00 nd nd 

LViPE-06 (SS) 0,09±0,01 nd nd 0,04±0,00 0,04±0,01 nd nd 

LGoPE-06 (SS) 0,06±0,01 nd nd 0,04±0,00 0,04±0,01 nd nd 

FM407B (SS) 0,21±0,00 1,44±0,04 5,37±0,70 0,10±0,00 0,06±0,01 nd nd 

M407.424B (SS) 0,67±0,03 0,96±0,03 3,89±0,24 0,76±0,03 0,40±0,03 1,02±0,05 0,10±0,00 

FM424B (MTS) 0,21±0,00 nd 1,26±0,48 0,05±0,00 0,18±0,01 nd nd 

Florunner (SS) 0,25±0,03 nd 1,30±0,27 0,02±0,00 0,17±0,01 nd nd 

BR1 (TS) 0,69±0,08 1,61±0,20 3,70±0,72 0,58±0,01 0,44±0,02 0,82±0,05 0,06±0,01 

Tatu (SS) 0,83±0,05 1,63±0,12 4,66±0,38 0,78±0,05 0,44±0,06 1,33±0,19 0,10±0,01 

Porto Alegre (SS) 0,23±0,01 nd nd 0,04±0,00 0,07±0,01 nd nd 

BRS 151L7 (TS) 0,22±0,00 3,13±0,17 4,43±0,40 0,09±0,00 0,05±0,00 nd nd 

Parâmetros de validação***       
LD (µg/mL) 0,01 0,03 0,23 0,01 0,008 0,04 0,01 
LQ µg/mL) 0,04 0,09 0,71 0,04 0,024 0,11 0,04 

R2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
*TS: tolerante à seca; SS: susceptível à seca; MTS: médio tolerante à seca;  
**Média (n=3)±desvio padrão; ***LD=limite de detecção; LQ=limite de quantificação; R

2
=coeficiente de determinação (linearidade). 
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O ácido protocatecuico, quercetina e rutina foram detectados e quantificados 

em todos os extratos de películas. Somente os extratos de 3 genótipos,  M407.424B, 

BR1 e Tatu, é que foi possível detectar e quantificar todos os 7 compostos (Tabela 

23). A característica comum desses genótipos é de possuir película de coloração 

vermelha, o que provavelmente define a presença desses compostos e sugere que a 

cor vermelha é determinante para essa característica. 

O composto que se apresentou em maior quantidade, comparado aos 

demais, foi a procianidina A2 cujo teor entre os genótipos variou de 1,26 a 7,93 mg/g 

de extrato, sendo que o maior teor foi observado no genótipo L7 Bege, tolerante à 

seca. Os extratos nos quais a procianidina A2 não foi detectada são de genótipos 

susceptíveis à seca (LViPE-06, LGoPE-06 e Porto Alegre), porém, pela técnica LC-

ESI-QTOF-MS, oligômero de procianidinas do tipo A foram detectadas no genótipo 

LViPE-06 (Tabela 14). 

O segundo composto em maior concentração nos extratos foi a (+)-catequina 

que variou de 0,59 a 3,33 mg/g de extrato, sendo que a maior concentração foi 

encontrada no extrato da película do genótipo Senegal 55437 seguida pelos 

genótipos BRS 151L7 e L7 Bege, todos tolerantes à seca. De qualquer forma, o 

menor teor também pertenceu a um genótipo tolerante à seca, Senegal 57422. 

A concentração da quercetina-3-β-glicosídeo variou de 0,82 a 1,33 mg/g, e 

esteve presente apenas nos extratos de películas de coloração vermelha. 

O ácido protocatecuico se mostrou em maior e menor concentração nos 

extratos dos genótipos Tatu e LGoPE-06, respectivamente. Os outros dois genótipos 

que possuem a película vermelha (BR1 e M407.424B) também apresentaram 

concentrações mais elevadas desse composto, em comparação aos demais 

extratos. O mesmo comportamento ocorreu com o composto quercetina nos 

genótipos Tatu, M407.424B e BR1. 

O canferol-3-glicosídeo foi detectado e quantificado nos extratos das películas 

vermelhas e em mais dois outros extratos, os dos genótipos Senegal 57422 e 

LViPE-06 de coloração bege.  

Ficou evidente que o teor de determinados compostos fenólicos possui 

relação com a coloração da película. Chukwumah et al. (2009) concluíram que a 

coloração vermelha da película do amendoim está fortemente correlacionada com o 

teor total de polifenóis, mas não no teor total de flavonoides. Além disso, 
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determinaram que os extratos de coloração vermelha apresentaram forte correlação 

com a atividade antioxidante medida pelo sequestro do radical ABTS. 

 

3.4 Conclusão 

 A composição fenólica e o sequestro de EROs dos extratos de 

quatorze genótipos de amendoins foram distintos entre cotilédones e películas, 

sendo que as películas foram as mais efetivas na atividade antioxidante e 

apresentaram o maior teor de compostos fenólicos. O conjunto de análises, 

entretanto, não permitiu diferenciar os genótipos tolerantes dos susceptíveis à seca, 

por isso não podem ser utilizados como indicadores de tolerância ao estresse 

hídrico. O extrato do cotilédone do BR1, genótipo conhecido por ampla tolerância a 

seca, se destacou no conteúdo fenólico e no melhor desempenho da atividade 

sequestrante de espécies reativas do oxigênio. Em relação às películas, os 

genótipos LViPE-06 e LGoPE-06 tiveram o menor conteúdo fenólico e menor 

desempenho na atividade antioxidante, sendo ambos genótipos susceptíveis ao 

estresse hídrico. 
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4 ACESSIBILIDADE DE COMPOSTOS FENÓLICOS DO AMENDOIM PELO 

MÉTODO DE DIGESTÃO SIMULADA IN VITRO 

 

Resumo 

Este estudo teve como objetivo investigar as mudanças na composição 
fenólica e atividade antioxidante do amendoim, genótipo BR1, durante a digestão 
simulada in vitro. Os estudos sobre a acessibilidade dos compostos fenólicos em 
amendoim são raros, sendo esta a primeira vez em que se relata o comportamento 
do ácido p-cumárico e dos derivados do p-cumaroil nessa matriz durante a digestão 
simulada. Os resultados mostraram que o teor de compostos fenólicos totais 
aumentou após a digestão, enquanto que a atividade antioxidante na fase intestinal 
(96,52 µmol Trolox/g), avaliada pelo sequestro do radical peroxila, foi 
estatisticamente igual à do extrato (84,77 µmol Trolox/g). O ácido p-cumárico e os 
derivados do p-cumaroil foram identificados na amostra não digerida do amendoim e 
nas alíquotas de cada uma das fases da digestão simulada in vitro. A acessibilidade 
variou de 7 a 370% entre os 7 compostos fenólicos majoritários avaliados. O ácido p-
cumárico foi um dos compostos majoritários identificados, sendo que o seu teor após 
a digestão (252,86 µg/g) foi maior quando comparado ao do extrato da amostra de 
amendoim não digerida (68,55 µg/g). 
 
 
Palavras-chave: Arachis hypogaea L.; Digestão gastrointestinal; Metabólitos 
secundários; Àcido p-cumárico. 
 
 
Abstract 

This study investigated the changes in phenolic composition and antioxidant 
activity of the BR1 peanut genotype following in vitro simulated digestion. Studies on 
the accessibility of phenolic compounds found in peanuts are scarce in the literature. 
This is the first report on the behavior of p-coumaric acid and p-coumaroyl derivatives 
in such a matrix during simulated digestion. The results showed that the total 
phenolic content increased after digestion and that the antioxidant activity in the 
intestinal phase (96.52 μmol Trolox/g), determined by peroxyl radical scavenging, 
was not statistically different from that of the extract (84.77 μmol Trolox/g). The 
coumpounds p-coumaric acid and p-coumaroyl derivatives were identified in the 
extracts and aliquots from the digestion phases. The accessibility of the seven 
phenolic compounds ranged from 7% to 370%. p-coumaric acid was one of the major 
compounds identified, whose content after digestion (252.86 μg/g) was higher than 
that of the undigested peanut extract (68.55 μg/g). 
 
Key-words: Arachis hypogaea L.; Gastrointestinal digestion; Secondary metabolites; 
p-coumaric acid. 
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4.1 Introdução 

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários de plantas cuja função 

está relacionada à defesa. Nos alimentos, possuem efeitos no amargor, 

adstringência, cor, flavor, odor e na estabilidade oxidativa (Pandey et al., 2009). 

Porém, é devido às atividades bioativas, tais como a antioxidante, anti-inflamatória e 

antimicrobiana, que esses compostos são extensivamente estudados. 

Pertencente à família das leguminosas, o amendoim (Arachis hypogaea L.), 

além do seu alto valor nutritivo conferido pelo teor de proteínas e lipídeos, também é 

considerado fonte de compostos fenólicos, sendo que a maior concentração deles 

se localiza no tegumento, ou película (Bodoira et al.,2017). 

A determinação da bioatividade de compostos em alimentos provenientes de 

uma extração e medida por métodos in vitro não é suficiente para predizer o real 

efeito in vivo desses compostos, sendo que os metabólitos que atingem a corrente 

sanguínea podem diferir das substâncias nativas em termos de atividade biológica. 

Assim, o real efeito ou a eficácia dos compostos designados bioativos podem ser 

assegurados pela determinação da biodisponibilidade dessas substâncias 

(Carbonell-Capella et al., 2014). 

A biodisponibilidade é o termo usado para descrever a quantidade de um 

composto ingerido que atinge o sistema circulatório e desempenha sua função no 

organismo. Por sua vez, a biodisponibilidade depende da bioacessibilidade, que se 

refere à quantidade ou a fração do que é liberado da matriz alimentar no trato 

gastrointestinal para a absorção (Heaney, 2001; Manach et al., 2004)  

Atualmente, a bioacessibilidade é comumente avaliada por meio da digestão 

in vitro. No presente estudo, porém, o termo utilizado para avaliar a fração digerida 

foi “acessibilidade”, como utilizado por Campoli et al. (2018), por não ter sido 

avaliada a influência da fermentação colônica, que ocorre pela ação de 

microrganismos da flora intestinal. 

O ácido cumárico, um ácido hidroxicinâmico, possui três isômeros, ácido o-

cumárico, ácido m-cumárico e ácido p-cumárico, sendo este último o isômero mais 

abundante na natureza (Cha et al., 2018). O amendoim é considerado fonte desse 

ácido hidroxicinâmico e assim, tal alimento pode contribuir com benefícios à saúde 

devido ao potencial antioxidante do ácido p-cumárico (Talcott et al., 2005).  

Os efeitos benéficos da administração do ácido p-cumárico já foram descritos 

em alguns estudos que incluem, efeito hepatoprotetor e o seu potencial uso para 
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prevenção de doenças associadas à produção de EROs (Cha et al., 2018), potencial 

terapêutico no tratamento do diabetes tipo 2 (Abdel-Moneim et al., 2018), proteção 

contra doenças do coração (Prince & Roy, 2013) e atenuação de vias de sinalização 

relacionadas à angiogênese (Kong et al., 2013).  

Apesar do grande número de trabalhos sobre a composição fenólica do 

amendoim bem como suas atividades biológicas, são escassos os que propõem 

avaliar o efeito da digestão sobre esses compostos, bem como os reflexos nas suas 

atividades biológicas. Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi determinar a 

acessibilidade do ácido p-cumárico e derivados do p-cumaroil presentes no 

amendoim por meio do uso do método da digestão simulada in vitro. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

4.2.1 Amostra 

 O genótipo de amendoim BR1, de ciclo precoce e larga adaptação a 

ambientes com restrição hídrica, foi transferido da Embrapa Algodão, Campina 

Grande-PB para o Laboratório de Bioquímica e Análise Instrumental pertencente ao 

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ-USP, Piracicaba-

SP. A amostra foi mantida sob refrigeração (8°C) até o momento das análises. 

 

4.2.2 Preparo do extrato 

O extrato fenólico, preparado para comparação com o resultado das 

alíquotas da digestão in vitro, foi obtido utilizando o amendoim com a película de 

acordo com o procedimento descrito por Regueiro et al. (2014), com modificações. O 

total de 0,5 g da amostra moída foi homogeneizado com 4 mL da solução de 

acetona/água (60/40 v/v) e levado à extração em banho de ultrassom durante 5 

minutos. Na sequência, a mistura foi centrifugada a 4000 x g por 10 minutos/4°C, o 

sobrenadante coletado e o procedimento repetido por mais 2 vezes. Os 

sobrenadantes foram reunidos e armazenados à temperatura de -20°C até o 

momento das análises. O procedimento da extração foi realizado em triplicata. 

 

4.2.3 Digestão gastrointestinal in vitro  

A digestão gastrointestinal in vitro do amendoim consistiu em 3 fases: oral, 

gástrica e intestinal, utilizando os fluidos sintéticos salivar (SSF), gástrico (SGF) e 
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intestinal (SIF), respectivamente, preparados conforme descrito por Minekus et al. 

(2014). O método da digestão foi realizado de acordo com Rodrigues et al. (2016), 

com modificações. 

Inicialmente, o amendoim com a película foi moído em moinho (IKA A11 

basic) com nitrogênio líquido, a fim de evitar o aquecimento da amostra. Para a fase 

oral, 5 g da amostra em tubos tipo falcon de 50 mL foram misturados com 5 mL do 

SSF contendo 0,325 g/L de α-amilase. A mistura foi incubada a 37°C em banho 

termostatizado durante 2 minutos, com agitação de 100 rpm, e transferida para o 

banho de gelo a fim de cessar a reação. Na sequência, foram adicionados 10 mL do 

SGF contendo 26,4 g/L de pepsina, o pH ajustado para 3,0 utilizando HCl 1 M, e a 

mistura foi incubada a 37°C durante 2 horas, com agitação de 100 rpm. Após esse 

tempo, os tubos foram colocados em banho de gelo para cessar a reação. Para a 

fase intestinal, 20 mL do SIF contendo 20,0 g/L de pancreatina e 11,25 g/L de sais 

de bile foram adicionados à mistura e o pH foi ajustado para 7,0 com NaOH 1 M. 

Finalmente, a mistura foi incubada a 37°C durante 2 horas, com agitação a 100 rpm. 

Para cada uma das fases, dois controles foram submetidos às mesmas condições, 

sendo um controle contendo a amostra com os fluidos digestivos sem as enzimas e 

o outro contendo apenas os fluidos digestivos com as enzimas. Imediatamente ao 

término da incubação de cada uma das fases (oral, gástrica e intestinal), os tubos 

das misturas foram centrifugados a 10000 x g por 5 minutos/4°C e os sobrenadantes 

(fração acessível) foram recolhidos e armazenados à -20°C até o momento das 

análises. O procedimento da digestão para as 3 fases foi realizado em triplicata. 

A acessibilidade in vitro (%) foi calculada de acordo com a equação 4, em que 

a concentração de cada composto na fração acessível é dividida pela concentração 

no extrato da amostra não digerida. 

 

Acessibilidade 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜 (%) =
Cfração acessível

Cextrato amostra não digerida
 x 100                                              (4) 

 

 

4.2.4 Compostos fenólicos totais 

O teor de compostos fenólicos totais foi determinado de acordo com Melo et 

al. (2015), com base nos conceitos de Singleton et al. (1999). O total de 20µL de 

extrato e alíquotas das fases da digestão, devidamente diluídas, ou padrão, 
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juntamente com 100 µL da solução de Folin-Ciocalteu 10%, foram adicionados em 

poços de microplacas de 96 poços. Decorridos 5 minutos foram acrescentados 75 

µL de solução de Na2CO3 7,5% em água. Após agitação e decorrido o tempo de 40 

minutos, as leituras das absorbâncias foram realizadas em leitor de microplacas 

(SpectraMax M3, Molecular Devices, LLC, Sunnyvale, CA, USA) à 740nm. A curva 

de calibração foi construída utilizando como padrão o ácido gálico e os resultados 

foram expressos em equivalentes ao ácido gálico (mg AG/g amostra). 

 

4.2.5 Sequestro do radical peroxila (ROO) 

O sequestro do radical peroxila foi analisado conforme descrito por Melo et al. 

(2015). O total de 30 µL de extrato e alíquotas das fases da digestão, padrão ou 

controle (tampão fostato 75 mM, pH 7,4) foram adicionados nos poços da microplaca 

opaca e preta, de 96 poços. Na sequência foi adicionada a alíquota de 60 µL da 

solução de fluoresceína 508 nM, preparada em tampão fosfato de potássio e, por 

último, foi adicionado o volume de 110 µL da solução de AAPH 76 mM, também 

preparada utilizando o mesmo tampão fosfato de potássio. A reação foi incubada a 

37°C e as leituras da fluorescência foram realizadas a cada minuto durante 120 

minutos, em leitor de microplacas com Ex./Em. de 485 nm/528 nm. A curva de 

calibração foi construída utilizando como padrão o Trolox e os resultados foram 

expressos em equivalentes ao padrão Trolox (µmol Trolox/g amostra). 

 

4.2.6 Quantificação de compostos fenólicos por cromatografia líquida de alta 

eficiência (LC-DAD) 

A quantificação dos compostos fenólicos do extrato e das alíquotas das fases 

da digestão foi realizada utilizando o cromatógrafo líquido de alta eficiência (SCL-

10AVp, Shimadzu, Japan) acoplado ao detector de arranjo de diodos (DAD) (SPD-M 

10AVp, Shimadzu, Japan). O volume de 30 L de cada um dos extratos e alíquotas 

da digestão, previamente diluídos e filtrados (Millex PTFE e PVDF 0,22m de poro), 

foi injetado em coluna de fase reversa C18 (250 x 4,6 mm x 5,0 m; Agilent). A fase 

móvel consistiu em Fase A (água/ácido fórmico 99,75/0,25 v/v) e Fase B 

(acetonitrila/água/ácido fórmico 80/19,75/0,25 v/v/v) cujo gradiente de separação 

iniciou com 10% da fase B aumentando para 20% em 10 minutos; 30% em 20 

minutos; 50% em 30 minutos e diminuindo para 10% em 38 minutos. O fluxo foi de 1 
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mL/min e a coluna foi mantida a 30C durante toda a corrida. Os cromatogramas 

foram analisados no software Class-VP e os compostos majoritários foram 

analisados no comprimento de onda de 310 nm (absorção máxima do ácido p-

cumárico). Os resultados foram expressos em equivalentes ao ácido p-cumárico (µg 

ácido p-cumárico/g amostra). 

 

4.2.7 Caracterização fenólica por espectrometria de massas de alta resolução 

(LC-ESI-QTOF-MS) 

As análises foram conduzidas em sistema de cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC, Shimadzu) equipado com bombas LC-30AD, autoinjetor SIL-30AC, 

forno CTO-20A e controlador CBM-20A. A separação cromatográfica ocorreu em 

coluna Phenomenex Luna C18 (4,6 x 250 mm x 5 µm). A fase móvel consistiu em 

Fase A (água:ácido Fórmico 99,75:0,25 v/v) e Fase B (acetonitrila:água:ácido 

fórmico 80:19,75:0,25 v/v/v) cujo gradiente de separação iniciou com 10% da fase B 

aumentando para 20% em 10 minutos; 30% em 20 minutos; 50% em 30 minutos e 

diminuindo para 10% em 38 minutos. O fluxo foi de 1 mL/min e a coluna foi mantida 

a 30C durante toda a corrida. 

A análise de alta resolução ocorreu em espectrômetro de massas q-TOF 

MAXIS 3G – Bruker Daltonics (Bruker Daltonics, Bremen, Germany) equipado com 

uma fonte de ionização por eletronebulização, em modo negativo (ESI-), nas 

seguintes condições: intervalo de m/z 100-2000; resolução 30.000; voltagem da 

fonte de 4,5 KV, respectivamente; gás secante a 8L/min e o gás nebulização na 

pressão de 29 psi e temperatura do capilar em 200°C. A identificação dos 

compostos fenólicos foi realizada no software Brucker Compass DataAnalysis 4.3 

por comparação das massas exatas e dos espetros de massas MS/MS disponíveis 

na literatura. 

 

 
4.2.8 Análise estatística 

Os dados foram expressos por meio da média (n=3) ± desvio padrão pela 

análise da variância simples (ANOVA). Para a comparação entre as médias, foi 

aplicado o teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o software SAS (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA). 

 



123 
 

 

4.3 Resultados e Discussão 

O teor total de compostos fenólicos foi diferente na amostra não digerida e 

nas frações após a digestão (p<0,05). Como apresentado na Figura 15, houve um 

aumento (aproximadamente 94%) do teor total de compostos fenólicos na fase 

intestinal (4.030,18 µg AG/g) comparado ao teor encontrado no extrato da amostra 

não digerida (2.074,06 µg AG/g). Esse comportamento também foi observado por 

Huang et al. (2017), no estudo da bioacessibilidade de compostos fenólicos em 

sementes de Prinsepia utilis Royle, no qual observou-se um aumento de 30% no teor 

de compostos fenólicos na fase intestinal, comparado ao teor da amostra não 

digerida.  

Chandrasekara e Shahidi (2012) observaram que o teor de compostos 

fenólicos também aumentou para os grãos de milhete (milho-miúdo) na fase 

intestinal comparada ao extrato da amostra não digerida, chegando a ser 

aproximadamente 14 vezes maior para uma determinada cultivar. Na fase gástrica, 

os mesmos autores observaram um aumento que variou de 2 a 3 vezes o valor 

correspondente ao extrato da amostra não digerida. No presente estudo, o aumento 

observado na fase gástrica em relação à amostra não digerida foi de 151,04 µg 

AG/g, aproximadamente 7,5%. Apenas na fase oral o teor de compostos fenólicos foi 

menor (1.073,32 µg AG/g) quando comparado com o extrato da amostra não 

digerida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

Figura 15 - Teor total de compostos fenólicos dos extratos, antes e após a digestão 

simulada in vitro das sementes de amendoim (genótipo BR1). 



 124 

É possível sugerir que o aumento no teor de compostos fenólicos a partir da 

fase gástrica é a liberação desses compostos que estariam ligados a proteínas 

(Chandrasekara e Shahidi, 2012). Além disso, o reagente Folin-Ciocalteu possui 

reatividade com outras substâncias não fenólicas (Everette et al., 2010), o que 

poderia aumentar o resultado do teor total de compostos fenólicos no decorrer das 

fases da digestão. 

A atividade antioxidante avaliada pelo método do sequestro do ROO da 

amostra de amendoim antes e após a digestão variou de 31,77 a 96,52 µmol 

Trolox/g. O menor e o maior valor pertenceram às alíquotas das fases oral e 

intestinal, respectivamente, porém o valor da atividade antioxidante na fase intestinal 

não diferiu estatisticamente da fase gástrica (81,79 µmol Trolox/g) e do extrato da 

amostra de amendoim antes da digestão (84,77 µmol Trolox/g) (Figura 16), ou seja, 

a atividade antioxidante do amendoim se conservou após a digestão. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16 - Atividade antioxidante (ORAC) dos extratos, antes e após a digestão 

simulada in vitro das sementes de amendoim (genótipo BR1). 

  

Comportamentos distintos da atividade antioxidante (método ORAC) foram 

observados por Jara-Palacios et al. (2018) em resíduos de uva. O valor da atividade 

antioxidante aumentou significativamente nas fases da digestão (gástrica e 

intestinal) para os extratos de semente e haste, enquanto que para os extratos do 

bagaço e casca a atividade antioxidante diminui após a digestão, em comparação 

com o extrato da amostra não digerida. Já no estudo com várias cultivares de 
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milhete, todas as alíquotas da fase intestinal apresentaram aumento significativo no 

valor ORAC, comparado com a fase gástrica e extrato aquoso da amostra não 

digerida (Chandrasekara e Shahidi, 2012).  

Dentre os sete compostos majoritários na amostra não digerida do amendoim 

e nas alíquotas de cada uma das fases da digestão simulada in vitro (Figura 17), 

seis foram identificados pela técnica LC-ESI-QTOF-MS, sendo eles o ácido p-

cumárico e os derivados do p-cumaroil (ácido p-cumaroil-tartárico, ácido di-p-

cumaroil-tartárico, ácido p-cumaroil-sinapoil-tartárico e ácido p-cumaroil-feruloil-

tartárico) (Tabela 24). 

Os picos 1 e 2 foram tentativamente identificados como isômeros do ácido p-

cumaroil-tartárico, porém não foram especificados os isômeros cis- e trans-. A 

separação cromatográfica de extratos de folhas de amendoim do estudo que utilizou 

condições parecidas às do presente trabalho mostrou que o isômero trans- teve o 

tempo de retenção menor (7,5 min.) comparado ao isômero cis- (8,0 min), além 

disso, o primeiro isômero apresentou área maior comparada à do segundo isômero 

(Sullivan, 2014). 

O pico 3 foi identificado como ácido p-cumárico, cuja identidade foi 

confirmada com o padrão analítico autêntico. 

O pico 4 não foi identificado, porém, de acordo com seus fragmentos de 

massa (Tabela 24), fica evidente que é um composto derivado do p-cumaroil, assim 

como os compostos referentes aos picos 5, 6 e 7, que foram identificados por 

tentativa como sendo o ácido di-p-cumaroil-tartárico, ácido p-cumaroil-sinapoil-

tartárico e ácido p-cumaroil-feruloil-tartárico, respectivamente (Tabela 24). 

Os sete compostos majoritários, inclusive o ácido p-cumárico, foram 

detectados em todas as fases da digestão simulada in vitro e no extrato. A Tabela 24 

também apresenta a quantificação de cada um dos compostos majoritários 

detectados, em equivalentes ao ácido p-cumárico. 
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Figura 17 - Cromatogramas obtidos por LC-DAD dos compostos majoritários 

detectados à 310 nm e identificados pela técnica de LC-ESI-QTOF-MS dos extratos, 

antes e após a digestão simulada in vitro do amendoim: (1) isômero do ácido p-

cumaroil tartárico, (2) isômero do ácido p-cumaroil tartárico, (3) ácido p-cumárico, (4) 

não identificado, (5) ácido di-p-cumaroil-tartárico, (6) ácido p-cumaroil-sinapoil-

tartárico e (7) ácido p-cumaroil-feruloil-tartárico. 
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Tabela 24 - Identificação por tentativa por LC-ESI-QTOF-MS e quantificação por LC-DAD dos compostos fenólicos majoritários do 

extrato do amendoim não digerido e nas alíquotas após a digestão simulada in vitro. 

*n.i.=não identificado; 

 ***Média±desvio padrão, n=3. Valores seguidos por letras diferentes na mesma linha são significativamente diferentes (p<0,05). 

 

Pico Composto 
TR 
(min) 

[M-H]
- 
m/z Fragmentos do [M-H]

-
 m/z 

Concentração 
(µg eq. ác. p-cumárico/g amostra)** 

     Extrato Oral Gástrica Intestinal 

1 Ácido p-cumaroil-
tartárico (isômero) 

13,2 295,0494 163,0416 [p-cumárico-H]
-
 

119,0510 [p-cumárico-H-CO2]
-
 

149,0109 [tartárico-H]
-
 

681,42±47,06
a
 253,44±12,97

c
 348,14±17,86

b
 757,51±41,41

a
 

2 Ácido p-cumaroil-
tartárico (isômero) 

16,5 295,0482 163,0415 [p-cumárico-H]
-
 

119,0514 [p-cumárico-H-CO2]
-
 

149,0109 [tartárico-H]
-
 

150,21±7,27
a
 15,91±0,89

d
 50,63±6,76

c
 115,50±4,72

b
 

3 Ácido p-cumárico 19,4 163,0403 119,0511 [tartárico-H]
-
 68, 55±5,84

b
 230,47±10,66

a
 42,16±7,42

c
 252,86±12,48

a
 

4 n.i.* 18,8 603,1395 457,1015 [M-H-p-cumaroil]
-
 

119,0513 [p-cumárico-H-CO2]
-
 

163,0414 [p-cumárico-H]
-
 

67,97±5,57
a
 7,89±1,19

c
 19,76±1,89

b
 71,21±2,03

a
 

5 Ácido di-p-cumaroil-
tartárico 

29,3 441,0861 295,0482 [p-cumaroil-tartárico-H]
-
 

277,0373 [M-H-p-cumaroil-H2O]
-
  

163,0413 [p-cumárico-H]
-
 

119,0512 [p-cumárico-H-CO2]
-
 

362,96±24,96
a
 3,49±0,61

d
 20,07±2,90

c
 108,83±2,55

b
 

6 Ácido p-cumaroil-
sinapoil-tartárico 

29,7 501,1071 277,0375 [M-H-sinapoil-H2O-H]
-
 

337,0588 [M-H-p-cumaroil-H2O]
-
  

203,0360 [M-H-sinapoil-H2O-74-
(C2H2O3)]

-
 

149,0254 [tartárico-H]
-
 

223,0633 [sinápico-H]
-
 

66,99±5,54
a
 1,75±0,18

c
 6,11±0,47

c
 17,34±0,24

b
 

7 Ácido p-cumaroil-
feruloil-tartárico 

30,1 471,0970 277,0373 [M-H-feruloil-H2O-H]
-
 

203,0366 [M-H-feruloil-H2O-74-
(C2H2O3)]

-
 

307,0489 [M-H-p-cumaroil-H2O]
-
 

119,0510 [p-cumárico-H-CO2]
- 

193,0539 [ferulico-H]
-
 

35,30±6,92
a
 0,76±0,12

b
 2,87±0,26

b
 2,33±0,94

b
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De modo geral, assim como observado nas análises do teor total de 

compostos fenólicos e na atividade antioxidante medida pelo método ORAC, o ácido 

p-cumárico e os derivados do p-cumaroil no extrato e nas alíquotas das fases da 

digestão tiveram aumento da fase gástrica para a fase intestinal, exceto para o ácido 

p-cumaroil-feruloil-tartárico, em que não houve diferença estatística da fase gástrica 

(2,87 µg/g) comparada à fase intestinal (2,33 µg/g) 

A concentração de todos os compostos majoritários no extrato obtido da 

amostra não digerida variou de 35,30 a 681,42 µg/g amostra. Para o primeiro 

isômero do ácido p-cumaroil-tartárico e o composto referente ao pico 4, não houve 

diferença estatística nas concentrações da amostra não digerida e na alíquota da 

fase intestinal sendo que a acessibilidade para esses compostos foi maior que 100% 

(Figura 18). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Acessibilidade (%) dos ácidos fenólicos no amendoim, genótipo BR1.    

n.i = não identificado. 
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Em relação aos compostos referentes aos picos 2, 5, 6 e 7, os teores foram 

maiores na amostra não digerida comparados aos da fase intestinal. As 

concentrações do composto 2 no extrato/fase intestinal foram de 150,21/115,50 

µg/g; do composto 5 foram de 362,96/108,83 µg/g; do composto 6 foram de 

66,99/17,34 µg/g e do composto 7 foram de 35,30/2,33 µg/g. Com base nesses 

valores, a acessibilidade dos referidos compostos foi de aproximadamente 77, 30, 26 

e 7%, respectivamente (Figura 18). De acordo com Zhang et al. (2017), para alguns 

ácidos fenólicos a baixa concentração encontrada na fase intestinal, comparada ao 

extrato da amostra não digerida, é devido a ocorrência de degradação pela ação da 

pancreatina e sais de bile. 

O ácido p-cumárico, diferente dos demais compostos, se mostrou em maior 

concentração na alíquota da fase intestinal (252,86 µg/g), comparada ao extrato 

(68,55 µg/g) e, portanto, a acessibilidade in vitro para esse composto atingiu 370% 

(Figura 18). A maior concentração encontrada para esse ácido fenólico na fase 

intestinal pode estar associada à liberação desse composto a partir de estruturas 

mais complexas presentes na matriz do amendoim, como observado para o ácido 

elágico no extrato de romã (Mosele et al., 2015). Por outro lado e, de acordo com 

Jara-Palacios et al. (2018), alguns compostos fenólicos podem ser altamente 

estáveis o que indicaria alta bioacessibilidade e um alto potencial à 

biodisponibilidade. 

Os ácidos hidroxicinâmicos, grupo do qual pertence o ácido p-cumárico, são 

absorvidos do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea na forma de 

conjugados glucoronídeos e de sulfatos (Nardini et al., 2009). Os benefícios do ácido 

p-cumárico têm sido comprovados e estes incluem atividade contra radicais livres 

(Rice-Evans, 1996), antividade antitumoral (Bouzaiene et al., 2015), potencial 

terapêutico no tratamento do diabetes tipo 2 (Abdel-Moneim et al., 2018), entre 

outros. 

Li et al. (2017) mostraram que os flavonoides que continham a fração p-

cumaroil em suas estruturas exibiram atividade antioxidante e atividade citoprotetora 

superiores àquelas dos compostos que não continham tal fração na estrutura 

química. 

Dessa forma, o amendoim pode ser considerado um alimento funcional com 

base em sua composição em ácidos fenólicos, cuja alta acessibilidade, em sua 
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maioria, pode também estar relacionada à alta biodisponibilidade, crucial para o 

desempenho, de fato, de suas propriedades biológicas no organismo. 

  

4.4 Conclusão 

 A digestão simulada in vitro proporcionou o aumento do conteúdo total 

de compostos fenólicos do amendoim, genótipo BR1, e manteve o potencial do 

sequestro do radical peroxila na alíquota da fase intestinal. Todos os 7 compostos 

majoritários presentes no extrato, que compreenderam o ácido p-cumárico e 

derivados do p-cumaroil, foram detectados após a digestão simulada, sendo então 

considerados acessíveis para absorção. 
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CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do grande número de trabalhos sobre extração de compostos fenólicos 

de diferentes matrizes, com variadas combinações de condições de extração, a 

metodologia de superfície de resposta foi uma ferramenta importante para o 

estabelecimento das melhores condições de extração de compostos fenólicos de 

duas diferentes partes do amendoim, cotilédones e películas. 

Quanto à determinação do teor de compostos fenólicos e sequestro de 

ERO’s, as películas apresentaram desempenho superior ao dos cotilédones, sendo 

sua composição fenólica majoritária de procianidinas tipo A.  

O cotilédone do genótipo BR1, de tolerância ao estresse hídrico, apresentou 

maior teor de compostos fenólicos e melhor desempenho no sequestro de 3 

espécies reativas (radical superóxido, radical peroxila e peróxido de hidrogênio)  em 

relação aos demais extratos de cotilédones. Os extratos das películas dos genótipos 

LViPE-06 e LGoPE-06, susceptíveis ao estresse hídrico, apresentaram o menor 

conteúdo de compostos fenólicos totais e menor desempenho no sequestro das 

espécies reativas do oxigênio. 

O estudo da acessibilidade de compostos fenólicos do amendoim, genótipo 

BR1, revelou que a grande parte de seus componentes majoritários são acessíveis 

após o processo de digestão in vitro simulada. 

O presente estudo trouxe novas informações sobre a bioatividade de alguns 

genótipos de amendoim que ainda não haviam sido estudados no contexto abordado 

neste estudo. Os dados obtidos corroboram com os dados da literatura, nos quais 

definem o amendoim como um alimento funcional, que possui, além das suas 

propriedades nutricionais básicas, compostos fenólicos que atuam positivamente no 

organismo e produzem efeitos no metabolismo e nos processos fisiológicos, 

beneficiando a saúde. Isto é um estimulo para aumentar o consumo usual dessa 

oleaginosa. 
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5 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA AMBIENTAL NA PESQUISA – ESALQ/USP 

 O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Ambiental na 

Pesquisa (CEAP) – ESALQ/USP conforme os princípios éticos ambientais adotados 

das leis e decretos complementares (APÊNDICE A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

APÊNDICES 

Apêndice A 


