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INTRODUÇÃO 
É crescente o interesse por antioxidantes naturais devido à sua baixa toxicidade em 
relação aos produtos sintéticos. Pesquisas recentes mostraram valores elevados de 
atividade antioxidante para diferentes frutas tropicais. A pitanga (Eugenia uniflora) 
apresenta potente capacidade antioxidante comparado a outros frutos consagrados 
na literatura. 
A pitanga (Eugenia uniflora) é uma fruta de origem brasileira produzida na região 
Nordeste do Brasil, e vem sendo utilizada na indústria brasileira no preparo de suco 
concentrados, e na formulação de produtos cosméticos. Isto demonstra o seu elevado 
potencial econômico, devido ao apelo comercial pela presença de concentração de 
compostos como antocianinas, flavonóis e carotenóides, que lhe confere uma fonte 
promissora de compostos antioxidantes. 
Este projeto tem o objetivo avaliar a atividade antioxidante do extrato aquoso e 
etanólico da polpa de pitanga em três estádios de maturação. 

METODOLOGIA 
Foram coletadas pitangas de árvores sem trato cultural, e em seguida estas foram  
divididas em três diferentes grupos, de acordo com o grau de maturação em que se 
encontravam: pitangas mais maduras, pitangas de maturação intermediária e 
pitangas  em avançado estágio de maturação. Os grupos de frutos foram 
homogeneizados e liofilizados. 
Em 1 grama de homogeneizado liofilizados das frutas nos 3 estádios de maturação foi 
adicionado 10mL dos solventes: água destilada e etanol 80%, e realizada extração 
exaustiva  em ultrassom até atingir o volume final de 30mL.  
Para avaliação do potencial antioxidante dos extratos de Eugenia Uniflora foram 
utilizadas as técnicas de determinação de  Fenólicos Totais, atividade de sequestro do 
radical  DPPH, capacidade de redução do ferro pelo FRAP e ORAC. 
Para análise estatística dos dados obtidos foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

RESULTADOS 
Os resultados obtidos demonstram que os estádios de maturação apresentam teores 
de fenólicos totais na  ordem decrescente dos menos maduros, mais maduros e 
intermediários, tendo o extrato etanólico apresentado valores ±50% superior aos 
observados nos extratos aquosos.  
Na avaliação do potencial antioxidante as amostras dos frutos nos 3 estádios de 
maturação apresentaram semelhança no potencial de sequestro do radical DPPH nos 
dois extratos, enquanto que a capacidade de redução de Fe foi significativamente 
maior nos frutos nos dois estádios extremos de maturação, sendo o solvente etanol 
mais eficiente na  extração de compostos antioxidantes em todos os estádios de 
maturação. Na avaliação antioxidante pelo método ORAC, pôde-se observar diferença 
no potencial antioxidante entre os extratos aquosos e etanólicos, das três amostras 
de pitanga. Quando avaliada as amostras etanólicas nos diferentes estádios de 
maturação os frutos mais maduros apresentaram valores ORAC significativamente 
superior aos dois outros estádios de maturação, enquanto que nos extratos aquosos o 
maior potencial antioxidante foi observado nos frutos maduros seguidos pelos menos 
maduros e intermediários.  

Figura 3: Avaliação da capacidade de redução do ferro pelo FRAP para os extratos aquoso e 
etanólico nos  três diferentes estágios de maturação de Eugenia Uniflora    

Figura 2: Avaliação da atividade de sequestro do radical  DPPH para os extratos aquoso e 
etanólico nos  três diferentes estágios de maturação de Eugenia Uniflora 

CONCLUSÃO 
Tomando em conjunto os resultados deste estudo, pode-se concluir que há diferença 
significativa na extração de compostos bioativos entre os diferentes solventes, sendo o 
etanol 80% o que apresenta maior eficiência de extração. Em relação ao estádio de 
maturação da pitanga, os frutos nos estádios extremos de maturação apresentaram 
potencial antioxidante e quantidade de compostos fenólicos totais superior aos frutos 
com maturação intermediária.  
Estes dados sugerem que a polpa de frutos de pitanga provenientes de árvores de 
plantio doméstico sem tratos culturais representa uma boa fonte de compostos 
antioxidante, sendo uma alternativa de baixíssimo custo para incentivar o consumo de 
frutas nacionais com propriedades benéficas a saúde, na prevenção de várias 
alterações metabólicas que estão associadas ao aumento da produção de radicais 
livres.  

Figura 4: Avaliação antioxidante pelo método ORAC, para os extratos aquoso e etanólico nos  
três diferentes estágios de maturação de Eugenia Uniflora    

Figura 1: Avaliação do teor Fenólicos Totais  nos extratos aquoso e etanólico nos  três 
diferentes estágios de maturação de Eugenia Uniflora .   
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