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RESUMO

O cerrado, bioma típico da zona tropical, é uma formação savânica que corresponde a 23,1% do território brasileiro. Nos últimos anos, tem sido gerado um considerável interesse

sobre a composição química destes frutos e os resultados têm demonstrado que muitos deles são ricos em antioxidantes. Além disso, os frutos das espécies nativas do cerrado

oferecem atrativos sensoriais como cor, sabor, aroma peculiares e intensos. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi analisar a capacidade antioxidante in vitro de frutos do

cerrado brasileiro. A atividade antioxidante foi determinada pelo método do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH) e compostos fenólicos totais, por meio do reagente

Folin-Ciocalteau, ambas as metodologias determinadas por espectrofotometria. Para a realização do experimento os frutos do cerrado foram adquiridos durante a safra de 2016,

no comércio local e, em seguida, conservados em embalagens fechadas e sob congelamento a -20°C até o momento das análises. Para a realização das análises os frutos de

murici (Byrsonima crassifólia), cagaita (Eugenia dysenterica), jatobá (Hymenaea courbaril) e pequi (Caryocar brasilense) foram diluídos em etanol na proporção de 1:4 (p/v) e, em

seguida filtrados, para a obtenção dos extratos etanólicos. De acordo com os resultados obtidos, os valores de atividade antioxidante máxima (%AA) atingidos para murici,

cagaita, jatobá e pequi foram de 95,33; 96,05; 42,68 e 56,28%, respectivamente. As concentrações obtidas de compostos fenólicos totais para murici, cagaita, jatobá e pequi

foram de 234,29; 185,02; 3,35 e 0,24 mg de equivalentes de ácido gálico por grama de fruto, respectivamente. De acordo com os resultados obtidos os frutos apresentaram

capacidade para inibir os radicais livres e, ainda, servir de alternativa como fontes de antioxidantes naturais para as indústrias alimentícias, farmacêuticas e cosméticas.
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