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Introdução: Nos últimos anos o consumo de frutas vem aumentado em decorrência dos seus 

valores nutricionais e efeitos terapêuticos na prevenção de algumas doenças como Alzheimer, 

câncer e envelhecimento precoce, sobretudo as frutas, verduras e legumes, que contêm 

agentes antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que são capazes de reduzir a propagação 

das reações que levam a oxidação de macromoléculas ou estruturas celulares, induzidas pelos 

radicais livre [1,2]. Os radicais livres são substâncias produzidas naturalmente pelo corpo, 

formados em processos rotineiros do organismo como respiração, digestão dos alimentos, 

sinalização e celular fagocitose, uso das drogas de abuso, radiações ionizantes ou pela ação de 

microrganismo. O excesso desses agentes é combatido por antioxidantes, os quais são 

produzidos pelo corpo ou absorvidos através da dieta [3,4] .Estudos clínicos e 

epidemiológicos têm mostrado que as frutas estão entre os alimentos com maior capacidade 

antioxidantes, e sua ingestão contribui para a baixa e significativa redução da incidência de 

doenças crônicas e degenerativas [5]. Assim, objetivando contribuir com a informação 

nutricional das frutas regionais, este trabalho visou demonstrar as diferenças de potencial 

antioxidante entre as frutas tropicais in natura e minimamente processadas, comercializadas 

no mercado do Ver-o-Peso em Belém do Pará. Objetivos: Caracterizar o potencial da 

atividade antioxidante de espécies de polpas e frutas tropicais comercializadas no Mercado do 

Ver-o-Peso, situado no município de Belém, Pará. Métodos: O presente estudo foi do tipo 

observacional, transversal, analítico qualitativo. Foram analisados os potenciais antioxidantes 

de polpas e frutas tropicais, comercializados no mercado do Ver-o-Peso situado no município 

de Belém, Pa. As frutas estudadas foram Euterpe oleraceae (Açaí), Platonia insignis (Bacuri) 

e Theobroma grandiflorum (Cupuaçu). As amostras de frutas in natura e polpas foram 

coletadas nos boxes do mercado do Ver-o-Peso em Belém do Pará. Em seguida, as amostras 

foram encaminhadas para o Laboratório de Análises Clínicas II da Faculdade Integrada 

Brasil-Amazônia. As frutas in natura foram lavadas em água corrente para remoção de 

sujidades e imersas por 20 minutos em água morna (±40ºc). O açaí in natura foi raspado com 

faca de serra, macerado e armazenado em “Eppendorfs” até o momento da análise. O cupuaçu 

e o bacuri tiveram o despolpamento manual, no qual foram identificados de acordo com cada 

tipo de fruto, transferidos e armazenamentos em saco Ziploc, e todos os frutos levado a 

temperatura de 8°C até momento da análise. A preparação das amostras seguiu a metodologia 

de Rufino (2007), a qual foi retirada uma amostra de 1g tanto para as frutas in natura quanto 

para as polpas. As amostras foram pesadas em um béquer de 100mL, em seguida, misturado 

com 4mL de metanol 50% e deixado em repouso por 60 minutos à temperatura ambiente, 

centrifugadas a 15.000rpm durante 30 minutos e o sobrenadante foi transferido para um balão 

volumétrico de 100mL. A partir do resíduo das primeiras extrações, foram adicionados 4mL 

de acetona 70%, e o processo de homogeinização, repouso e centrifugação se repetiu para ser 

misturado com o primeiro sobrenadante. Foi adicionada água destilada até a solução 

completar o nível de 100mL. Para a análise, foi utilizado um Espectrofotômetro de UV. Nas 
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análises de 2,2 difinil--1-picrilhidrozil (DPPH), a precisão foi obtida através de quantificações 

em duplicata e a reprodutibilidade através da linearidade r¬=1, por meio de curva de 

calibração. A capacidade de eliminar o radical DPPH (% de atividade antioxidante) foi 

calculada utilizando-se a seguinte equação: Atividade Antioxidante (%) = A controle (-) - A 

amostra X 100 / A controle (-). Os elementos de conjunto de dados foram avaliados através da 

estatística descritiva média mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. Foi aplicada a 

ANOVA para comparar os níveis de antioxidante entre as frutas in natura. Para comparar os 

grupos de estudo, frutas e polpas, será utilizado o teste Tukey. Os dados foram rodados no 

programa estatístico Biostat 5.3, adotando o p < 0,05. Resultados e Discussão: Nas amostras 

de frutas in natura o consumo de % DPPH/g de fruta em Theobroma grandiflorum (cupuaçu) 

foi 24,18, máximo de 35% e mínimo de 18%. Em Platonia insignis (bacuri), o consumo % de 

DPPH/ g de fruta foi de 15,73 com máximo 27% e mínimo de 10%, e em Euterpe Oleraceae 

(açai) o consumo obtido foi de 25,80 com máximo de 34% e mínimo de 18%% de DPPH/g de 

fruta. Entre as polpas de frutas tropicais estudadas o consumo de % de DPPH/g de fruta para o 

T.grandiflorum foi 7,97, máximo de 15% e mínimo de 1%. Em P.insignis (bacuri), o consumo 

foi de 5,90 com máximo 8% e mínimo de 4%, nas amostras de E.Oleraceae o consumo 

registrado foi de 68,18 com máximo de 79% e mínimo de 39% de DPPH/g de fruta. Foi 

observada diferença estatística significativa entre a % de consumo de DPPH/ g de fruta entre 

o T.grandiflorum e P. insignis p < 0,01 e P.insignis e o E. oleraceae p < 0.05. Entre o 

T.grandiflorum) e o E. oleraceae (açai) não foram observadas diferenças de consumo de 

DPPH p > 0.05. Observou-se diferença estatistica entre a % consumo de DPPH/g fruta entre 

as polpas de E. oleraceae e as demais polpas. Não foi observada diferença estatística na % de 

consumo de DPPH/g fruta entre as polpas de T.grandiflorum e P.insignis, p<0.05. Teste 

Tukey. Dentre as frutas estudadas a que melhor apresentou potencial antioxidante foi o 

E.oleraceae (açai), 68,18 ema frutas in natura e 25,80% em polpa. No entanto, é importante 

ressaltar que não foi detectada diferença estatística, quanto ao consumo do radical DPPH, 

quando comparada com o T.grandiflorum em suas amostras in naturas. Nas amostras de 

polpa o E. oleraceae apresentou seis vezes mais potencial de consumo % de DPPH/g fruta, 

68,18, contra 7,97 e 5,90 para T.grandiflorum e P.insignis respectivamente. As condições de 

antioxidantes que são atribuídas aos frutos se dão em decorrência da presença de polifenóis 

que são compostos bioativos antioxidantes capazes de sequestrar metais como íon ferro e 

cobre evitando assim a formação de ERO que são prejudiciais saúde. O consumo de frutas 

que contém polifenóis tem trazido melhora no combate de doenças crônicas, assim como os 

polifenóis, as antocianinas que são antioxidantes naturais que encontrados na natureza, 

importantes na prevenção de doenças cardiovasculares. Conclusão/Considerações Finais: 

Embora observado perdas de nutrientes com função antioxidante em polpas não a desqualifica 

como produto alimentar saudável, uma vez que o açaí e cupuaçu apresentam semelhanças em 

seu status antioxidante. Assim, se faz necessário a conscientização da população quanto ao 

seu consumo, sobretudo na forma de fruta in natura, visando a prevenção de doenças 

crônicas, retardo do envelhecimento e fortalecimento do sistema imunológico, pois são ricas 

em compostos fenólicos e antocianinas, e outros componentes com alto poder antioxidante, 

devendo seu consumo, ser incentivado tanto em fruta in natura ou polpa, sobretudo o açaí, 

produto bastante apreciado pela população paraense, e de fácil acesso pela população em 

todos os bairros e épocas do ano na região metropolitana de Belém. 

 

Descritores: Frutas Tropicais, Antioxidantes, DPPH. 
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