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Introdução

O Brasil, devido à sua vasta extensão territorial e 
ampla variação climática, apresenta uma das maiores 
diversidades de espécies frutíferas do mundo. Na 
Região Nordeste o número de agroindústrias tem 
aumentado significativamente, gerando um incremento 
na produção de resíduos agroindustriais [1]. Assim, 
considerando a elevada proporção destes resíduos e 
que os mesmos ainda contêm compostos bioativos, este 
trabalho teve como objetivo averiguar a capacidade
antioxidante de extratos de resíduo de goiaba (semente) 
proveniente da indústria de polpas congeladas de 
frutas.

Material e Métodos

Os resíduos de goiaba (sementes) foram secos em 
estufa (a 40ºC), até atingir a umidade inferior a 10%,
em seguida triturados para obtenção de uma farinha de 
granulometria uniforme e submetidos à extração
seqüencial, em temperatura ambiente, utilizando 
acetona, metanol, etanol (80%) e água (100%).

O teor de fenólicos totais foi determinado por 
método espectrofotométrico, utilizando curva padrão 
de catequina, segundo método descrito por 
Wettasinghe & Shahidi [2]. Para determinação da 
atividade antioxidante, os extratos foram submetidos a 
capacidade de sequestrar o radical 1,1-difenil-2-
picrilhidrazil (DPPH) de acordo com o método descrito 
por Miliauskas, Venskutonis & Van Beek [3] e a
atividade em sistema da co-oxidação β-caroteno/ ácido 
linoléico, segundo método de Hammerschmidt e Pratt 
[4]. Para efeito de comparação foi determinada a 
capacidade da solução de BHT e de Ácido Ascórbico 
(AA), nas mesmas condições da amostra.

Todas as determinações foram efetuadas em 
triplicatas, os resultados submetidos a ANOVA e teste 
de Ducan (5% de probabilidade) e expressos em 
médias e desvio padrão.

Resultados e Discussão

Os extratos hidroacetônico e hidrometanólico 
exibiram o maior teor de fenólicos totais (156,40 e 
64,00mg 100g-1, respectivamente), enquanto que os 
extratos aquoso e hidroetanólico os mais baixos teores 

destes constituintes, sendo, portanto, estes últimos 
excluídos dos experimentos (Tabela 1).

No que se refere à capacidade de sequestrar o radical 
DPPH, expressa em percentual de sequestro (Figura 1), 
observa-se que o extrato hidroacetônico (20ppm) se 
destacou com percentual acima de 60%, e nas 
concentrações de 40 e 60ppm exibiu ação estatisticamente 
semelhante a do AA e superior a do BHT. O extrato 
hidrometanólico apresentou os mais baixos percentuais em 
todas as concentrações testadas.  Esses valores estão 
próximo aos encontrados por Alothman et al., [5] que 
constataram que o extrato acetônico e metanólico de 
goiaba, em diferentes concentrações, obtiveram percentuais 
de inibição que variaram de 93 a 94 e de 67 a 68% 
respectivamente.

Os extratos obtidos foram analisados quanto ao valor de
EC50 e à cinética da reação (Tabela 2). O extrato 
hidroacetônico, com o mais baixo valor de EC50, exibiu a 
melhor capacidade de sequestro do radical DPPH, cuja 
ação foi estatisticamente semelhante a do BHT O extrato 
hidroacetônico, reagiu rapidamente com o radical DPPH 
(TEC50 < 5 minutos), estatisticamente semelhante ao BHT e 
ácido ascórbico, enquanto que o extrato hidroetanólico 
reagiu em um tempo muito superior aos demais (TEC50 > 30 
minutos). Quanto a eficiência antiradical, o extrato 
hidroacetônico e BHT (EA >1 e ≤ 5) e o ácido ascórbico 
(EA >10) foram classificados, respectivamente, em média e 
super alta eficiência antiradical, enquanto que 
hidrometanólico foi considerado com baixa eficiência (EA 
< 1). 

A atividade antioxidante dos extratos mensurada em 
sistema modelo β-caroteno/ácido linoléico encontra-se 
apresentada na Figura 2. O extrato hidroacetônico exibiu o 
mais elevado percentual de inibição da oxidação (81,95%), 
estatisticamente semelhante ao antioxidante sintético BHT 
(92,24%) e superior ao hidrometanólico (38,92%) e ao 
ácido ascórbico (2,39). Outros resíduos agroindustriais têm 
mostrado ação antioxidante em sistema modelo β-caroteno-
ácido linoléico, a exemplo do extrato etanólico acidificado 
obtido a partir do bagaço, semente e pele de uva roxa que, 
em diferentes concentrações, exibiram ação antioxidante 
que variou de 20 a 89%; 25 a 89% e de 11 a 86%, 
respectivamente [6].

Os extratos dos resíduos agroindustriais de goiaba, em 
especial o hidroacetônico, exibem um bom potencial 



antioxidante, permitindo vislumbrar a sua utilização em 
alimentos com vistas a inibir a oxidação lipídica.
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Tabela 1: Teor de fenólicos totais em resíduo agroindustrial de goiaba (semente) utilizando processo de extração sequencial e 
diferentes solventes extratores.

Extratos
Teor de fenólicos totais

(mg em equivalente de catequina. 100g-1)
Hidroacetônico (80%) 156,40
Hidrometanólico (80%) 64,00
Hidroetanólico (80%) 15,13
Aquoso (100%)
Total

15,00
250,53

Figura 1: Atividade antioxidante de extratos de resíduo agroindustrial de goiaba comparada à da solução de BHT e de Ácido 
Ascórbico (AA) em termos de % de seqüestro do radical DPPH.

Tabela 2: Valores de EC50, de Tec50 e classificação cinética e antiradical de extratos de resíduos agroindustrial de goiaba.

Amostras

EC50

(g fenólicos 
totais .g DPPH-

1)

TEC50 

(min)
Classificação 
cinética

EA
Classificação 
anti-radical

Hidroacetônico 0,43±0,01b 0,71±0,01bc Rápido 3,27b Média
Hidrometanólico 1,80±0,09 a 227,86±2,27a Lento 0,002c Baixa
BHT 0,26±0,02bc 2,38±0,03b Rápido 1,62b Média
Ácido Ascórbico 0,18±0,02c 0,55±0,01c Rápido 10,10a Super alta
Os valores referem-se a média ±desvio padrão de três determinações. Médias seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Ducan (p>0,05).  TEC50 = tempo necessário para atingir o valor de EC50 ; EA= eficiência anti-radical = 1/ EC50 . TEC50

Figura 2: Atividade antioxidante de extratos de resíduo agroindustrial de goiaba em sistema β-caroteno/ ácido linoléico contendo 
100ppm de fenólicos totais. (Os valores referem-se a média de três determinações. Médias seguidas por letras iguais, não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Ducan  p>0,05).


