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Introdução

A acerola é uma fruta delicada, com tecido protetor 
muito fino que amadurece rapidamente. Adquiriu 
importância mundial devido ao alto teor de vitamina C 
[1], e por seu potencial para industrialização, uma vez 
que pode ser consumida sob forma de suco, compota, 
geléia, além de ser utilizada no enriquecimento de 
sucos e de alimentos dietéticos [2]. Além disso, possui
alto de teor de compostos bioativos em sua 
composição.

Os resíduos agroindustriais, constituídos 
principalmente por cascas e sementes de vegetais, 
geralmente não recebem a devida atenção, no sentido 
de serem usados ou reciclados, evitando o desperdício. 
Isto, possivelmente, ocorre devido à falta de valor 
comercial desse produto [3]. No entanto, vale ressaltar 
que a casca e as frações da semente de certas frutas 
exibem atividade antioxidante mais elevada do que as 
frações da polpa [4].

Em extrato metanólico de resíduo de acerola (pele),
Oliveira et al. [5] evidenciaram a presença de 
quantidade significante de compostos fenólicos e forte 
capacidade antioxidante, ratificando a afirmativa de 
que algumas frutas podem potencialmente conter maior 
teor de fitoquímicos antioxidantes nas sementes e peles 
do que na polpa dos frutos [6]. Esta ação tem sido 
atribuída à presença de fitoquímicos bioativos, pois 
assim como as polpas das frutas, os seus resíduos 
contêm níveis significantes de compostos 
biologicamente ativos, que auxiliam as funções 
fisiológicas e bioquímicas, beneficiando a saúde 
humana.

Assim, frente à elevada proporção de resíduos 
agroindustriais proveniente, principalmente, da 
indústria processadora de polpa congelada de frutas e 
do teor de fitoquímicos bioativos presente neste 
material torna-se relevante investigar o seu potencial 
antioxidante na perspectiva de empregá-los em 
alimentos em substituição parcial ou total aos 
sintéticos.

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 para obtenção de extratos 
hidroacetônico, hidroetanólico, hidrometanólico.

Os extratos foram submetidos à determinação do teor de 
fenólicos totais, segundo metodologia descrita por 
Wettasinghe e Shahidi [7], utilizando curva padrão de 
catequina, e da capacidade de seqüestro do radical 1,1-
difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), segundo método descrito 
por Brand-Williams [8], modificado por Miliauskas [8] e a
capacidade de seqüestro do radical 2,2’-azino-bis-(3-
etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico (ABTS+) segundo o 
método descrito por RE et al. [9]. 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 e Discussão

O mais elevado teor de polifenóis foi apresentado pelo 
extrato hidroacetônico que foi superior, estatisticamente,
aos demais extratos (Tabela 1). Este dado permite 
evidenciar 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. 

No que se refere a capacidade de seqüestro do radical 
DPPH, o valor de EC50 está inversamente relacionado à 
atividade antiradical. Sendo assim, o extrato que apresenta 
alto potencial em seqüestrar radicais livres possui baixo 



valor de EC50 [10]. Desta forma, evidencia-se, na 
Tabela 2, que os extratos hidroetanólico e 
hidrometanólico, com os mais baixos valores de EC50, 
exibiram a melhor capacidade de seqüestro do radical 
DPPH, cuja ação foi estatisticamente semelhante a do 
ácido ascórbico. A menor ação antioxidante foi exibida 
pelo extrato hidroacetônico, sem, contudo, diferir 
significativamente do BHT. Os autores Sánchez-
Moreno, Larrauri e Saura-Calixto [11], estabeleceram o 
TEC50 e EA como parâmetros de avaliação da 
capacidade antioxidante em ensaio de DPPH. Segundo 
estes autores, o comportamento cinético de um 
antioxidante, baseado no valor de TEC50 pode ser 
classificado em rápido (TEC50 < 5 minutos), 
intermediário (TEC50 = 5 a 30 minutos) ou lento 
(TEC50 > 30 minutos), e no que se refere a eficiência 
antiradical, o valor de EA permite classificar o 
antioxidante em baixa (EA < 1), média (EA >1 e ≤ 5 ), 
alta (EA >5 e ≤ 10) ou super alta (EA >10) capacidade 
de seqüestro do radical DPPH.

Desta forma, tendo como base as escalas de 
classificação acima citadas, evidencia-se, na Tabela 2, 
que o extrato hidroetanólico, a semelhança do ácido 
ascórbico, reagiu rapidamente com o radical DPPH 
(TEC50 < 5 minutos), enquanto que os demais extratos 
foram considerados de velocidade intermediária 
(TEC50 = 5 a 30 minutos). Quanto a eficiência 
antiradical, o extrato hidroetanólico (EA >5 e ≤ 10) e o 
ácido ascórbico (EA >10) foram classificados, 
respectivamente, em alta e super alta eficiência 
antiradical, enquanto que hidrometanólico foi 
considerado com média eficiência (EA >1 e ≤ 5 ), e o 
extrato hidroacetônico, juntamente com o BHT, com 
baixa eficiência. Assim, o extrato hidroetanólico, por 
ter como característica baixo valor de EC50  e de TEC50

e alta EA, exibe um forte poder antioxidante frente ao 
radical DPPH.

A capacidade de seqüestro do radical livre ABTS+ 
dos extratos de resíduo agroindustrial de acerola 
encontra-se na Tabela 3. Evidencia-se que esta ação foi 
diferenciada entre os extratos, cujos valores médios de 
TEAC variou entre 159,38 e 1.445,1Mol TEAC/g. O 
extrato hidroetanólico exibiu a mais elevada 
capacidade de seqüestro, seguido pelo hidrometanólico, 
cuja ação foi superior a do extrato hidroacetônico, 

BHT e ácido ascórbico. A ação antioxidante dos extratos 
hidroetanólico e hidrometanólico de resíduo de acerola foi 
superior a de extratos de bagaço de duas variedades de 
uvas determinada por Cataneo, (2008) (463,46 e 
98,92Mol TEAC/g). Desta forma, o resíduo agroindustrial 
de acerola apresenta-se como fonte de antioxidante natural 
permitindo vislumbrar a sua utilização em alimentos em 
substituição ou em associação aos antioxidantes sintéticos.
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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).

TABELA 2.  Valores de EC50, de TEC50 e classificação cinética e antiradical de extratos de resíduo agroindustrial de acerola

Amostras
EC50

 (g fenólicos totais .
gDPPH-1)

TEC50 
(min)

Classificação 
cinética

EA Classificação
antiradical 

Hidroacetônico 0,24 ± 0,02a 8,57 ± 0,81ab intermediário 0,49d Baixo

Hidroetanólico 0,16 ± 0,01b 0,8 ± 0,59c rápido 7,81b Alto

Hidrometanólico 0,17 ± 0,01b 5,42 ± 0,01b intermediário 1,08c Médio

BHT 0,2 ± 0,01a 18,12 ± 0,61a intermediário 0,28d Baixo

Ácido ascórbico 0,15 ± 0,02b 0,57 ± 0,01c rápido 11,69a Super alto

Os valores referem-se à média ± desvio padrão de três determinações; as 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 .

TABELA 3. Capacidade de seqüestro do radical livre ABTS+ dos extratos de resíduo agroindustrial de acerola

Amostras
Atividade antioxidante

(Mol TEAC.g-1 ).
Hidroacetônico 291,71 ± 20,90b
Hidroetanólico 1.445,1 ± 73,07a

Hidrometanólico 1.145,5 ± 45,81a
BHT 159,38 ± 4,76b

Ácido ascórbico 564,32 ± 45,49ab
Os valores referem-se à média ± desvio padrão de três determinações; Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo 
Teste de Ducan (p>0,05).TEAC= Atividade antioxidante em equivalente de trolox (6min)


