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Resumo
Frutas são importantes na alimentação não só pela função nutricional, mas também pela presença de compostos
bioativos. O alvo deste estudo foi avaliar a influência de interferentes do modo de produção no potencial
antioxidante e teor de fenólicos de frutas cultivadas na região do Seridó/RN. Para isso, a acerola e a goiaba, de
cultivo agroecológico e convencional, foram submetidas à extração metanólica para análise do teor de fenólicos
e atividade antioxidante pelos métodos de CAT e varredura de radicais DPPH. Os resultados mostraram que a
acerola possui maior teor de fenólicos que a goiaba, e este conteúdo não é significativamente alterado pelo modo
de cultivo. Também verificou-se que a CAT foi diretamente proporcional aos níveis de fenólicos presente nas
amostras. Além disso, todas as amostras apresentaram efeito no método de DPPH. Esses dados sugerem que
tanto a acerola quanto a goiaba apresentam efetivo potencial antioxidante e este efeito independe do modo de
produção.
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Introdução
Frutas e hortaliças são muito importantes na nutrição humana, pois além de fornecer energia, esses
alimentos de origem vegetal representam uma rica fonte de fibras dietéticas, minerais e outros importantes
compostos bioativos (VAN DUYN; PIVONKA, 2000; JAIME et al., 2007).
Os compostos fenólicos têm sido alvo de inúmeros estudos acerca de seu proeminente efeito como
interruptores de radicais livres, revelando sua eficiente função antioxidante (SHAHIDI; JANITHA;
WANASUNDARA, 1992).
O termo radical livre pode ser atribuído a qualquer átomo ou molécula que possua um número ímpar de
elétrons em sua última camada, característica que confere alta reatividade a estas moléculas (HALLIWELL;
GUTTERIDGE, 2000; HALLIWELL, 1992).
Inúmeros fatores foram descritos por afetar a qualidade e, conseqüentemente, o potencial antioxidante
de um alimento. Dentre estes fatores pode ser destacado o seu modo de produção: agroecológico ou
convencional (DAROLT, 2003).
O sistema de produção agrícola convencional está baseado no emprego intensivo de adubos químicos
e agrotóxicos. Visando à produtividade, a prática de produção convencional tem culminado, por exemplo, no
aumento dos custos de produção, esgotamento de recursos naturais e redução da qualidade dos alimentos.
Contrapondo-se a esse sistema de produção, a agricultura agroecológica tem por finalidade a autosustentabilidade dos sistemas de produção, visando não só a preservação ambiental, mas a qualidade de vida
humana (CAMPOS, 2004; MEIRELLES; RUPP, 2016). Na produção agroecológica é excluída a utilização de
fertilizantes e pesticidas sintéticos, reguladores de crescimento de plantas e organismos geneticamente
modificados (SINGH et al., 2009).
Acredita-se que a utilização de fertilizantes sintéticos possa reduzir os níveis de compostos antioxidantes
em plantas (DUMAS et al., 2003; ALDRICH et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2013). Entretanto, na literatura são
encontrados resultados controversos acerca da fitoquímica de vegetais agroecológicos e convencionais
(FALLER; FIALHO, 2010; SINKOVIC et al., 2015). Assim, o alvo deste estudo foi avaliar a influência de
interferentes do modo de produção no potencial antioxidante e teor de fenólicos de frutas cultivadas na região do
Seridó/RN.
Metodologia
1.
Material
A acerola e a goiaba utilizadas neste estudo foram cultivadas de modo convencional e agroecológico. As
amostras das frutas foram coletadas no Povoado Cruz, localizado na cidade de Currais Novos, RN.
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2.

Extração
As frutas foram limpas com água corrente e a porção comestível desintegrada em multiprocessador. Em
seguida, as amostras foram pesadas e extraídas sob agitação com metanol 80% na proporção de 1/10 (p/v)
durante 120 minutos, à 60°C sob refluxo. Posteriormente os extratos foram filtrados com papel Whatman n°6 e o
sobrenadante utilizado nos procedimentos que seguem.
3.

Teor de Fenóis totais
A concentração de fenóis totais foi determinada colorimetricamente conforme o procedimento padrão de
Folin-Ciocalteu (SINGLETON; ROSSI, 1965) e as leituras foram realizadas a 755 nm. Para a curva de calibração
foram usadas soluções aquosas de ácido gálico. O teor de fenóis totais foi determinado por interpolação das
absorbâncias das amostras contra a respectiva curva de calibração.
4.
4.1

Atividades antioxidantes
Atividade antioxidante total

Uma alíquota de 0,1 mL dos extratos foi misturada em um tubo Eppendorf com 1 mL da solução reagente
(0,6 M de ácido sulfúrico, 28 mM fosfato de sódio e molibdato de amônio 4 mM). Os tubos foram incubados a 95
°C por 90 min. Após o resfriamento das amostras a temperatura ambiente, a absorbância foi mensurada a 695
nm (PRIETO, PINEDA; AGUILAR, 1999). Os resultados foram expressos a partir da equação da reta obtida da
curva de calibração do ácido ascórbico.
4.2

Varredura de radicais DPPH
A atividade seqüestradora de radicais 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) foi determinada de acordo com o
método de Ye et al., (2008) modificado. 0,1 mL dos extratos foram adicionados em 1,5 mL de solução etanólica
de DPPH (0,1 mM). Após 30 minutos em temperatura ambiente, a absorbância foi mensurada a 517 nm. A
atividade seqüestradora de radicais DPPH foi determinada pela fórmula: atividade seqüestradora (%)= (1Aamostra/ Acontrole) x 100, onde Acontrole se refere a absorbância da solução etanólica de DPPH na ausência
da amostra, a qual é substituída por álcool etílico (absorbância do controle), e Aamostra se refere a absorbância
da solução etanólica de DPPH na presença da amostra teste (absorbância da amostra).
5.

Análise estatística
Todas as determinações foram realizadas em triplicatas e apresentadas como média ± desvio padrão (SD).
Diferenças foram consideradas significantes quando p < 0.05. Todas as análises estatísticas, incluindo as de
correlação, envolveram o uso do software GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, Inc. San Diego, CA).
Resultados e Discussão
1.
Teor de fenóis totais
A TABELA I apresenta os valores obtidos na dosagem dos compostos fenólicos da acerola e goiaba
agroecológicas e convencionais. Os resultados mostram que, independente do modo de cultivo, a acerola possui
significativamente maior teor de fenólicos comparada a goiaba. Quando se compara mais especificamente o
modo de cultivo, pode-se notar uma leve diferença com relação ao cultivo agroecológico ou convencional. A
acerola cultivada de forma convencional apresentou maiores taxas de fenólicos. Por outro lado, na goiaba
agroecológica pode ser observado maior teor de fenólicos com relação a goiaba cultivada de forma convencional.
TABELA I: Teor de compostos fenólicos da acerola e goiaba cultivadas de modo convencional e agroecológico.
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão.

2.

Atividade antioxidante total (CAT)
Para esta análise, foi construída uma curva de calibração com diferentes concentrações de ácido ascórbico.
Assim, pode-se observar na FIGURA I que, tanto a goiaba quanto a acerola, independente do modo de cultivo,
apresentaram significativo potencial antioxidante. Além disso, o padrão de atividade antioxidante não apresenta
diferença significativa quando observados os modos de produção.
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FIGURA I: Relação entre os diferentes modos de cultivo da acerola e da goiaba com a massa de ácido ascórbico
com efeito semelhante no ensaio de avaliação da capacidade antioxidante total. Valores foram expressos em
média ± desvio padrão.
3.

Varredura de radicais DPPH
Como pode ser observado na FIGURA II, o potente efeito tanto da acerola quanto da goiaba na varredura de
radicais DPPH. Além disso, destaca-se o maior efeito da goiaba agroecologica frente a goiaba produzida de
modo convencional. Não foram verificadas diferenças na acerola com relação ao modo de cultivo.

FIGURA II: Efeito dos diferentes modos de cultivo da acerola e da goiaba sobre a varredura de radicais DPPH.
Valores foram expressos em média ± desvio padrão.

Com relação ao modo de produção, há uma crescente adesão ao mercado orgânico de produtores
brasileiros (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016).
No Rio Grande do Norte existem 430 produtores orgânicos cadastrados no Ministério da Agricultura
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016).
A prática da agricultura agroecológica é incentivada não só pelo uso sustentável dos recursos naturais
ou pela não promoção de danos ambientais relacionados à prática convencional. A produção orgânica é
incentivada, também, em virtude de uma maior valorização da qualidade alimentar.
Na literatura são encontrados estudos a fim de elucidar possíveis diferenças entre os compostos bioativos
em vegetais produzidos pelos sistemas de produção orgânica e convencional. No entanto, os resultados
encontrados ainda são controversos. Pesquisas básicas e aplicadas são importantes ferramentas para ampliar
os conhecimentos nesta área.
Conclusões
Neste estudo pode-se observar a eficiência do metanol na extração dos compostos fenólicos das
amostras utilizadas neste estudo. Mais especificamente, foi observado que a acerola possui maior teor de
compostos fenólicos que a goiaba, independente do modo de cultivo.
Além disso, quando se correlaciona o efeito antioxidante total aos teores observados de compostos
fenólicos pode-se observar o efeito diretamente proporcional do conteúdo de fenólicos e atividade antioxidante
exibida pela acerola e goiaba.
Com exceção do elevado poder do extrato da goiaba agroecológica sobre o extrato convencional na
varredura de radicais DPPH, não foi verificado nos outros experimentos diferença significativa nos padrões de
atividade antioxidante das amostras com relação aos diferentes modos de cultivo. No mais, ambas as frutas e
seus diferentes modos de produção, conseguiram exibir potente efeito antioxidante nas diferentes atividades
avaliadas.
Os resultados aqui mostrados são dados preliminares. Assim, pesquisas futuras precisam ser realizadas
visando uma comparação mais acurada entre os dois cultivos.
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