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Introdução

A região Nordeste do Brasil, em especial, em 
decorrência de suas condições edafoclimáticas, produz 
grande variedade de frutos tropicais, nativos e exóticos 
com boas perspectivas para exploração econômica [1].
Frente a essa demanda, o número de agroindústrias 
instaladas tem aumentado significativamente, gerando 
um incremento na produção de resíduos agroindustriais 
[2]. Estes subprodutos da indústria de alimentos, ainda, 
contêm quantidade relevante de compostos fenólicos e 
apresentam bom potencial antioxidante [3]. Sendo 
assim objetivou-se neste trabalho quantificar o teor de 
fenólicos totais e avaliar a capacidade antioxidante de 
extratos de resíduos agroindustrial (semente) de goiaba.

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 [4]. A atividade antioxidante 
dos extratos hidroacetônico e hidrometanólico, foram 
determinadas nos seguintes sistemas: 1-Atividade 
antioxidante dos extratos sobre a peroxidação do ácido 
linoléico -Método Tiocianato Férrico segundo 
metodologia descrita por Jayaprakasha, Shigh e 
Sakariah [5]; 2- Sequestro do Radical ABTS (2,2’-
azino-bis- (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) 
determinado segundo o método descrito por RE et al, 
[6] expressos em equivalente de Trolox (TEAC) (mol 
TEAC.g –1 de 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

O processo de extração sequencial utilizando solventes 
de diferentes polaridades e três ciclos de extração para cada 
solvente possibilitou a extração de compostos fenólicos em 
quantidade variada (Tabela 1). Evidencia-se que os 
solventes hidrometanólico e hidroacetônico extraíram 
maior teor de fenólicos totais do que o solvente 
hidretanólico e a água. Os extratos aquoso e hidroetanólico 
exibiram os mais baixos teores destes constituintes, sendo, 
portanto excluídos dos experimentos. Em polpa de uma 
variedade de goiaba sem semente da Tailândia a quantidade 
de fenólicos totais extraída em concentrações diferentes de 
metanol, etanol, acetona e água foi de 109 a 155; 123 a 
185; 166 a 191 e 153 GAE/100 g de peso fresco, 
respectivamente [7].

O efeito antioxidante dos extratos sobre a inibição da 
peroxidação do ácido linoléico, avaliado por meio do 
método Tiocianato Férrico, encontra-se apresentado nas 
Figuras 1 e 2. Evidencia-se que a ação do extrato 
hidroacetônico apresentou maior eficácia na proteção a 
oxidação do que o extrato hidrometanólico. Aos 168 
minutos do ensaio, o extrato hidrometanólico, nas 
concentrações de 140 e 240ppm, exibiu percentual de 
inibição da peroxidação do ácido linoléico de 74,32% e 
80,13%, respectivamente (Tabela 2), não diferindo 
estatisticamente da ação exibida pelo antioxidante sintético 
BHT.

O extrato hidroacetônico, também, mostrou-se eficiente 
em sequestrar o radical livre ABTS+ (Tabela 2), cuja ação 
foi superior a do extrato hidrometanólico. A ação 
antioxidante do extrato hidroacetônico frente ao radical 
ABTS+ foi estatisticamente superior a do antioxidante 
sintético BHT.

Os resultados demonstram que os compostos ativos 
presentes no extrato hidroacetônico do resíduo 
agroindustrial de goiaba conferem a esta fração um forte 
potencial antioxidante, permitindo vislumbrar sua 
utilização em alimentos em substituição ou em sinergismo 
aos antioxidantes sintéticos. 
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Tabela 1: Teor de fenólicos totais em resíduo agroindustrial de goiaba (semente) utilizando processo de 
extração seqüencial 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

Tabela 2: Atividade antioxidante (Tiocianato Férrico e ABTS•+) de extrato de resíduo agroindustrial de goiaba.
Extratos Inibição da peroxidação (%) aos 168 minutos mM TEAC.g-1

140ppm 240ppm

Hidroacetônico 74,32%b A 80,13%b A 875,79 ± 56,06a

Hidrometanólico 50,50%c B 73,70% bc A 57,16 ± 1,53c

Acido ascórbico 55,93%c B 68,06% c A -

BHT 95,94%a A 95,20%a A 188,24 ±  8,02b

Os valores referem-se a média de três determinações. Médias seguidas por letras minúsculas iguais, na coluna, e letras maiúsculas 
iguais, na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Ducan (p>0,05); TEAC: atividade antioxidante em equivalente 
de Trolox, 6 minutos (ABTS).

Figura 1: Atividade antioxidante de extrato de 
resíduo agroindustrial de goiaba, BHT e ácido 
ascórbico (AA) (140ppm) em emulsão de ácido 
linoléico (método tiocianato férrico).

Figura 2: Atividade antioxidante de extratos de 
resíduo agroindustrial de goiaba, BHT e ácido 
ascórbico (AA) (240ppm) em emulsão de ácido 
linoléico (método tiocianato férrico).


