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Introdução

Do ponto de vista nutricional, os lipídios são 
importantes nutrientes que, além de veicular vitaminas 
lipossolúveis, fornecem energia ao organismo. Em 
função de sua natureza química, estas moléculas estão 
sujeitas a reações de oxidação que promovem alteração 
do sabor e odor, bem como, do valor nutritivo dos 
alimentos. Desta forma, a oxidação lipídica, 
considerada um processo autocatalítico, uma vez que 
os produtos iniciais da reação propiciam a propagação 
em cadeia, deve ser prevenida de modo a minimizar  os 
efeitos adversos e aumentar o tempo de vida útil dos 
produtos alimentícios [1]. 

A indústria de alimentos, visando proteger os 
lipídios da degradação oxidativa, vem fazendo uso de 
aditivos antioxidantes, isolados ou em combinações,
sendo os mais amplamente empregados o butil-
hidroxianisol (BHA), butil-hidroxituelo (BHT), butil-
hidroquinona terciária (t-BHQ) e propil galato (PG). 
No entanto, no inicio dos anos 80, frente aos 
questionamentos sobre a inocuidade desses 
antioxidantes e da comprovação de que, em doses 
elevadas, poderiam causar diversas alterações em 
animais, instituiu-se em diversos paises regulamentação 
para o seu uso, e deu-se ênfase a busca por 
antioxidantes naturais [2]. Neste contexto, vários 
fitoquímicos com ação antioxidante, com destaque para 
os compostos fenólicos, têm sido isolados de extratos 
de diferentes partes de plantas. Vale ressaltar que 
algumas frutas podem conter um teor mais elevado de 
compostos antioxidantes nas sementes e peles do que 
na polpa, e, em geral o perfil desses fitoquímicos é 
diferenciado nestas partes do vegetal [3].

Outro aspecto importante é a elevada produção 
brasileira de resíduos agroindustriais, por ser um país 
de grande atividade agrícola. No caso da acerola, a 
indústria processa cerca de 34,40 mil toneladas, 
montante equivalente a 7,16% do total de frutas 
processadas, produzindo 18 mil toneladas de suco e 
polpa [4]. Como conseqüência grande quantidades de 
resíduos são geradas, material orgânico sem utilização 

comercial, que muitas vezes transforma-se em uma fonte de 
poluição ambiental. 

Assim, considerando a alta produção de resíduo a partir 
do processamento da acerola, cujo resíduo agroindustrial 
foi constatada quantidade significante de compostos 
fenólicos com forte capacidade antioxidante [5], este 
trabalho teve como objetivo investigar a capacidade 
antioxidante deste material com vistas à utilização de seu 
potencial como inibidor da oxidação lipídica.

Material e Metódos

Os resíduos do fruto de acerola (casca e semente) foram 
gentilmente cedidos por uma indústria de polpas 
congeladas de frutas, localizada na cidade de Recife/PE, e 
transportados ao Laboratório de Análises Físico-químicas 
de Alimentos do Departamento de Ciências Domésticas da 
UFRPE, onde foram submetidos à secagem, a 50°C, em 
estufa com circulação de ar, até atingir umidade igual ou 
inferior a 10%, e em seguida, triturados em 
multiprocessador. Uma alíquota do resíduo desidratado foi 
submetida extração seqüencial, sob agitação permanente, a 
temperatura ambiente e sob aquecimento (50ºC), para 
obtenção de extratos hidroacetônico, hidroetanólico e 
hidrometanólico. Os extratos foram submetidos à 
determinação do teor de fenólicos totais, segundo 
metodologia descrita por Wettasinghe e Shahidi [6], 
utilizando curva padrão de catequina, e da Atividade 
antioxidante em emulsão de ácido linoléico utilizando o 
método Tiocianato descrito por Jayaprakasha, Shigh e 
Sakariah [7] e atividade antioxidante em óleo de soja 
através de Índice de peróxidos e de Dienos conjugados
pelos métodos (Cd 8-53) e (Ti 1a-64), respectivamente,
descrito na AOCS [8].

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 Windows”. 
Resultados

O extrato hidroacetônico apresentou o mais elevado teor 
de polifenóis, superior estatisticamente aos demais extratos 
(Tabela 1). Evidencia-se, portanto, que a maioria dos 



compostos fenólicos presentes no resíduo 
agroindustrial de acerola foi solubilizada em acetona a 
80%. Oliveira et al [5] relatam que o extrato 
metanólico de resíduo de acerola (pele) apresentou teor 
de polifenóis de 681mg 100g-1, inferior ao deste estudo. 
Esses autores ressaltam que o extrato metanólico 
continha, aproximadamente, 2 e 10 vezes mais
fenólicos totais do que os extratos de maracujá e 
abacaxi, respectivamente. 

O efeito antioxidante dos extratos sobre a inibição 
da peroxidação do ácido linoléico, avaliado por meio 
do método tiocianato férrico, encontra-se apresentado 
na Figura 1. Os hidroperóxidos gerados durante a 
oxidação do ácido linoléico reagem com o sulfato 
ferroso, dando origem ao sulfato férrico e, em seguida, 
ao tiocianato férrico, de cor vermelha sangue, que é 
monitorada espectrofotometricamente. Após o período 
de incubação (288h), observa-se que a densidade ótica 
(DO) máxima atingida pelo controle (amostra sem 
adição de antioxidante) foi de 1,1, momento em que foi 
interrompido o ensaio, uma vez que após este tempo 
ocorreu um decréscimo da densidade ótica desta 
amostra. Os extratos hidroetanólico e hidrometanólico 
exibiram a mais elevada atividade antioxidante, cujo 
percentual de inibição da peroxidação do ácido 
linoléico, ao final do ensaio (288h) foi de 96,12% e 
91,84%, respectivamente, sem contudo, diferir 
estatisticamente da ação exibida pelo extrato 
hidroacetônico, BHT  e ácido ascórbico.

A ação antioxidante do extrato hidroetanólico do 
resíduo agroindustrial de acerola foi superior a dos 
extratos de semente de uva, obtidos com o uso de 
acetona, metanol e quatro diferentes concentrações de 
acetato de etila, relatada por JAYAPRAKASHA et al. 
[7]. Esses autores ressaltam que dentre os extratos 
estudados, o obtido com acetato de etila e água (17:3) 
apresentou, ao final de 100h, o mais elevado percentual 
de inibição da peroxidação do ácido linoléico (86%).

Observa-se na Tabela 2 que o índice de peróxido 
aumentou em todos os tratamentos durante o período 
de encubação, atingindo valores mais elevados na 
amostra controle (óleo sem adição de antioxidante),
podendo este fato ser justificado pelo desenvolvimento 
de produtos primários da oxidação dos lipídeos [9].

O extrato hidroetanólico exibiu maior ação de 
proteção do óleo contra a oxidação, uma vez que 
propiciou a menor formação de peróxidos, cuja ação, 
aos 28 dias, foi estatisticamente semelhante a do 
extrato hidrometanólico, porém superior a do 
hidroacetônico e a dos antioxidantes sintéticos. As 
normas brasileiras que regulamentam a adequação de 
óleo de soja refinado para consumo (portaria 482/99-
ANVISA), estabelecem o máximo de 10meq/kg de 
índice de peróxido [10]. Os extratos de resíduos de 
acerola foram eficazes em retardar a oxidação do óleo 
de soja até o 14º dia, uma vez que mantiveram o índice 
de peróxido abaixo desse limite. 

Diferentes concentrações de extrato metanólico de 
alho (250, 500, 1000ppm), mostraram-se efetivas na 
proteção de óleo de girassol (teste em estufa, a 65ºC, 

por 24 dias) contra a oxidação, no entanto a concentração 
de 1000ppm mostrou-se mais eficiente [11].

O aumento de dienos conjugados nas amostras foi 
progressivo durante os 28 dias do teste acelerado em estufa, 
no entanto a ação dos extratos hidroetanólico e 
hidrometanólico, aos sete dias do teste, foi estatisticamente 
superior a do extrato hidroacetônico e a dos antioxidantes 
sintéticos (Tabela3), não havendo diferença na ação 
antioxidante dos extratos nos dias subseqüentes. Ação de 
antioxidante natural sobre a formação de dienos conjugados 
vem sendo investigada por vários autores, cujos estudos 
utilizaram concentração de extrato superior a 200ppm. 
Iqbal e Bhanger [11] evidenciaram que o efeito do extrato 
metanólico de alho (250, 500 e 1000ppm) adicionado em 
óleo de girassol, submetido à estocagem a 65ºC por 24 
dias, foi dose-dependente.

O resíduo agro-industrial de acerola apresenta elevado 
teor de fenólicos totais cujos extratos exibem forte 
capacidade antioxidante. Frente ao potencial antioxidante 
dos extratos de resíduo de acerola e o não estabelecimento 
de limites para a adição de antioxidante natural em 
alimentos, torna-se conveniente testar o efeito desses 
extratos em concentração de fenólicos superior à 200ppm 
sobre a estabilidade de óleo vegetal.
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Tabela 1: Teor de fenólicos totais em extratos de resíduo agroindustrial de acerola obtidos por três ciclos de extração seqüencial para cada solvente e 
em temperatura ambiente (25  2ºC)

Fenólicos Totais (µg em equivalente catequina. mL-1)
Extrato hidroacetônico Extrato hidrometanólico Extrato

hidroetanólico

5.954,2 ± 104,46a 1.408,4 ± 138,73b 1.780,6 ± 79,23b

Os valores referem-se à média ± desvio padrão de três determinações; as médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo          
teste de Duncan (p>0,05).

FIGURA 1. Atividade antioxidante de extratos de resíduo agroindustrial de acerola, BHT e ácido ascórbico (125ppm) pelo método tiocianato 
férrico.

Tabela 2. Efeito da adição de extrato de resíduos de acerola (200ppm de fenólicos totais) na formação de peróxidos (meq.kg-1) em óleo de 
soja  acondicionado a 60ºC 

Os valores referem-se à média ± desvio padrão de três determinações; Médias seguidas por letras minúsculas  iguais, na linha, e por letras maiúsculas 
iguais, na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Ducan (p>0,05). AA: ácido ascórbico; BHT: Butil hidroxitolueno; controle: 
óleo sem adição de antioxidante.  

Tabela 3. Efeito da adição de extrato de resíduo agroindustrial de acerola (200ppm de fenólicos totais) na formação dienos conjugados (% de ácidos 
dienóicos) em óleo de soja acondicionado a 60ºC

Tempo de aquecimento

Tratamento 0 7 14 21 28

Extrato hidroacetônico
0,29 ± 

0,02 cA
0,43 ± 0,01cA 0,97 ± 0,10bcA 1,33 ± 0,09abA 1,82 ± 0,18aA

Extrato hidroetanólico
0,29 ± 0,02cA 0,29 ± 0,03cB 0,66 ± 0,09bcA 1,01 ± 0,15abA 1,29 ± 0,14aA

Extrato hidrometanólico
0,29 ± 0,02cA 0,33 ± 0,02cB 0,70 ± 0,09bcA 1,18 ± 0,19abA 1,42 ± 0,16aA

Controle
0,29 ± 0,02dA 0,52 ± 0,03dA 1,04 ± 0,14cA 1,51 ± 0,19bA 1,96 ± 0,18aA

BHT
0,29 ± 0,02dA 0,43 ± 0,04cdA 0,86 ± 0,07bcA 1,32 ± 0,11abA 1,77 ±  0,18 aA

AA
0,29 ± 0,02dA 0,47 ± 0,05cdA 0,98 ± 0,12bcA 1,47 ± 0,16abA 1,93 ± 0,22aA

Os valores referem-se à média ± desvio padrão de três determinações; AA: ácido asórbico; BHT: Butil hidroxitolueno; controle: sem antioxidante. 
Médias seguidas por letra minúscula iguais na linha e por letra maiúscula iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan(p>0.05). 

Tempo de incubação (dias)

Tratamentos 0 7 14 21 28

Extrato hidroacetônico 1,33 ± 0,23dA 4,60 ± 0,32dAB 9,40 ± 0,88cA 16,13 ± 1,25bABC 21,40 ± 1,44aB

Extrato hidroetanólico 1,33 ± 0,23cA 2,13 ± 0,13cB 7,27 ± 0,42bB 12,00 ±1,08aC 14,2 ±1,30aC

Extrato hidrometanólico 1,33 ± 0,23 cA 3,07 ± 0,44cB 9,07 ± 0,37bA 15,33 ± 1,27bABC 19,47 ± 1,31aBC

Controle 1,33 ± 0,23dA 8,87± 0,82 cA 15,40 ± 1,52bA 24,13 ± 1,44aA 28,80 ± 1,00aA

BHT 1,33 ± 0,23bA 5,13 ± 0,22bAB 9,87 ± 0,97bA 21,00 ± 1,47aAB 26,0 ± 1,59aAB

AA 1,33 ± 0,23cA 4,87 ± 0,72cAB 12,87 ± 2,15bA 21,13 ± 2,6aAB 22,80 ± 2,3aAB


