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Introdução

O umbuzeiro (Spondias tuberos Arruda) é uma 
espécie nativa das regiões semi-áridas do Nordeste 
brasileiro. Os frutos do umbuzeiro, de sabor agridoce, 
são comercializados pelos pequenos agricultores para 
as principais capitais do Nordeste para serem 
consumidos in natura e na forma de polpa congelada. 
Esta espécie tem crescente importância socioeconômica 
para a região, fato confirmado pelo surgimento de 
várias pequenas agroindústrias de processamento do 
umbu [1]. 

Os vegetais de forma geral, em especial os frutos,
possuem em sua constituição compostos que em 
decorrência de sua natureza química reagem com os 
radicais livres, retardando a velocidade das reações de 
oxidação. Dentre os fitoquímicos com propriedade 
antioxidante destacam-se o ácido ascórbico, vitamina 
E, β-caroteno e compostos fenólicos [4]. 

Vale ressaltar que os radicais livres são gerados no 
organismo humano a partir das reações metabólicas 
normais. Entretanto, a exposição do organismo à 
poluição atmosférica, irradiação, fumo, “stress”, 
ingestão de lipídeos oxidados, além de outras situações, 
levam à formação, muitas vezes, excessiva, dessas 
moléculas [2,3]. Esses radicais, em quantidade superior 
a capacidade de defesa do organismo humano, reagem 
com o DNA e RNA causando danos a saúde, 
contribuindo para o envelhecimento e instalação de 
doenças degenerativas, como aterosclerose, artrite 
reumática, entre outras.

Assim, considerando que os frutos são fontes de 
fitoquímicos com propriedade antioxidante, a proposta 
deste trabalho foi quantificar os polifenóis totais, 
carotenóides totais, ácido ascórbico presentes em 
frutos, maduros e semimaduros, do umbuzeiro e
determinar sua ação antioxidante.

Material e métodos

Os frutos maduros e semi-maduros foram adquiridos 
no comércio, e após serem lavados em água corrente, 
foram friccionados sobre uma peneira de naylon para 
obtenção da polpa fresca. Os resíduos provenientes 
desse procedimento, com exceção do caroço, foram 
colocados em estufa com circulação de forçada de ar 
(40ºC) até 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.

A. Quantificação dos Fitoquímicos
O teor de ácido ascórbico foi determinado por 

titulometria, utilizando 2,6 diclorofenol indofenol, segundo 
método da A.O.A.C. [5]. A extração e quantificação dos 
carotenóides totais foram efetuadas segundo método 
descrito por Rodriguez-Amaya [6]. Para a determinação 
dos fenólicos totais, a polpa fresca do umbu maduro e 
semimaduro (30g) e a farinha dos resíduos (10g) foram
submetida à agitação, em metanol (80%), por 3 ciclos de 20 
minutos, totalizando um período de 60 minutos. Ao final de 
cada ciclo foi efetuada a filtração, os filtrados foram 
combinados e o volume final aferido para 100mL. Alíquota 
(0,5 ml) dos extratos foram submetidas à determinação dos 
fenólicos totais, por espectrofotometria, utilizando o 
reagente Folin-Ciocalteaus (Merck) e curva padrão de 
catequina[7].

B. Atividade antioxidante
Alíquotas de 0,5 mL dos extratos das polpas frescas e 0,2 

mL do extrato metanólico dos resíduos foram submetidas a 
determinação da capacidade de seqüestro do radical 1,1 –
difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), segundo método descrito 
por Brand-Williams et al [8], modificado por Miliauskas et 
al [9]. Em termos de comparação foi determinada a 
capacidade de seqüestro do radical DPPH do ácido 
ascórbico e do BHT nas mesmas condições dos extratos.

Todas as determinações foram efetuadas em triplicata e 
os resultados submetidos à análise de variância e teste de 
Ducan ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o 
programa “Statistic for Windows”. 

.
Resultados e Discussão

O teor de fitoquímicos antioxidante na polpa fresca de 
umbu, em dois estádios de maturação (maduro e 
semimaduro) encontra-se na Tabela 1. A quantidade de 
ácido ascórbico presente na polpa fresca de umbu 
semimaduro foi maior do que na do umbu maduro, porém 
inferior ao da laranja 47mg. 100g-1[10]. O teor deste
fitoquímicos no fruto maduro foi inferior ao encontrado por 
Ferreira [11] em umbu maduro (13,31 mg.100g-1)
comercializado em Pocinhos – PB. No que se refere ao teor 



de carotenóides totais foi detectado maior teor em
umbu maduro do que no semimaduro, enquanto que 
para fenólicos totais não foi detectada diferença 
estatística entre os dois estádios de maturação. O umbu 
independente do estádio de maturação apresenta menor 
teor de fenólicos do que o kiwi (108 mg.100g-1) e Maçã 
(150 mg.100g-1) [10]. 

Os resíduos resultantes do processo de obtenção da 
polpa fresca de umbu, ainda, contêm fitoquímicos em 
quantidades relevantes, com destaque para os fenólicos 
totais (Tabela 2). Os resíduos provenientes dos frutos 
maduros e semi-maduros não exibiram diferença 
significativa no teor de fenólicos e de carotenóides 
totais. 

Os extratos metanólicos apresentaram teor de 
fenólicos totais diversificados conforme demonstrado 
na Tabela 3. Os extratos da polpa fresca do umbu 
maduro e do semimaduro não apresentaram diferença 
significativa no teor deste constituinte. No entanto, o 
extrato do resíduo desidratado de umbu semimaduro 
exibiu a maior concentração de fenólicos totais, 
seguido do extrato do resíduo desidratado de umbu 
maduro.

Os extratos metanólicos das polpas frescas dos frutos 
no estádio de maturação maduro e semimaduro 
apresentaram fraca capacidade antioxidante (inferior a 
60%). Entretanto, os extratos dos resíduos desidratados 
dos frutos maduros e semimaduros, exibiram nos 
primeiros 15 minutos da reação uma capacidade 
superior a 60% e ao final da reação (aos 60 minutos) o
extrato do resíduo do fruto maduro apresentou uma 
capacidade de seqüestro superior ao ácido ascórbico
(Figura 1). Estes resultados demonstram que as cascas 
desidratadas do umbu, especialmente no estádio de 
maturação maduro, podem ser vistas como um material 
com forte potencial antioxidante.

Considerando os baixos teores de ácido ascórbico e 
de carotenóides totais em polpa fresca de umbu maduro 
e semimaduro é possível que a ação antioxidante 
exibida decorra, principalmente, da presença dos 
compostos fenólicos. Os teores mais elevados de ácido 
ascórbico, carotenóides e fenólicos totais em resíduos
desidratados (cascas), resultantes da concentração dos 
compostos em decorrência do processo de 
desidratação, favoreceram a ação antioxidante exibida 
pelos extratos. Não obstante, capacidade de seqüestro
do DPPH dos extratos da polpa fresca de umbu maduro 
e semimaduro terem sido considera de fraca a regular, 
torna-se importante a inclusão deste produto na dieta, 
pois contribuirá com o aporte de antioxidante dietético, 
necessários ao organismo humano. Frente ao potencial 
antioxidante das cascas desidratadas do umbu, 
especialmente no estádio de maturação maduro, torna-
se conveniente testar sua ação em outras condições 
experimentais.  
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Tabela 1. Fitoquímicos antioxidantes em Umbu em dois estádios de maturação (maduro e semimaduro) comercializados na região 

metropolitana do Recife.

Fitoquímicos Umbu Maduro Umbu Semimaduro

Ácido Ascórbico (mg.100g-1) 9,38 ±0,09b 11,07±0,87a

Carotenóides Totais * (μg . g-1) 3,02 ±0,22a 1,70± 0,08b

Fenólicos Totais ** (mg.100g-1) 32,70 ± 1,23b 38, 03± 1,58b

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 por g da amostra; **mg em equivalente de catequina por 100 g da amostra. 

Tabela 2. Fitoquímicos antioxidantes em resíduos desidratados de umbu em dois estádios de maturação (maduro e semimaduro).

Fitoquímicos Resíduos de 
Umbu Maduro

Resíduos de umbu 
Semimaduro

Ácido Ascórbico (mg.100g-1)
117,13±3,85b 144,91±5,45a

Carotenóides Totais* (μg . g-1)
6,31±0,08a 7,47±0,92a

Fenólico Totais** (mg.100g-1) 454,21±18,63a 466,17±22,37a

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 por g da amostra; **mg em equivalente de catequina por 100 g da amostra.

Tabela 3: Teor de fenólicos totais em extratos obtidos a partir da polpa fresca, resíduos desidratado de umbu em dois estádios de 

maturação e da polpa congelada.

Médias de três determinações independentes. Médias seguidas por letras iguais na coluna não difere estatisticamente pelo Teste de Ducan (p<0,05).; 

*µg em equivalente de catequina por mL do extrato

Figura 1: Capacidade de seqüestro do radical DPPH de extratos metanólicos obtidos a partir da polpa fresca de umbu maduro (UM); 

polpa fresca de umbu semimaduro (Usm); resíduos desidratados de umbu maduro (RPM); resíduos desidratados de umbu 

semimaduro (RPSM), Butilhidroxitolueno (BHT); Áscido ascórbico (AA).

EXTRATOS
FENÓLICOS TOTAIS

( µg . mL-1)

Extrato metanólico da polpa fresca de umbu maduro 98,10 ± 3,56c

Extrato metanólico da polpa fresca de umbu semimaduro 114,27± 8,89 c

Extrato metanólico do resíduo desidratado de Umbu Maduro (farinha) 1.805,97± 18,54b

Extrato metanólico do resíduo desidratado Umbu Semimaduro 

(farinha) 

2.546,16± 22,36a


