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RESUMO

O jambolão (Syzygium cumini) é um fruto nativo da Indonésia, China e Antilhas encontrado com abundância na região nordeste do Brasil.  
Conhecido como jamelão ou “azeitona do Nordeste”. O fruto apresenta características sensoriais doces e adstringente de cor roxa no estágio de 
maturação. Sua funcionalidade antioxidante é representada pela presença de composto de fenólicos encontrados em várias partes do fruto. A 
produção ocorre nos meses mais quentes do ano entre janeiro e maio, de acordo com Vizzoto (2009). Objetivos: apresentar os princípios ativos 
do Jambolão visando utiliza-lo como matéria-prima para a elaboração de novos produtos. Metodologia: O presente estudo refere-se a uma 
revisão sistemática fundamentada em pesquisas bibliográficas onde foram analisados artigos científicos publicados e  divulgados nas bases de 
dados: Scielo, Lilacs, TEDE, pesquisados por meio das palavras chaves em português, espanhol e inglês. Resultados: O jambolão (sygygium cumini ) 
é uma planta oriunda da Índia, pertence à família das mirtácea, que possuem um vasto número de espécies entre elas a mais conhecida é o 
Eucalipto (Eucalyptus), suas características botânicas são árvores arbóreas que atingem altos comprimentos e abrangem uma grande área. 
Cultivada em vários países, pois se adapta muito bem a vários tipos de solos (Vizzoto et al 2009). Costumeiramente no Brasil, a fruta é consumida 
in natura, em razão de não ter sido despertado seu grande valor comercial, como também pela dificuldade nas preparações de receitas e por não 
ser uma fruta popular no país. Na índia a polpa tem sido aproveitada como base para produção de doces, tortas, geleias, licores e vários outros 
produtos em consonância com Vizzoto et al (2009). Pesquisas mostram seu poder antioxidante presente no caule, folhas e frutos que Segundo 
(Vizzotto et al, 2009) popularmente são utilizados na medicina como hipoglicemiantes. Estudos também feitos Schossler et, al (2004) 
demonstraram que o jambolão pode agir na restauração das células pancreáticas, que são percursoras da insulina. Os fitoquímicos encontrados 
no jambolão que atuam na prevenção e no combate de doenças crônicas como o câncer e as doenças cardiovasculares. Exemplos de fitoquímicos 
encontrados da planta são flavonóides como as antocianinas, a quercetina, a rutina a mirecetina com seus glicosídeos (açúcares) e os taninos 
hidrolisáveis. Contribuições do trabalho: tal estudo possibilitará a inserção de novos produtos com potencial funcional contribuindo diretamente 
com a prevenção de patologias, além de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da região tendo em vista que o jambolão é um fruto 
pouco explorado.
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