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Introdução

Mesmo com a empregabilidade de novas 
tecnologias, o desperdício de alimentos é uma realidade 
brasileira. Um dos principais problemas da indústria de 
frutas refere-se à significativa quantidade de resíduos 
orgânicos que são gerados pela atividade. Estima-se 
que no processamento de manga, acerola, maracujá e 
caju para a obtenção de sucos e de polpas são gerados 
40% resíduos agroindustriais (casca e caroço), 
contribuindo assim, para o agravamento do impacto 
ambiental gerado pelo lixo orgânico [1].

De acordo com Franke et al, [2], a manga é  uma 
fruta rica em compostos bioativos como os polifenóis, 
os carotenóides e a vitamina C. No entanto, vale 
ressaltar que algumas frutas podem potencialmente 
conter maior teor de compostos antioxidantes nas 
sementes e peles do que na polpa, ou ainda, o perfil dos 
fitoquimicos antioxidantes ser diferenciado nestas 
partes do vegetal [3]. Como conseqüência, muitas 
vezes, a ação antioxidante das sementes e peles é 
superior a exibida pala porção comestível da fruta [4].

Estas constatações motivaram a realização deste 
trabalho que teve como objetivo quantificar o teor dos 
principais fitoquímicos e avaliar o potencial 
antioxidante de cascas desidratas de três variedades de 
mangas comercializadas na cidade do Recife – PE.

Material e Métodos

Resíduos de três variedades de mangas (Tommy 
Atkins, Rosa e Espada), provenientes do comércio 
local, resultantes da obtenção da polpa fresca de manga
foram analisados, quanto ao teor de fenólicos totais, 
ácido ascórbico e carotenóides totais e sua ação 
antioxidante, no Laboratório de Análises Físico-
químicas de Alimentos do Departamento de Ciências 
Domésticas da UFRPE

a) Preparo das Amostras
Os resíduos foram secos em estufa com circulação 

forçada (40°C), até atingir a umidade inferior a 10%, 
que foi mensurada, por pesagem, em balança 
infravermelha. Em seqüência, os resíduos secos foram
triturados em moinho, e peneirados para obtenção de 
uma farinha de granulometria uniforme. Uma alíquota 
do resíduo das três variedades foram, separadamente,

submetida à extração seqüencial, sob agitação 
permanente, a temperatura ambiente (25ºC2), para 
obtenção de extratos hidroacetônico e hidrometanólico.

 b)Ácido Ascórbico
Uma alíquota de 1g da farinha dos resíduos de 

manga foi submetida a determinação do teor de ácido 
ascórbico, por método titulométrico, utilizando 2,6 
diclofenol indofenol [5]

c) Carotenóides Totais
A extração dos carotenóides foi efetuada pelo 

método descrito por Rodriguez-Amaya [6], utilizando 
1g da farinha dos resíduos de manga. Para a 
quantificação dos carotenóides totais foi utilizado o 
espectro de absorção (absorbância) registrado no 
comprimento de onda de 450 nm, considerando o 
coeficiente de absorção (E1% 

cm)  de 2500 e a expressão 
matemática, descrita por Gross [7].

d) Fenólicos totais dos extratos
A determinação do teor de fenólicos totais do 

extrato aquoso e metanólico foram efetuadas por 
método espectrofotométrico, utilizando o reagente 
Folin – Ciocalteau (Merck), segundo metodologia 
descrita por Wettasinghe e Shahidi [8] e curva padrão 
catequina. Os resultados foram expressos em mg de 
fenólicos totais em equivalente de catequina por 100g 
de polpa e µg de fenólicos totais em equivalente de 
catequina por mL do extrato.

e) Ensaio da atividade antioxidante
Os extratos hidroacetônico e hidrometanólico foram 

submetidos, separadamente, a determinação da 
capacidade de seqüestrar o radical 1,1-difenil-2-
picrilhidrazil (DPPH), segundo método descrito por 
Brand-Williams et al. [9], modificado Miliauskas et al.
[10].

f) Análise estatística
Todas as determinações foram efetuadas em 

triplicata e os resultados submetidos à análise de 
variância e teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade, utilizando o programa “Statistic for 
Windws”. 



Resultados e Discussão

a) Quantificação dos fitoquímicos 

O resíduo desidratado (farinha), resultante da obtenção 
da polpa fresca de manga de três variedades, ainda 
apresentou teor relevante de fitoquímicos (Tabela 1). O 
resíduo da manga Espada exibiu o maior teor de 
fenólicos totais, seguido pelo da Tommy Atkins. A 
farinha do resíduo da manga Rosa apresentou o menor 
teor destes fitoquímicos. No que se refere ao ácido 
ascórbico e carotenóides totais, o resíduo desidratado da 
manga espada também apresentou os maiores teores.

b) Capacidade de seqüestrar o radical 1,1-difenil-2-
picrihidrazil (DPPH) 

Os extratos hidroacetônicos dos resíduos exibiram 
forte capacidade de seqüestro do radical DPPH, 
superior a 80%, não havendo diferença significativa 
entre os extratos dos resíduos das variedades de manga 
(Figura 1). O extrato hidrometanólico da farinha do 
resíduo da manga Espada exibiu a mais elevada ação 
antioxidante (superior a 80%), semelhante à exibida 
pelo ácido ascórbico e BHT. O extrato hidrometanólico 
da farinha do resíduo da manga Tommy Atkins exibiu 
capacidade de seqüestrar o radical DPPH superior a 
60% e o da farinha de manga Rosa a mais baixa 
atividade (inferior a 50%), apresentando diferenças 
estatisticamente quando comparados com os 
antioxidantes sintéticos (BHT e ácido ascórbico) e o da 
farinha do resíduo da manga Espada (Figura 2). 
Evidencia-se, portanto, que os resíduos de manga, 
independente da variedade exibe apreciável capacidade 
de seqüestrar o radical DPPH.

Conclusões 

Os resíduos das três variedades de manga 
apresentaram teores consideráveis de fenólicos totais, 
cujos extratos exibiram forte capacidade de seqüestrar 
o radical DPPH, permitindo vislumbrar a possibilidade 
de empregá-los como aditivos em produtos 
alimentícios.  

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao CNPq e UFRPE pela bolsa 

PIBIC e pelo apoio financeiro.

Referências

[1] LOUSADA JR, J. E.; COSTA, J. M.C.; NEIVA, J.N.M.; 
RODRIGUEZ, N.M. Caracterização físico-química de subprodutos 
obtidos do processamento de frutas tropicais visando seu 
aproveitamento na alimentação animal. Revista Ciência 
Agronômica, v.37, n.1, p.70-76, 2006.
[2] FRANKE, A. A., CUSTER, L. J., ARAKAKI, C., & MURPHY, 
S. P.. Vitamin C and flavonoid levels of fruits and vegetables 
consumed in Hawaii. Journal of Food Composition and Analysis, 
17, 1–35, 2004. 

[3] GUO, C.; YANG, J.; WEI, J.; LI, Y.; XU, J.; JIANG, Y. 
Antioxidant activities of peel, pul and seed fractions of common 
fruits as determined by FRAP assay. Nutrition Research, v. 23, p. 
1719 – 1726, 2003.
[4] SOONG, Y-Y.; BARLOW, P.J. Antioxidant activity andphenolic 
content of selected fruit seeds. Food Chemistry, v. 88, p. 411-417, 
2004
[5] AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL 
CHEMISTS - AOAC. Official Methods of Analysis of the 
Association of Official Analytical Chemists. 15th ed. Arlington, 
V.A.: AOAC, 1990
[6] RODRIGUEZ-AMAYA, D.B. A Guide to Carotenoids 
Analysis in Food. Washington: ILSI Press, 1999; p 14-22
[7]GROSS, J. Pigments in fruits. London: Academic Press, 1987. 

303 
[8] WETTASINGHE, M.; SHAHIDI, F. Evening primrose meal: a 
source of natural antioxidants and scavenger of hydrogen peroxide 
and oxygen-derived free radicals. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, v.47, p.1801-1812, 1999.
[9] BRAND-WILLIAMS, W.; CUVELIER, M.E.; BERSET, C. USE 

OF FREE RADICAL METHOD TO EVALUATE ANTIOXIDANT ACTIVITY.
LEBENSMITTEL WISSENSCHAFT UNDTTECHONOLOGIE, V.28, p.25-30, 
1995.
[10] MILIAUSKAS, G.; VENSKUTONIS, P.R.; VAN BEEK, T.A. 
Screening of radical scavenging activity of some medicinal and 
aromatic plant extracts. Food Chemistry, v.85, p. 231-237, 2004.



Tabela 1: Teor de fitoquímicos em resíduo desidratado de manga de 03 variedades

Resíduo
desidratado de 

manga

Fenólicos totais*
(mg.100g-1)

Ácido ascórbico
(mg.100g-1)

Carotenóides Totais**
(µg . g-1)

Espada 3.603,94 ± 28,69a 127,36 ± 7,12a 95,17 ±7,36a

Tommy Atkins 2.489,77 ± 54,78b 99,94 ± 6,82b 48,06 ±1,28c

Rosa 687,36 ± 32,56c 104,37 ± 6,98ab 85,2 ± 6,25b

Médias de três determinações independentes. Médias seguidas por letras iguais na linha não difere  estatisticamente pelo Teste de Ducan (p<0,05). * 
mg em equivalente de catequina. 100g-1; ** µg em equivalente de β-caroteno. g-1 de amostra 

Figura 1: Capacidade de seqüestrar o Radical DPPH do extrato hidroacetônico de resíduo desidratado de manga 

Tommy Atkins, Rosa, Espada (30ppm), BHT e ácido ascórbico (250ppm). 

Figura 2: Capacidade de seqüestrar o Radical DPPH do extrato hidrometanólico de resíduo desidratado de manga 

Tommy Atkins, Rosa, Espada (30ppm); BHT e ácido ascórbico (250ppm). 


