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RESUMO. Este estudo teve como objetivo analisar o conteúdo de compostos antioxidantes
(ácido ascórbico - AA, ácido desidroascórbico - ADA, vitamina C total, licopeno, β-caroteno,
β-criptoxantina e estimativa de compostos fenólicos) e avaliar a atividade antioxidante, em goiaba,
manga e mamão. A análise de carotenoides e vitamina C foi realizada por Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (CLAE). O teor de fenólicos totais foi determinado utilizando o reagente de
Folin-Ciocalteu e leitura espectrofotométrica. A atividade antioxidante foi avaliada pelo Teste do
2,2-diphenil-2-picril-hidrazil (DPPH•) e do Poder Redutor. A Anova ( = 0,05) foi utilizada
para a análise dos dados. Os teores dos constituintes antioxidantes diferiram entre as três frutas,
mas a goiaba foi a fruta que apresentou teores mais elevados de compostos fenólicos, vitamina C
total, ADA e licopeno, além dos maiores valores para atividade antioxidante. Foi constatada forte
correlação entre os testes que avaliaram a atividade antioxidante e o teor de fenólicos totais,
demonstrando serem estes os principais compostos antioxidantes a contribuírem para a atividade
antioxidante das frutas analisadas, em ambos os testes. É importante incentivar a utilização das
frutas avaliadas neste estudo, tanto em nível doméstico quanto em estabelecimentos de
alimentação coletiva para aumentar o consumo de antioxidantes naturais pela população.
Palavras-chave: frutas tropicais, compostos fenólicos, carotenoides, CLAE, ácido ascórbico e
desidroascórbico.

ABSTRACT. Vitamin C, carotenoids, phenolic compounds and antioxidant
activity of guava, mango and papaya from Ceasa of Minas Gerais State. This study
aimed to analyze the content of antioxidant compounds (ascorbic acid - AA,
dehydroascorbic acid - DHA, total vitamin C, lycopene, β-carotene, β-cryptoxanthin and
phenolic compounds) and to evaluate the antioxidant activity in guava, mango and papaya.
The analysis of carotenoids and vitamin C was performed by high performance liquid
chromatography (HPLC). The content of phenolic compounds was determined using the
Folin-Ciocalteu reagent and spectrophotometric reading. Antioxidant activity was evaluated
by testing the 2.2-diphenyl-2-picryl-hydrazil (DPPH•) and reducing power. ANOVA was
used for data analysis ( = 0.05). The levels of antioxidant constituents differed among the
three fruits; guava was the fruit that had the highest levels of phenolic compounds, total
vitamin C, lycopene and DHA, and the highest values for antioxidant activity. There was a
strong correlation between tests that evaluated antioxidant activity and the content of
phenolic compounds, demonstrating that these are the main antioxidant compounds to
contribute to antioxidant activity of fruits examined in both tests. It is important to
encourage the use of fruits evaluated in this study, both at home and in food service
establishments, in order to increase the intake of natural antioxidants by the population.
Keywords: tropical fruit, phenolic compounds, carotenoids, HPLC, ascorbic acid and dehydroascorbic acid.

Introdução
Antioxidantes naturais, presentes particularmente
em frutas e hortaliças têm ganhado crescente
interesse entre os consumidores e a comunidade
científica. Estudos epidemiológicos sugerem que o
frequente consumo desses alimentos é associado
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com a baixa incidência de doenças degenerativas
incluindo o câncer, doenças cardiovasculares,
inflamações, artrites, declínio do sistema imune,
disfunção cerebral, diabetes, mal de Alzheimer e
alguns tipos de catarata (ABDILLE et al., 2005; HE
et al., 2007; KUSKOSKI et al., 2005; WU et al., 2004).
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Diversas substâncias presentes naturalmente nos
alimentos de origem animal e vegetal, de natureza
lipofílica ou hidrofílica, apresentam potencial para atuar
como antioxidantes no meio biológico, sem considerar
os antioxidantes adicionados propositalmente a
alimentos industrializados (SHI et al., 2001).
As frutas contêm várias substâncias que possuem
potencial para fornecer proteção antioxidante ao
organismo humano, sendo os principais a vitamina
C, carotenoides e compostos fenólicos (KAUER;
KAPOOR, 2001).
Entre os antioxidantes presentes nas frutas, os
mais frequentemente encontrados são os compostos
fenólicos, tais como os flavonóides. São definidos
como substâncias que possuem um anel aromático
com um ou mais substituintes hidroxílicos,
incluindo seus grupos funcionais, possibilitando aos
compostos fenólicos eliminar e estabilizar radicais
livres, reduzir o oxigênio singlete, atuar nas reações
de oxidação lipídica, assim como na quelação de
metais
(BIANCHI;
ANTUNES,
1999;
MALACRIDA; MOTTA, 2006). Os compostos
fenólicos são os antioxidantes mais abundantes na
alimentação. A sua ingestão é, em média, dez vezes
maior que a da vitamina C e 100 vezes maior do que
a de vitamina E ou carotenoides (CURIN;
ANDRIANTSITOHAIMA, 2005).
Mais de 85% da vitamina C é proporcionada por
frutas e hortaliças (LEE; KADER, 2000). Nesse
sentido, a vitamina C é considerada o antioxidante
hidrossolúvel mais importante no organismo.
Apresenta a capacidade de eliminar diferentes espécies
de radicais livres, tais como os radicais superóxido e
hidroxil, além de reduzir radicais tocoferóis de volta
para sua forma ativa nas membranas celulares,
mantendo a sua integridade em células dos organismos
aeróbios (KAUER; KAPOOR, 2001; NAIDU, 2003).
Estudos indicam que o ácido ascórbico pode prevenir
mutações em DNA de humanos, uma vez que altas
concentrações do ácido reduzem mutações causadas
por estresse oxidativo em células humanas in vitro
(LUTSENKO et al., 2002).
Os carotenoides são compostos que também
apresentam
propriedades
antioxidantes.
Os
carotenoides provitamínicos A (β-caroteno, -caroteno
e β-criptoxantina), assim como outros carotenoides
(licopeno, luteína e zeaxantina) possuem capacidade de
atuarem como neutralizadores de radicais livres e de
outras espécies reativas de oxigênio, como o
oxigênio singlete, principalmente em função de suas
estruturas de duplas ligações conjugadas (FERRARI;
TORRES, 2002; OLMEDILLA et al., 2001).
Frutas tropicais, como a manga, goiaba e mamão,
são largamente produzidas no Brasil, ocupando as
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primeiras colocações em relação à produção das
mesmas (FAO, 2005). Manga, mamão e goiaba são,
em sua maioria, encontradas em grande parte do
ano, o que as faz excelentes fontes naturais de
compostos antioxidantes para a população brasileira.
O conhecimento da composição das frutas em
constituintes antioxidantes é indispensável, uma vez
que existem variações nos teores destes, não só entre
as espécies de frutas, mas também pode haver
variabilidade significante intraespécie nos teores de
ascorbato, carotenoides e compostos fenólicos,
dependendo da variedade, das condições de manejo,
das regiões de cultivo e do estágio de maturação dos
frutos (LEE; KADER, 2000; KONDO et al., 2002).
A disponibilidade de informações sobre a
composição de alimentos é essencial para a avaliação da
dieta e para as pesquisas epidemiológicas que
relacionam dieta, saúde e doença (GRANADO et al.,
2001). O conhecimento da composição dos alimentos
em compostos antioxidantes facilita a identificação da
relação entre a dieta e a prevalência de enfermidades
crônicas, além de viabilizar a definição da magnitude
das inadequações dietéticas e oferecer subsídios para a
educação alimentar e para o estabelecimento de metas e
guias alimentares que promovam estilos de vida mais
saudáveis (RIBEIRO, 2006).
Diante desse contexto e pela crescente
comercialização e consumo de frutas tropicais, tanto
no mercado brasileiro como no internacional,
objetivou-se neste trabalho avaliar o conteúdo de
compostos antioxidantes e a atividade antioxidante
em frutas tropicais brasileiras utilizadas de forma
frequente em restaurante comercial.
Material e métodos
Matéria-prima

O mamão (Carica papaya L. var. Formosa), a manga
(Mangifera indica L. var. Tommy Atkins) e a goiaba
vermelha (Psidium guajava var. Paluma) foram
provenientes da Ceasa de Contagem, Estado de Minas
Gerais e adquiridos de um mercado da cidade de
Viçosa, Estado de Minas Gerais. As frutas foram
adquiridas entre janeiro e abril de 2008, eram
visualmente maduras, caracterizando condições
adequadas para consumo imediato. O teor médio de
sólidos solúveis (TSS) variou entre 7,6 e 8,1°Brix, nas
polpas de goiaba; entre 14,8 e 15,6°Brix, nas polpas de
manga e entre 11,7 e 12,15ºBrix nas polpas de mamão.
Coleta das frutas e amostragem

A coleta das amostras foi aleatória, sendo feita
após recepção das frutas em restaurante comercial.
Nesse momento, de três a dez unidades de cada
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fruta (goiaba: 6 unidades, 2 kg; manga: 4 unidades,
1,5 kg; mamão: 3 unidades, 3,7 kg) foram coletadas e
armazenadas em sacos plásticos devidamente
identificados e protegidos por papel alumínio,
armazenadas em caixas isotérmicas e transportadas
ao Laboratório de Análises de Vitaminas da
Universidade Federal de Viçosa. No Laboratório, as
amostras foram descascadas (mamão e manga),
picadas e homogeneizadas em multiprocessador
antes da análise. Foram feitas cinco repetições para
cada fruta, e cada dia representou uma repetição.
Dessa forma, para cada fruta, as análises foram feitas
em cinco dias, totalizando 15 dias para as três frutas.
As análises de carotenoides e vitamina C foram feitas
em dias separados, totalizando 30 dias de
experimento.
Extração e análise de vitamina C

Durante as análises químicas, as amostras foram
mantidas sob proteção da luz solar e artificial, pela
utilização de vidrarias âmbar, papel alumínio e
cortinas do tipo “blackout”.
As condições utilizadas para extração do AA
(ácido ascórbico) foram as otimizadas por Campos
et al. (2009). A amostra e 15 mL da solução extratora
(ácido metafosfórico 3%, ácido acético 8%, ácido
sulfúrico 0,3 N e EDTA 1 mM) foram misturadas
utilizando microtriturator (5 min.), centrifugadas a
4.000 rpm (1.789 g) por 30 min. e o sobrenadante foi
completado para 25 mL com água ultrapura. O AA
foi determinado de acordo com Campos et al.
(2009), utilizando cromatógrafo líquido de alta
eficiência (Shimadzu) equipado com coluna
cromatográfica RP-18 Lichrospher 100, 250 x 4 mm,
5 m. O fluxo da fase móvel (1mM NaH2PO4,
1mM EDTA, pH 3,00) foi de 1,0 mL min.-1 e o
tempo de corrida foi de 5,0 min. A eluição foi
detectada utilizando detector de arranjo de diodos
(Shimadzu SOD-M10 AVP), com comprimento de
onda ajustado para 245 nm. A identificação do AA
foi feita comparando-se os tempos de retenção
obtidos para o padrão e para as amostras, analisados
sob as mesmas condições. Além disso, foram
comparados os espectros de absorção do padrão e
dos picos de interesse nas amostras, utilizando o
detector de arranjos de diodos.
O ADA (ácido desidroascórbico) foi reduzido a
AA com 40 mM de ditiotreitol (DTT),
determinando dessa forma a vitamina C total. A
quantificação de ADA foi realizada por diferença
entre o conteúdo de AA total (depois da conversão
de ADA para AA) e o conteúdo de AA (antes da
conversão
de
ADA).
Padrão
de
L-ascorbato foi adquirido da Vetec (Brasil), e o
ditiotreitol da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA).
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Extração e análise de carotenoides

Carotenoides foram extraídos com acetona e éter
de petróleo, segundo o método de Rodriguez et al.
(1976). Carotenoides foram determinados pelas
condições cromatográficas desenvolvidas por
Pinheiro-Sant’Ana et al. (1998), utilizando
cromatógrafo líquido de alta eficiência (Shimadzu)
equipado com coluna cromatográfica RP-18
Phenomenex C18, 250 x 4.6 mm, 5 μm. Fase móvel
– metanol: acetato de etila: acetonitrila (50:40:10)
para manga e goiaba e (80:10:10) para mamão; Fluxo
da fase móvel: 2,0 mL min.-1; Tempo de corrida: 5,5
min. para manga e goiaba e 18 min. para mamão. A
eluição foi detectada utilizando detector de arranjo
de diodos (Shimadzu SOD-M10 AVP), com
comprimento de onda ajustado para 450 nm.
A identificação dos carotenoides foi feita
comparando-se os tempos de retenção obtidos para
os padrões e para as amostras, analisados sob as
mesmas condições. Além disso, foram comparados
os espectros de absorção do padrão e dos picos de
interesse nas amostras, utilizando o detector de
arranjos de diodos.
A quantificação foi realizada por padronização
externa com soluções-padrão de diferentes
concentrações
de:
β-caroteno,
licopeno
e
β-criptoxantina que foram isoladas de extratos
concentrados de cenoura, tomate e mamão,
respectivamente, por cromatografia de coluna aberta,
de acordo com Rodriguez-Amaya (1999).
A concentração real das soluções de AA e a
concentração real dos padrões de carotenoides foram
determinadas por espectrofotometria e adequadamente
corrigidas.
Estimativa de fenólicos totais e avaliação da atividade
antioxidante
Obtenção dos extratos

Os extratos contendo os compostos fenólicos
foram obtidos conforme descrito por Bloor (2001).
Um grama de amostra previamente homogeneizada
foi acrescentado a 10 mL de solução de extração
composta de metanol:água (60:40 v v-1) e submetida
à agitação (180 rpm), em temperatura ambiente por
15 min. A amostra foi centrifugada a 3.500 rpm
(1.000 g), por 5 min. As frações do sobrenadante
foram diluídas para obter extratos na concentração
de 0,066 g de polpa mL-1. Alíquotas dos extratos
foram utilizadas nos testes antioxidantes e para a
estimativa de fenólicos totais.
Estimativa do teor de fenólicos totais

O teor de fenólicos totais nos extratos foi
estimado utilizando-se o reagente de FolinCiocalteu, de acordo com a metodologia proposta
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por Singleton et al. (1999). Foram adicionados a
0,5 mL do extrato 0,5 mL de reagente de FolinCiocalteau (Sigma-Aldrich, Alemanha) (diluído 5
vezes em água) e 0,5 mL de solução de carbonato de
sódio a 7,5% em água. Foi realizada a agitação em
vórtex e, em seguida, deixou-se reagir por 30 min. A
absorvância em 765 nm foi lida em
espectrofotômetro Shimadzu UV-VIS (Kyoto,
Japão). Uma curva analítica de ácido gálico (SigmaAldrich, Alemanha) foi elaborada para expressar os
resultados em miligramas de Equivalentes de Ácido
Gálico (EAG).
Avaliação da atividade antioxidante
Teste do 2,2-diphenil-2-picril-hidrazil (DPPH•)

A atividade de retirada de radical (ARR) das
amostras foi avaliada de acordo com o método
descrito por Blois (1958). Uma alíquota (100 μL) da
amostra-teste foi adicionada a uma solução
metanólica de DPPH• (Sigma-Aldrich, Alemanha)
0,1 mM (1,0 mL). A mistura foi agitada por 1 min.
em vórtex e deixada em repouso, em temperatura
ambiente, por 15 min., ao abrigo da luz. A
absorvância foi lida a 517 nm. A capacidade para
eliminar o radical DPPH• foi calculada utilizando a
equação seguinte:
Atividade de retirada de radical (%) =
100% - {(Absamostra – Absbranco da amostra/Abscontrole) x 100}

em que:
Abscontrole é a absorvância do controle (solução de
DPPH• sem a amostra); Absamostra é a absorvância da
amostra-teste (solução de DPPH• mais a amostrateste); e Absbranco da amostra é a absorvância da solução de
extração apenas, sem amostra ou solução de
DPPH•. Padrões comerciais de antioxidantes
(hidroxianisol butilado – BHA - Sigma-Aldrich,
Alemanha na concentração de 100 ppm e ácido
gálico na concentração de 0,005 g mL-1) foram
utilizados como controles positivos.
Teste do poder redutor (PR)

O poder redutor das amostras foi determinado
como descrito por Oyaizu (1986). As amostras (1,0
mL) foram misturadas com tampão fosfato 0,2 M
pH 6,6 (1,0 mL) e solução aquosa de ferricianeto de
potássio (Synth, Brasil) 1% (1,5 mL). Após 30 min.
de incubação a 50oC, ácido tricloroacético (Vetec,
Brasil) 10% (1,5 mL) foi adicionado à mistura, sendo
essa agitada em vórtex. Em seguida, a camada
superior da solução (2,0 mL) foi coletada e
misturada com água destilada (2,0 mL) e cloreto
férrico (Synth, Brasil) 0,1% (0,5 mL); a absorvância
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foi lida em 700 nm. Maior absorvância da mistura de
reação (média das repetições) indicou maior poder
redutor da amostra.
Delineamento experimental e análise estatística dos dados

Foi utilizado um delineamento inteiramente
casualizado, com três tratamentos (manga, mamão e
goiaba), cinco repetições por tratamento, e análises
em triplicata para teor de fenólicos totais e atividade
antioxidante e em duplicata para vitamina C e
carotenoides. O teste de Tukey ( = 5%) foi
utilizado para verificar diferenças entre médias de
tratamentos.
A Anova e demais testes estatísticos foram
realizados utilizando procedimentos do SAS (1994)
(Statistical Analysis System), versão 9.1, licenciado
para a UFV em 2008.
Resultados e discussão
Conteúdo de vitamina C

Os teores de vitamina C e carotenoides na polpa das
três frutas analisadas estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Conteúdo médio* de vitamina C e carotenoides nas frutas.
Compostos
Goiaba
Mamão
Manga
Antioxidantes
Paluma
Formosa
Tommy
AA
71,4 ± 11,4 a
79,1 ± 5,04 a
16,2 ± 7,7 b
(mg 100 g-1 MF**)
ADA
14,5 ± 3,9 a
1,3 ± 1,0 b
1,1 ± 1,2 b
(mg 100 g-1 MF)
Vitamina C total
85,9 ± 10,9 a
80,2 ± 5,7 a
17,5 ± 7,1 b
(mg 100 g-1 MF)***
β-caroteno
366,3 ± 64,0 b
548,6 ± 175,1 b 1557,1 ± 180,2 a
(μg 100 g-1 MF)
Licopeno
6999,3 ± 2420,5 a 3137,5 ± 596,3 b 77,2 ± 58,4 c
(μg 100 g-1 MF)
β-criptoxantina
3798,6 ± 278,0
(μg 100 g-1 MF)
*Média de cinco repetições ± desvio-padrão. Médias nas linhas seguidas pela mesma
letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. **MF = Matéria
fresca. ***Dados calculados a partir das análises de AA e ADA.

Goiaba e mamão apresentaram teores elevados e
estatisticamente superiores (p ≤ 0,05) de AA e
vitamina C total, em relação à manga. Com relação
ao conteúdo de ADA, a goiaba também apresentou
conteúdo estatisticamente superior (p ≤ 0,05) em
relação às demais frutas.
Na literatura são encontrados tanto valores
superiores, quanto inferiores, aos observados para a
goiaba nesse estudo. O conteúdo de AA foi inferior
aos encontrados por Padula e Rodriguez-Amaya
(1986) em goiabas vermelhas cultivadas no Estado
de São Paulo (97,7 mg 100 g-1). Entretanto, os
mesmos autores encontraram valores inferiores em
goiabas produzidas na região Nordeste do Brasil (9,2
a 52,2 mg 100 g-1). Maior conteúdo de AA em
goiabas com casca (144 mg 100 g-1) em relação a
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goiabas sem casca (132 mg 100 g-1), foi relatado por
Lim et al. (2007). Tais achados reforçam a afirmação da
literatura de que os teores de vitaminas podem variar
de acordo com a variedade do vegetal, parte do
alimento analisada, região e condições de cultivo (LEE;
KADER, 2000; SOUZA et al., 2004).
O AA é a principal forma ativa biologicamente,
mas o ácido L-desidroascórbico (ADA), um produto
da oxidação, também exibe atividade biológica, uma
vez que pode ser facilmente convertido em AA no
organismo humano (LEE; KADER, 2000). Dessa
forma, é importante mensurar tanto AA quanto
ADA em frutas e hortaliças para encontrar o
verdadeiro valor de vitamina C. Entretanto, tem sido
observado que quando os níveis de vitamina C são
mencionados, muitos trabalhos não têm levado em
consideração o ADA. Em muitos vegetais, o ADA
representa menos de 10% no total de vitamina C,
mas tende a aumentar durante o armazenamento
(WILLS et al., 1984). Na presente pesquisa, o
conteúdo de ADA em goiaba correspondeu a
aproximadamente 16,9% do conteúdo total de
vitamina C total.
Na manga (variedade Tommy), os valores de AA,
ADA e vitamina C total foram superiores aos
observados por Ribeiro et al. (2007), na manga
“Tommy” (8,78 mg de AA 100 g-1; 1,01 mg de ADA
100 g-1 e 9,79 mg vitamina C total 100 g-1). Um
estudo realizado na Itália relatou, em frutas frescas,
conteúdo médio de AA (mg 100 g-1) de 25,32 em
mangas e 88,20 em mamão, entretanto as variedades
não foram relatadas (VINCI et al., 1995). Outro
estudo encontrou valores superiores para AA (54,0
mg 100 g-1), ADA (5,73 mg 100 g-1) e vitamina C
total (60,0 mg 100 g-1), e a variedade analisada foi a
“Keity” (HERNÁNDEZ et al., 2006). O conteúdo
de ADA para manga no presente estudo correspondeu
a 6,4% do valor de vitamina C total. Esse resultado foi
semelhante ao encontrado em outro estudo, sendo
constatado que tanto para a manga, quanto para o
mamão, o ADA não correspondeu a mais de 10% da
vitamina C total (HERNÁNDEZ et al., 2006).
Entretanto, deve ser considerado que não são
apresentadas, em alguns estudos, informações
importantes como a variedade das frutas utilizadas, e o
estágio de maturação que as mesmas se encontravam
no momento da análise. Esses aspectos podem explicar
as variações no teor de vitamina C encontradas entre os
diferentes estudos (KONDO et al., 2002).
Com relação ao mamão, um estudo que avaliou a
variedade “Baixinho do Santa Amália”, encontrou
valores superiores de AA, ADA e vitamina C total
(149,0, 5,32 e 154,0 mg 100 g-1, respectivamente),
quando
comparados
ao
presente
estudo
(HERNÁNDEZ et al., 2006). Já outros estudos
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encontraram valores inferiores para AA: 74 mg
100 g-1 (FRANKE et al., 2004); 68 mg 100 g-1
(LEONG; SHUI 2002). Cinco variedades de
mamão cultivadas no Hawaii foram avaliadas quanto
ao teor de AA, sendo encontrados teores que variam
entre 45,3 e 55,6 mg 100 g-1 (WALL, 2006). De todas
as frutas analisadas, o mamão foi a que apresentou
menor porcentagem de ADA (1,62%) em relação ao
conteúdo de vitamina C total, mas ainda assim, é
importante a quantificação do mesmo, já que exibe
valor nutricional de vitamina C, por ser reduzido a
AA no organismo humano.
Conteúdo de carotenoides

β-caroteno e licopeno foram encontrados nas três
frutas analisadas. Foi constatada diferença
significativa entre as frutas, tanto para o conteúdo de
β-caroteno, quanto para licopeno. A manga foi a
fruta que apresentou maior conteúdo de β-caroteno,
65% a mais que o encontrado em mamão e 75%
superior ao quantificado em goiaba. Por outro lado,
para licopeno, a goiaba se destacou apresentando o
maior conteúdo, 55% superior ao apresentado pelo
mamão e 99% maior que o quantificado em manga.
A β-criptoxantina foi encontrada somente em
mamão, sendo essa fruta uma excelente fonte desse
carotenoide. A β-criptoxantina, assim como outros
carotenoides minoritários, tem sido pouco explorada
acerca de sua ação antioxidante, contudo, aponta
para um potencial promissor, e merece maiores
investigações. Isso porque tem se tornado cada vez
mais evidente que respostas de proteção não estão
exclusivamente associadas a um único fator, mas a
presença de múltiplos fatores atuando de forma
sinérgica (HEBER; LU, 2002; LIU, 2004).
Na goiaba, os teores encontrados para β-caroteno
e licopeno foram superiores aos observados por
Padula e Rodriguez-Amaya (1986) (370 μg 100 g-1 e
620 μg 100 g-1, respectivamente). O licopeno vem
sendo investigado intensamente em anos recentes
em relação à sua possível ação contra o câncer e
doenças cardiovasculares, sendo as evidências mais
fortes para câncer de próstata e pulmão. Foi
mostrado como um antioxidante mais eficiente que
o β-caroteno em um estudo in vitro. Em vários
países, especialmente em países desenvolvidos, a
principal fonte de licopeno é o tomate e seus
produtos derivados (KLIMCZAK et al., 2007). No
Brasil, porém, várias fontes são disponíveis como a
melancia, pitanga, mamão e goiaba (SENTANIN;
RODRIGUEZ-AMAYA, 2007).
O conteúdo de β-caroteno da manga foi similar
aos achados de Bhaskarachary et al. (1995) e
Mercadante et al., (1997) que encontraram uma
variação de 1.510 μg 100 g-1 a 1.710,0 μg 100 g-1,
Maringá, v. 33, n. 1, p. 89-98, 2011

94

Teor de fenólicos totais

As estimativas de fenólicos totais, das três frutas
avaliadas estão apresentadas na Figura 1.
A goiaba foi a fruta que apresentou maior teor de
fenólicos, sendo o seu conteúdo 45% superior ao
teor de fenólicos encontrado no mamão e 60%
superior ao observado na manga. Esses dados ressaltam
a goiaba como fonte importante de compostos
antioxidantes, uma vez que os conteúdos de vitamina
Acta Scientiarum. Health Sciences

C e licopeno apresentados pela goiaba também foram
superiores aos encontrados nas demais frutas.
250
Teor de Fenólicos (mg de
EAG 100 g-1 MF)

apesar de não ter sido relatada a variedade da manga
analisada. Outro estudo constatou teor inferior
(608,39 μg 100 g-1) em manga “Tommy” (RIBEIRO
et al., 2007) assim como o estudo de Godoy e
Rodriguez-Amaya, (1994) (1.209 a 1.405 μg 100 g-1).
Não foram encontrados estudos que relatam o teor
de licopeno em mangas, provavelmente por não
serem quantificados em algumas variedades dessa
fruta, ou por se apresentarem em quantidades muito
reduzidas, como observado no presente estudo.
Em
mamão
(variedade
Formosa),
a
β-criptoxantina foi encontrada em quantidades
significativas, reforçando o valor dessa fruta como
fonte de antioxidante e de provitamina A, uma vez
que se trata de um carotenoide ativo. Os conteúdos
encontrados
para
licopeno,
β-caroteno
e
β-criptoxantina foram muito superiores aos
encontrados em outros estudos. Souza et al. (2004)
encontraram valores para β-caroteno em mamão
formosa maduro, variando entre 290 e 293 μg 100 g-1.
Kimura et al. (1991) relataram uma faixa de 410 a 810
μg 100 g-1 de β-caroteno, 600 a 1.170 μg 100 g-1 de
β-criptoxantina e 2.230 a 2.960 μg 100 g-1 de licopeno
para mamão Formosa da Bahia.
De acordo com os resultados encontrados, fica
evidente a importância da quantificação da
β-criptoxantina em mamão. Embora não seja
determinado na maioria dos estudos, esse é um dos
principais carotenoides provitamínicos A no mamão.
No presente trabalho, o conteúdo de β-criptoxantina
representou aproximadamente 50% dos carotenoides
analisados no mamão, indicando que estudos que
não incluem a determinação de β-criptoxantina
subestimam o conteúdo provitamínico A do mamão.
Comparações entre os diversos estudos citados
permitem observar que o conteúdo dos componentes
analisados variou de um estudo para outro. Essas
variações podem ser explicadas pelos fatores que, de
uma maneira geral, afetam o conteúdo de
componentes nutricionais em vegetais: variedade,
estádio de maturação, local e condições de cultivo das
frutas analisadas. É importante que os estudos
forneçam tais informações detalhadas e completas para
que as comparações entre os mesmos sejam facilitadas

Oliveira et al.

200

159,8 a

150
88,1 b

100

59,8 b

50
0
Goiaba

Mamão

Manga

Figura 1. Comparação dos teores médios* de fenólicos totais dos
extratos hidroalcoólicos de goiaba, manga e mamão. *Média de cinco
repetições ± desvio-padrão. Médias na coluna seguidas pela mesma
letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.
EAG = Equivalentes de Ácido Gálico. MF = Matéria fresca.

O teor de fenólicos totais encontrado para a goiaba,
no presente estudo, foi semelhante aos descritos por
Patthamakanokporn et al. (2008) (148 mg de EAG
100 g-1), assim como em estudo de Lim et al. (2007)
(138  31 mg de EAG 100 g-1). Entretanto, outro
estudo relatou valores inferiores (72,2 mg de EAG
100 g-1 em goiaba vermelha fresca) (LUXIMONRAMMA et al. 2003), assim como o estudo de
Kuskoski et al. (2006) que encontraram 83 mg de EAG
100 g-1 em polpa de goiaba congelada. Vasco et al.
(2008) encontraram valores muito superiores para a
goiaba (462 ± 128 mg de EAG 100 g-1). Um estudo
realizado na Thailândia, em cinco variedads de goiaba,
encontrou valores muito superiores para compostos
fenólicos (174,2 a 378,6 mg de EAG 100 g-1 de matéria
fresca) (THAIPANG et al., 2006).
Para a manga, o teor de fenólicos totais encontrado
foi similar aos valores relatados por Vasco et al. (2008)
(60 mg de EAG 100 g-1), apesar desses não terem
mencionado a variedade da fruta. Em um estudo onde
foram analisadas quatro variedades de mangas
cultivadas no Brasil foram encontrados teores
discrepantes entre as variedades analisadas,
evidenciando como a variedade é um fator
determinante no conteúdo de compostos fenólicos.
Para a manga Tommy Atkins, o teor de fenólicos totais
observado foi de 62,10 mg de EAG 100 g-1 (RIBEIRO
et al., 2007).
O teor de fenólicos totais encontrado para o
mamão foi superior aos encontrados por Lim et al.
(2007) (28 mg de EAG 100 g-1, variedade Solo) e por
Patthamakonokporn et al. (2008) (54 mg de EAG
100 g-1, variedade Lim).
Da mesma forma que para carotenoides e ácido
ascórbico, as variações no teor de fenólicos totais
entre os diferentes estudos podem ser atribuídas a
fatores como estádio de maturação, técnicas de
Maringá, v. 33, n. 1, p. 89-98, 2011
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Atividade antioxidante: atividade de retirada do radical
DPPH• e poder redutor (PR)

Os métodos DPPH• e poder redutor, baseados em
diferentes princípios foram selecionados para mensurar
a atividade antioxidante nas frutas analisadas.
A atividade antioxidante das frutas não foi
comparada com os achados de outros estudos, pois,
apesar de existirem estudos similares, diferenças na
concentração, no tipo de extratos e nas condições de
análise tornaram as comparações inadequadas.
Estudos com frutas brasileiras, nas mesmas
condições de análise, são necessários para efeito de
comparação.
Os extratos hidroalcoólicos das polpas das três
frutas
analisadas
demonstraram
diferença
estatisticamente significativa entre os valores da
atividade de retirada de radical, apenas para as
comparações entre a goiaba e as demais frutas
(Figura 2). A goiaba apresentou maior atividade de
retirada de radical. Não foram observadas diferenças
significativas entre os extratos de manga e de
mamão. A classificação das frutas em relação à
atividade antioxidante foi goiaba > mamão =
manga. Dessa forma, a goiaba apresentou atividade
antioxidante 2,1 vezes maior que os extratos de
mamão e manga.
70
60

49,1 a

ARR (%)

50
40
23,5 b

30

23,1 b

20
10
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Figura 2. Valores médios* de Atividade de Retirada de Radical ARR dos extratos hidroalcoólicos de goiaba, manga e mamão
(valores expressos em matéria fresca). *Média de cinco repetições
+ desvio-padrão. Médias nas linhas seguidas pela mesma letra
não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Os valores de absorvância a 700 nm para os
extratos das polpas das frutas analisadas revelaram
que todas as amostras apresentaram capacidade de
reduzir o Fe3+, e que os valores de PR das três frutas
foram diferentes (Figura 3). O PR do extrato de
goiaba foi significantemente maior (p < 0,001), do
que o PR do mamão e da manga. O PR do extrato
de goiaba foi respectivamente, 1,9 e 3,3 vezes maior
do que o PR dos extratos de mamão e manga.
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0,4
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cultivo e condições climáticas, variedades diferentes
de uma mesma fruta, partes analisadas da fruta,
assim como as técnicas utilizadas para a análise de
fenólicos totais (WU et al., 2004).
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Figura 3. Valores médios* de Poder Redutor – PR dos extratos
hidroalcoólicos de goiaba, manga e mamão (valores expressos em
matéria fresca). * Média de cinco repetições + desvio-padrão.
Médias nas linhas seguidas pela mesma letra não diferem entre si
a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Abs = Absorvância.

Correlação entre compostos antioxidantes e atividade
antioxidante

De todos os compostos polares analisados
verificou-se forte correlação entre o teor de
fenólicos totais dos extratos das frutas e a
atividade antioxidante avaliada pelos dois testes
utilizados nesse estudo. O extrato com maior
concentração de fenólicos totais foi justamente o
extrato com maior atividade antioxidante (extrato
da polpa da goiaba vermelha), tanto pelo teste do
DPPH•, quanto pelo poder redutor. Os valores
das correlações entre fenólicos totais e os testes do
DPPH• e poder redutor foram altos (Tabela 2).
Essa forte correlação indica que a contribuição dos
compostos fenólicos nesse modelo é relevante,
confirmando relatos de outros autores (SUN
et al., 2002; KUSKOSKI et al., 2006;
PATTHAMAKANOKPORN et al., 2008).
Segundo Pulodo et al. (2000) e Sanchez-Moreno
et al. (2000), o AA apresenta menor potencial
antioxidante no modelo DPPH• em relação aos
compostos fenólicos. O presente estudo também
evidenciou a fraca correlação entre AA/ DPPH• e
AA/poder redutor, e entre vitamina C total/
DPPH• e vitamina C total/PR, conforme
apresentado na Tabela 2.
Tabela 2. Coeficientes de correlação entre teor de fenólicos
totais, conteúdo de AA, vitamina C total e atividade antioxidante
(PR e DPPH•) de goiaba, manga e mamão.
Determinações Analíticas
Fenólicos Totais
AA
Vitamina C total

Coeficientes de Correlação (R2)
ARR
PR
0,933
0,998
0,173
0,447
0,333
0,269

Estudos da USDA-ARS (United States
Departament of Agriculture - Agriculture Research
Service) que avaliaram a correlação entre DPPH• e
AA para frutas tropicais diversas como carambola,
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goiaba, mamão e manga também encontraram baixo
coeficiente de correlação (0,20), enquanto o coeficiente
de correlação para DPPH• e fenólicos totais foi 0,92
(MAHATANATAWEE et al., 2005). Da mesma
forma, outros estudos com frutas tropicais
demonstraram que a maior parte da atividade
antioxidante, mensurada pelo teste do DPPH• provém
principalmente do conteúdo de compostos fenólicos
(KUSKOSKI et al., 2005; VASCO et al., 2008).
A correlação entre o teor de carotenoides e a
atividade antioxidante nos dois testes não foi avaliada
visto que os testes utilizados são constituídos de
sistema polar e são mais indicados para compostos
hidrofílicos. Entretanto, é interessante ressaltar que a
atividade antioxidante in vivo de frutas tropicais não é
resultante de um único componente fitoquímico,
mas do efeito sinergístico de todos os compostos.
Os resultados obtidos pelos dois métodos
(DPPH• e PR), utilizados para avaliar a atividade
antioxidante das frutas, apresentaram forte
correlação (0,911), uma vez que os dois testes
demonstraram comportamentos semelhantes na
avaliação da atividade antioxidante das três frutas
analisadas. Em ambos os testes, foi observada a
seguinte ordem decrescente de classificação das
frutas quanto à atividade antioxidante: goiaba >
mamão > ou = manga.
Estudos indicam que a contribuição do AA e dos
fenólicos totais na atividade antioxidante de frutas
pode depender do método escolhido e também das
características hidrofóbicas ou hidrofílicas do sistema
teste (RIGHETTO et al., 2005). Como relatado
anteriormente, a atividade antioxidante in vivo de
frutas tropicais não é resultado de um único
componente fitoquímico, mas da soma deles, o que
reforça a importância da variedade na composição de
refeições, e expõe as limitações de proposições que
valorizam, mais exclusiva e isoladamente, um ou
outro componente específico da alimentação.
Conclusão
As frutas analisadas contêm compostos fenólicos,
ascorbato, β-caroteno, licopeno e β-criptoxantina e
constituem fonte potencial de antioxidantes naturais
para a dieta humana.
A goiaba vermelha foi a fruta que mais se
destacou, apresentando os teores mais elevados de
compostos fenólicos (159,8 mg de EAG 100 g-1 de
MF), vitamina C (85,9 mg 100 g-1 de MF) e licopeno
(6999,3 μg 100 g-1 de MF), além dos maiores valores
para atividade antioxidante (DPPH• = 49,1% ARR,
e PR = 0,41 Abs), sugerindo que a sua inclusão
frequente na dieta deve ser estimulada.
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Os fenólicos totais foram os principais
compostos antioxidantes a contribuir para a atividade
antioxidante das frutas analisadas. Entretanto, a
atividade antioxidante in vivo de frutas tropicais deve
ser compreendida como o resultado da soma de
vários compostos fitoquímicos.
Salienta-se que as frutas avaliadas neste estudo
são encontradas no Brasil praticamente durante todo
o ano, sendo importante incentivar a sua utilização
em nível doméstico e em estabelecimentos de
alimentação coletiva para aumentar o consumo de
antioxidantes naturais pela população.
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