
CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE MANGAS 
COMERCIALIZADAS EM RECIFE - PE

Cristiane Rodrigues de Araújo1, Enayde de Almeida Melo 2 Vera Lúcia Arroxelas Galvão de Lima2  , Maria 
Inês Sucupira Maciel2.



________________
1. Bolsista PIBIC/CNPq-UFRPE, Departamento de Ciências Domésticas, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manuel de 
Medeiros s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: cristiane_rodriguespenna@yahoo.com.br
2. Docentes do Departamento de Ciências Domésticas, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros s/n, Dois 
Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900.  CNPq.

Introdução

A manga (Mangifera indica L.) é uma fruta de 
aroma e cor agradáveis, pertencente à família 
Anacardiaceae, que integra o elenco das frutas 
tropicais de importância econômica [1]. No mercado 
interno, geralmente, a manga é comercializada e 
consumida na forma in natura, no entanto há um 
crescente interesse pela polpa congelada. A manga 
constitui uma importante fonte de fitoquímicos
antioxidante, dentre os quais se destacam os polifenóis, 
os carotenóides e a vitamina C [2]. Esta constatação
aliada ao fato da manga ser uma fruta bastante 
apreciada pelos consumidores motivou o 
desenvolvimento deste trabalho com vistas a avaliar o 
potencial antioxidante de mangas das variedades 
espada, rosa e Tommy Atkins, bem como da polpa 
manga congelada comercializada na cidade do Recife –
PE.

Material e Métodos

Mangas das variedades Espada, Rosa e Tommy 
Atkins, no estádio de maturação maduro, e a polpa 
congelada de manga, foram adquiridas no comércio 
local. A polpa fresca e a polpa congelada foi submetida 
a extração e quantificação dos carotenóides totais 
segundo método descrito por Rodriguez-amaya [3], e a 
determinação do teor de ácido ascórbico [4]. Em 
seguida, a polpa congelada de manga foi diluída em 
água destilada, na proporção recomendada pelo 
fabricante. O resíduo desta filtração foi ressuspenso em 
metanol a 80%, submetido agitação permanente em 
temperatura ambiente (24ºC  2ºC) para obtenção do 
extrato hidrometanólico residual. Uma alíquota da 
polpa fresca das três variedades foram submetidas,
separadamente, à extração seqüencial, sob agitação 
permanente, a temperatura ambiente (25ºC2), para 
obtenção de extratos hidroacetônico, hidrometanólico e 
aquoso. Os extratos foram submetidos a determinação 
do teor de fenólicos totais [5], utilizando curva padrão 
de catequina, e a determinação da capacidade de 
seqüestro do radical 1,1- difenil-2-picrilhidrazil 
(DPPH), segundo método descrito por Brand-Williams 
[6], modificado Miliauskas et al. [7]. 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.

O teor dos principais fitoquímicos antioxidantes 
presentes em três variedades de manga e na polpa 
congelada de manga encontra-se Tabela 1. A manga 
Espada e a Tommy Atkins apresentaram teor de 
carotenóides totais, estatisticamente, semelhante, 
porém significativamente inferior ao da manga Rosa. O 
teor destes fitoquímicos foi superior ao encontrado por
Padilha [8] em manga Espada (12,12 µg. g-1) e Rosa 
(27,06 µg. g-1), e inferior ao da Tommy Atkins (34,45 
µg. g-1). Em manga Espada e Rosa comercializada na 
cidade do Recife-PE, Melo et al. [2] relatam valores de 
17,98 µg. g-1 e de 24,98 µg. g-1, respectivamente. As 
discrepâncias entre as variedades, possivelmente, 
decorre do perfil de carotenóides diferenciado, além 
disso, as condições edafoclimáticas do cultivo e grau 
de maturação dos frutos podem influenciar o teor 
destes fotoquímicos em vegetais [9]. 

A polpa congelada de manga apresentou teor de 
ácido ascórbico estatisticamente semelhante ao da 
polpa fresca da manga Espada e da manga Rosa, porém 
inferior ao da manga Tommy Atkins, teor de 
carotenóides totais e de fenólicos totais inferior aos 
frutos frescos, independente da variedade (Tabela 1). 
Este produto apresentou teor fenólicos totais inferior ao 
determinado por Kuskoski et al [10] em polpa 
congelada de manga (544.9mg.100g-1), proveniente do 
comércio de Florianópolis – SC que foi diluída em 
água (1:2,5), e superior ao determinado por Melo et al. 
[11] em polpa congelada de manga comercializada em 
Recife (99,44 mg. 100g –1). Segundo Chitarra e 
Chitarra [12], o teor de ácido ascórbico tende a 
diminuir com a maturação, o processamento e com o 
armazenamento do vegetal em decorrência da atuação 
da enzima ácido ascórbico oxidase, bem como, por 
ação do calor, luz, oxigênio e pH. Assim, é de se espera 
que a polpa congelada apresente menor teor desta 
vitamina. 

A maioria dos polifenóis presentes na fruta, 
independente da variedade, foi solubilizada em acetona 
a 80%, enquanto que quantidades menores foram 
solubilizadas, subseqüentemente, em metanol 80% e 
água. O extrato aquoso da manga Rosa apresentou 
maior teor de polifenóis do que o extrato 
hidrometanólico (Tabela 2). Verifica-se que a 
utilização seqüencial de solventes favoreceu a extração 
destes fitoquímicos. A polpa congelada de manga 
diluída em água exibiu quantidade relevante de 



fenólicos totais (156,94 µg. mL-1). No entanto, a partir 
do resíduo resultante da filtração da polpa diluída em 
água, ainda, foi possível extrair teor de fenólicos totais 
de 137,92. µg. mL-1, totalizando  na polpa  congelada a 
quantidade de  polifenóis de 294,86 µg. mL-1, inferior 
ao determinado por Melo et al. [11] em polpa 
congelada desta fruta comercializada em Recife 
(372,35 µg.mL–1). As discrepâncias encontradas 
possivelmente decorrem das condições edafoclimáticas 
do cultivo, variedades de manga e estádio de maturação 
dos frutos utilizados para a produção da polpa, entre 
outros. 

O extrato hidroacetônico, com maior teor de 
polifenóis, exibiu a mais elevada capacidade de 
seqüestro do radical DPPH, superior a 80%, 
independente da variedade de manga (Figura 1). A 
ação antioxidante deste extrato foi estatisticamente 
semelhante a do ácido ascórbico e inferior ao BHT. Os 
extratos hidrometanólicos da manga Tommy Atkins e 
Rosa exibiram capacidade de seqüestro semelhante, 
porém inferior a do extrato hidrometanólico da manga 
espada (Figura 2). A mais baixa ação antioxidante foi 
exibida pelos extratos aquosos de todas as mangas 
(inferior a 10%), não havendo diferença estatística 
entre elas (Figura 3). No entanto, ao misturar os 
extratos, na proporção de 1:1:1 (v/v/v), a ação 
antioxidante atingiu valores superiores a 80%, com 
destaque para o extrato de manga espada e Tommy 
Atkins que exibiu ação antioxidante semelhante a do 
ácido ascórbico e do BHT. A mistura dos extratos de 
manga Rosa exibiu ação antioxidante semelhante ao do 
ácido ascórbico a partir dos 30 minutos da reação.

Ao submeter ao ensaio da capacidade de seqüestro 
radical DPPH a polpa diluída em água (1:4), o extrato 
metanólico residual, bem como a mistura da polpa 
diluída em água e extrato metanólico residual (1:1), 
evidencia-se apreciável ação antioxidante (Figura 5). 
Segundo a classificação estabelecida por Melo et al. 
[11] que considera como forte, moderada e fraca 
capacidade de seqüestro aquela que atingir o percentual 
de 70%, entre 50 e 70% e abaixo de 50%, 
respectivamente, pode-se considerar que todos os 
extratos testados exibiram uma forte capacidade de 
seqüestro do radical DPPH (superior a 80%). A ação 
antioxidante da polpa diluída em água foi 
estatisticamente semelhante à exibida pelo antioxidante 
sintético BHT, e inferior a do extrato metanólico 
residual e a da mistura dos dois extratos (polpa diluída 
e extrato metanólico residual), os quais exibiram 
capacidade de seqüestro igual a do ácido ascórbico. 
Não havendo diferença estatística da ação antioxidante 
exibida pelos extratos aos 60 minutos da reação. A 
capacidade de seqüestro do radical DPPH foi 
semelhante à relatada por Melo et al. [11] para o 
extrato aquoso e metanólico da polpa congelada de 
manga

Conclusões 
As mangas das variedades Espada, Rosa e 

Tommy Atkins possuem em sua constituição teores 
significantes de ácido ascórbico, carotenóides e 

fenólicos totais, fitoquímicos com reconhecida ação 
antioxidante. Estes fitoquímicos, também, encontram-
se presentes na polpa congelada de manga em 
quantidade considerável. A maioria dos compostos 
fenólicos das mangas das três variedades estudadas é 
solubilizada em acetona a 80%, no entanto a extração 
seqüencial, utilizando soluções extratoras de polaridade 
diferenciada favorece a eficiência da extração. 
Independente da variedade da manga, o extrato 
hidroacetônico exibiu a mais elevada capacidade de 
seqüestro do radical DPPH, revelando o forte potencial 
antioxidante da fruta. A polpa congelada de manga, 
também, exibiu uma forte ação antioxidante. Frente ao 
teor de fitoquímicos e capacidade de seqüestro do 
radical DPPH, as mangas das variedades Espada, Rosa 
e Tommy Atkins, bem como, a polpa congelada de 
manga podem ser consideradas com uma importante 
fonte de antioxidante dietético, tornando importante sua 
participação na dieta usual .
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Tabela 1: Teor de fitoquímicos em manga de três variedades e em polpa congelada de manga

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

Tabela 2: Fenólicos totais* em extratos de manga Espada, Rosa e Tommy Atkins.

ExtratosManga

(variedades) Hidroacetônico Hidrometanólico Aquoso Total

Espada 1.561,98a 95,42a 19,93b 1.677,33a

Rosa 652,85b 42,56b 60,97a 756,38b

Tommy Atkins 740,31b 41,54b 22,58b 804,43b

* µg em equivalente de catequina. mL-1 de extrato. Médias de três determinações. Médias seguidas por letras iguais na coluna não difere de forma  

estatisticamente  pelo Teste de Ducan (p<0,05)

    

              

Manga (Variedades)
Fitoquímicos Espada Rosa Tommy Atkins

Polpa congelada

Carotenóides totais* (µ.g-1) 29,57 ± 1,95b 48,06 ± 2,98a 28,13 ±1,82b 12,88 ± 1,08c

Ácido ascórbico
(mg.100g-1)

38,21± 2,81a 28,70± 1,83ab 20,85 ± 1,72b 34,52 ± 2,34a

Fenólicos totais** (mg.100g-1) 279,54 ± 17,01a 126,08 ± 9,45b 133,23 ± 8,23b 117,99 ± 7,45c

Figura 1: Capacidade de seqüestrar o Radical 

DPPH do extrato hidroacetônico de manga Tommy 

Atkins; Rosa; Espada (concentração de fenólicos 

totais no ensaio 300ppm); BHT e ácido ascórbico 

(250ppm)

Figura 2: Capacidade de seqüestrar o Radical 

DPPH de extrato Hidrometanólico de manga 

Tommy Atkins; Rosa; Espada (concentração 

de fenólicos totais no ensaio: 40ppm); BHT e 

ácido ascórbico (250ppm).

Figura 3: Capacidade de seqüestrar o 

Radical DPPH de extrato aquoso de 

manga Tommy Atkins; Rosa; Espada 

(concentração de fenólicos totais no 

ensaio 15ppm); BHT e ácido ascórbico 

(250ppm)

Figura 5: Capacidade de seqüestrar o Radical DPPH de extratos de polpa congeladas de manga 

comercializada na cidade do Recife-PE. (polpa diluída em água (1:4, v/v), extrato metanólico 

residual (obtido a partir do resíduo da filtração da polpa diluída em água) e mistura da polpa 

diluída em água e extrato metanólico residual (1:1, v/v), (Concentração no ensaio: 80ppm; 80

ppm e 150ppm, respectivamente), BHT e ácido ascórbico (250ppm).

Figura 4: Capacidade de seqüestrar o Radical 

DPPH da mistura dos extratos hidroacetônico, 

hidrometanólico e aquoso (1:1:1, v/v/v) de manga

Tommy Atkins; Rosa; Espada (250ppm); BHT e 

ácido ascórbico (250ppm)

Figura 4: Capacidade de seqüestrar o Radical 

DPPH da mistura dos extratos hidroacetônico, 

hidrometanólico e aquoso (1:1:1, v/v/v) de manga 

Tommy Atkins; Rosa; Espada (250ppm); BHT e 

ácido ascórbico (250ppm)


