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Tendo  em vista  a  importância  das  substâncias  antioxidantes  presentes  em  óleos  vegetais
objetivou-se estudar a composição centesimal (CC) das sementes e os teores de tocóis (T)
e fitosteróis (FS) do óleo de  Barnebya harleyi  e Diplopterys pubipetala  (Malpighiaceae).
A  CC  foi  realizada  de  acordo  com  AOAC  (2000)  e  o  teor  de  carboidratos  +  fibras  foi
calculado pela diferença dos outros componentes, pela equação: Conteúdo de carboidratos
+ fibras alimentares = 100% - (%umidade + %proteína + %lipídios + %cinzas). Óleos das
sementes foram extraídos em Soxhlet com n-hexano. Os tocóis (tocoferois e tocotrienois)
obtidos do óleo foram analisados em HPLC (High Performance Liquid Chromatography) e
os  componentes  identificados  comparando-se  tempos  de  retenção  e  espectro  UV  com
padrões da Sigma (α-, β, γ- e δ-tocoferol e α-, β-, γ- e δ-tocotrienol). Os esterois foram aval
iados  por  CG-FID  pelo  método  da  Norma  NP  EN  ISO  12228  (1999).  Padrões  de
identificação  utilizados  foram  adquiridos  da  Sigma  (colestanol,  colesterol,  campesterol,
estigmasterol, β-sitosterol, β-sitoestanol e betulina). O total de T foi de 26,6 mg/100 g em
D.  pubipetala  e  72,7  mg/100  g  em  B.  harleyi.  α-Tocoferol,  β-tocoferol,  γ-tocoferol  e  α
-tocotrienol, β-tocotrienol e γ-tocotrienol foram detectados nos óleos das duas espécies.  δ
-tocoferol  e  δ-tocotrienol  foram  detectados  apenas  no  óleo  de  B.  harleyi.  O  teor  de  α
-tocoferol foi  mais elevado em D. pubipetala  (24,0 mg/100 g) do que em B. harleyi  (2,6
mg/100  g).  O teor  de  γ-tocopherol  de  B.  harleyi  foi  de  58,5,  mg/100  g,  enquanto  em D.
pubipetala  há apenas traços.  B. harleyi  apresentou teor de γ-tocotrienol de 5,0 mg/100 g.
Os fitosteróis de D. pubipetala e  B.  harleyi  totalizam respectivamente,  85,06 mg/100 g e
89,20 mg/100 g. β-sitosterol (50,64 e 70,40 mg/100 g), o campesterol (8,58 e 6,83 mg/100
g) e o ∆7-estigmastanol (12,22 e 7,13 mg/100 g) foram os fitosteróis majoritários.
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