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RESUMO 

 

Introdução: O murici (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) é um fruto utilizado 
pela população como alimento ou como agente terapêutico, mas ainda há 
poucos estudos sobre as suas propriedades funcionais. Assim, este trabalho 
objetivou caracterizar os frutos do murici quanto à composição de compostos 
antioxidantes e avaliar seus mecanismos de ação antioxidante in vitro. 
Metodologia: Os frutos do murici foram coletados na cidade de Araiozes, 
Maranhão, Brasil. A composição centesimal foi avaliada pelos métodos 
oficiais de análise e o perfil de minerais por espectrometria de emissão ótica 
com plasma indutivamente acoplado. Os perfis de carotenóides, tocoferóis e 
vitamina C foram determinados por comatografia líquida de alta eficiência. 
As condições ótimas para a extração de polifenóis de murici foram definidas 
por meio de planejamento composto central rotacional. Assim, o extrato  A 
foi obtido usando 43,4% de acetona a 28,9°C por 50,8 minutos e o extrato B 
com 45,2% de acetona a 40°C por 52,8 minutos. Os extratos foram 
avaliados quanto ao perfil de compostos fenólicos por HPLC-ESI/MS e 
quanto aos mecanismos de ação antioxidante in vitro. Resultados: Os frutos 
de murici apresentaram (valor médio) 74,35 % de umidade, 0,94 % de 
cinzas, 0,68 % de proteínas, 1,82 % de lipídios, 4,31 % de carboidratos 
disponíveis e 17,91 % de fibras. Quanto ao perfil de minerais, o murici é uma 
boa fonte de potássio (338.58 mg 100 g−1), cobre (200 µg 100g-1) e 
magnésio (35.91 mg 100 g−1). Os frutos apresentaram 57,41 mg/100 g 
vitamina C, 308,97 µg/g de luteína, 16,78 µg/g de β-caroteno, 3,80 µg/g de 
β-criptoxantina, 6,49 mg/100 g de  α- tocoferol, 017 mg/100 g de β-tocoferol, 
2,66 mg/100 g de γ-tocoferol e 0,33 mg/100 g de δ-tocoferol. A análise por 
HPLC-ESI/MS permitiu a identificação de 19 compostos fenólicos nos 
extratos de murici, sendo três dímeros de proantocianidinas, dois isômeros 
de catequina, ácido gálico, quercetina e seus derivados, entre outros. Os 
extratos de murici agiram eficientemente contra os radicais ABTS·+ (TEAC 
de 158,48 µM Trolox/ g murici fresco para o extrato A e 170,17 para o 
extrato B), peroxil (1252,88 µM Trolox/ g extrato para o extrato A e 1332,78 
para o extrato B), hidroxil (IC50 = 300,68 µg/mL para o extrato A e 281,33 
para o extrato B), superóxido (IC50 = 374,50 µg/mL para o extrato A e 350,92 
para o extrato B). Os extratos inibiram a atividade da enzima xantina oxidase 
de maneira dose-dependente, porém, foram necessárias altas 
concentrações. No sistema Rancimat, a adição do extrato A na concentração 
de 2 mg/mL incrementou o tempo de indução da oxidação em 42,17 %, 
enquanto que o extrato B incrementou em 59,18%. Já no sistema de 
cooxidação β-caroteno/ácido linoleico, 150 µg/mL dos extratos inibiram cerca 
de 50 % da oxidação. Conclusão: Os frutos do murici são fontes potenciais 
de compostos antioxidantes, os quais atuam como scavengers de radicais 
livres, inibem a atividade da enzima xantina oxidase e a oxidação de lipídios. 
 

Descritores: Murici (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth), Polifenóis; atividade 
antioxidante.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: The murici (Byrsonima crassifolia (L.)  Kunth) is a fruit used by 
the population as food or as a therapeutic agent, but there are few studies 
about their functional properties. This study aimed to characterize the fruits of 
murici regarding the composition of antioxidant compounds and to evaluate 
their mechanisms of antioxidant action in vitro. Methods: The murici were 
obtained from Araiozes, Maranhão, Brazil. The chemical composition was 
assessed by official methods of analysis and profile of minerals by optical 
emission spectrometry with inductively coupled plasma. The analyses of 
vitamin C, carotenoids and tocoferols were performed by HPLC. Response 
surface methodology was employed to optimize the extraction of murici 
phenolics. The optimized conditions were 43.4% acetone for 50.8 min. at 
28.9°C (Extract A) and 45.2% acetone for 52.8 min. at 40°C (Extract B). 
Phenolic compounds of the murici extracts were evaluated by HPLC-ESI/MS 
and the mechanisms of its antioxidant action were analyzed by in vitro 
methods. Results: The murici presented (average) 74.35% moisture, 0.68% 
protein, 1.82% fat, 4.31% carbohydrate and 17.91% fiber. Concerning the 
profile of minerals, murici is a good source of potassium (338.58 mg 100 g-1), 
copper (200 mg 100g-1) and magnesium (35.91 mg 100 g-1). The presence of 
vitamin C (57.41 mg 100g-1), lutein (308.97 mg g-1), β-carotene (16.78 mg g-

1), β-cryptoxanthin (3.80 mg g-1), α-tocopherol (6.49 mg 100 g-1), β-
tocopherol (0.17 mg 100 g-1), γ-tocopherol (2.66 mg 100 g-1) and δ-
tocopherol (0.33 mg 100 g-1) was observed in its composition. Nineteen 
phenolics have been identificated in murici extracts, as three dimers 
proanthocyanidins, two isomers of catechin, gallic acid, quercetin and their 
derivatives. Murici extracts acted effectively against radical ABTS•+ (TEAC of 
158.48 88 µM Trolox/g fresh murici to extract A and 170.17 to extract B), 
peroxyl (1252.88 µM Trolox/g extract to extract A and 1332.78 to extract B), 
hydroxyl (IC50 = 300.68 µg/mL to extract A and 281.33 to extract B) and 
superoxide (IC50 = 374.50 µg/mL for the extract A and 350.92 to extract B). 
High concentrations of the extracts inhibited the activity of the enzyme 
xanthine oxidase in a dose-dependent manner. The result found by the 
Rancimat® method showed that the extract A at 2 mg/mL increased the 
oxidation induction time 42.17%, while the extract B increased 59.18%. 
Already in the β-carotene/linoleate model system, 150 µg/mL of extracts 
inhibited the oxidation by 50%. The study still showed that the extract 
antioxidants may be effective in blocking radical chain reactions and may 
also interfere with the reactions that produce the secondary products that 
speed up the system‟s oxidative process. Conclusion: The murici is potential 
source of antioxidant compounds, which act as scavengers of free radicals, 
inhibit the activity of the enzyme xanthine oxidase and lipid oxidation. 
 

 

Key-words: Murici (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth), Polyphenols; 
antioxidant activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desequilíbrio entre moléculas antioxidantes e oxidantes, que resulta 

na indução de danos celulares pelos radicais livres, tem sido chamado de 

estresse oxidativo (Bianchi, 1999). Este tem sido relacionado com a 

fisiopatologia de diversas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais 

como câncer, diabetes mellitus tipo 2, artrite reumatoide, choque 

hemorrágico, doenças cardiovasculares, catarata, disfunções cognitivas, 

aterosclerose e obesidade (Cerqueira et al., 2007).  

Por outro lado, já foi reportado que o consumo de compostos 

bioativos com propriedades antioxidantes, como polifenóis, carotenoides e 

vitamina C, exerce impacto significativo sobre a saúde humana. Estudos 

clínicos e epidemiológicos têm demonstrado evidências de que os 

antioxidantes são elementos que contribuem para a baixa e significativa 

redução da incidência de DCNT encontradas em populações cujas dietas 

são ricas em alimentos fontes destes compostos (Liu, 2003; Scalbert et al., 

2005).  

O Brasil possui uma flora bastante diversificada, em toda a sua 

extensão, com vegetações de diferentes características e cujos princípios 

ativos são desconhecidos. A região Nordeste se destaca por produzir grande 

variedade de frutos tropicais, nativos e exóticos, com boas perspectivas para 

exploração econômica em decorrência de suas condições edafoclimáticas 

(Sacramento & Souza, 2000).  

A determinação dos antioxidantes em frutas, hortaliças e sementes 

oleaginosas, produzidas e consumidas no Brasil são essenciais para avaliar 
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os alimentos-fonte de compostos bioativos e estimar sua ingestão pela 

população, além de descobrir novos vegetais funcionais, agregando valor 

comercial a alimentos até então de pouco uso alimentar (Faller & Fialho, 

2009). Do ponto de vista de saúde pública, é importante identificar novos 

alimentos vegetais que possam prevenir a deficiência nutricional e as 

doenças crônicas. 

O murici (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) é um fruto nativo do 

norte/nordeste brasileiro e que pode apresentar componentes funcionais 

importantes, como polifenóis e carotenoides, os quais atuam na regulação 

de importantes rotas metabólicas. Considerando que o hábito alimentar é um 

dos fatores determinantes para o estado de saúde ou doença de um 

indivíduo, investigar os mecanismos de ação antioxidante do murici pode 

gerar resultados importantes para o incentivo do consumo de alimentos que 

propiciem a diminuição do dano oxidativo, atuando, desse modo, na 

promoção da saúde humana. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

    2.1 MECANISMOS DE GERAÇÃO DE RADICAIS LIVRES 

           Radicais livres podem ser definidos como moléculas que possuem um 

ou mais elétrons desemparelhados no orbital atômico, constituindo espécies 

altamente reativas (Halliwel e Gutteridge, 1999). É importante salientar que 

existem também espécies reativas de oxigênio (ERO) ou nitrogênio (ERN) 

que não são radicalares. A formação destes radicais é um processo 

fisiológico e contínuo que ocorre no citoplasma, nas membranas celulares e 

nas mitocôndrias (principais geradoras de radicais livres) (Barbosa et al., 

2010). 

Mais de 95% de todo o oxigênio consumido durante o processo de 

obtenção de energia é reduzido à agua por meio da adição de 4 elétrons, em 

reação catalisada pela citocromo oxidase. Durante o transporte de elétrons 

nas mitocôndrias, são geradas sucessivas espécies reativas, como o ânion 

superóxido (O2•-), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxil (OH•) 

(Cadenas & Davies, 2000) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Processo simplificado de formação de espécies reativas de 

oxigênio por meio da adição de 4 elétrons e 4 íons de hidrogênio, formando 

água e liberando energia  (Scheibmeir et al., 2005). 

Oxigênio Ânion 
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Peróxido 

de 
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Radical 
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Em reações catalisadas por metais de transição, como ferro e cobre, 

o peróxido de hidrogênio e o superóxido podem formar o radical hidroxil, por 

meio das reações de Fenton (Fe2+ +H2O2 → Fe3+ + •OH + OH−) e Haber-

Weiss (O2
•− + H2O2 → O2 + •OH + OH−), respectivamente (Pollack & 

Leeuwenburgh, 2000). 

O ânion superóxido ocorre em quase todas as células aeróbicas, mas 

embora seja permeável a membranas, é considerado pouco reativo em 

soluções aquosas (Vasconcelos et al., 2007). Já o radical hidroxil é 

considerado um dos radiais mais deletérios, com uma vida curta de 10-9 

segundos (Valko et al., 2007). Este radical pode modificar as bases purínicas 

e pirimidínicas, levando à mutação do DNA. Além disso, é capaz de inativar 

várias proteínas, ao oxidar seus grupos sulfidrilas (-SH) a pontes dissulfeto (-

SS), e iniciar a oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados das membranas 

celulares (lipoperoxidação) (Campos & Yoshida, 2004). “Este é um 

fenômeno complexo, iniciado pela abstração de um átomo de hidrogênio do 

grupo metileno posicionado entre duas bandas insaturadas na molécula 

lipídica, formando os radicais livres alcoxila (LO•) e peroxila (LO2•) e 

peróxidos lipídicos” (Campos & Yoshida, 2004) (Figura 2). 

Espécies reativas também podem ser formadas endogenamente por 

meio da ação de NAD(P)H oxidases, xantina oxidase, mieloperoxidases 

(usam cloro como substrato e H2O2 como co-substrato para gerar espécies 

reativas), lipoxigenases (catalisam a oxidação dos ácidos graxos insaturados 

produzindo prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos) e óxido nítrico 

sintase (catalisa a oxidação de L-arginina à L-citrulina e óxido nítrico) 
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(Leopold & Loscalzo, 2009). Fatores externos, como poluentes, radiação 

gama, cigarro e praguicidas também contribuem para a produção de radicais 

livres no organismo (Elsayed, 2001). 

Figura 2: Representação esquemática da peroxidação lipídica dos ácidos 

graxos da membrana celular (Campos & Yoshida, 2004). 

 

Ressalta-se que, em baixas concentrações, estes radicais 

desempenham importantes funções biológicas, como produção de energia 

(ATP), fertilização do óvulo, ativação de genes (Barbosa et al., 2010). Além 

disso, podem exercer papel protetivo; neutrófilos, por exemplo, produzem 

radicais para atacar e destruir patógenos. No entanto, quando em excesso, 

estes radicais podem danificar moléculas, incluindo DNA, RNA, proteínas e 

lipídios, e trazer prejuízos para o organismo (Scheibmeir et al., 2005).  
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    2.2 ESTRESSE OXIDATIVO X DCNT 

 O estresse oxidativo resulta do desequilíbrio entre as espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio e as defesas antioxidantes do organismo. 

Pesquisas têm mostrado que está relacionado com o envelhecimento e com 

o surgimento ou agravamento de diversas DCNT, como atererosclerose, 

diabetes, obesidade e câncer (Stephens et al., 2009). 

ERO podem oxidar a porção lipídica e proteica da lipoproteína de 

baixa densidade (LDL), aumentando seu reconhecimento pelo receptor 

scavenger dos macrófagos e, consequentemente, favorecendo o acúmulo 

descontrolado de LDL por estas células, o que contribui para a formação de 

células espumosas e, dessa forma, para a aterosclerose (Yamaguchi et al., 

2002). 

 Além disso, estudos recentes observaram aumento do estresse 

oxidativo em obesos (Tinahones et al., 2009; Amirkhizi et al., 2010), o qual 

parece decorrer da hiperglicemia, hiperleptinemia, aumento de lipídios 

teciduais e níveis inadequados de defesas antioxidantes (Vincent & Taylor, 

2006).  

Associado a isso, o aumento da produção de ERO também pode 

aumentar a resposta inflamatória, ativando fatores de transcrição redox-

sensíveis como o AP-1 e o NF-kappa B, os quais aumentam a expressão de 

genes envolvidos na síntese de citocinas inflamatórias e de moléculas de 

adesão celular (Higdon & Frei, 2003).  

O diabetes mellitus também está fortemente associado ao estresse 

oxidativo. A hiperglicemia parece favorecer a formação de ERO por meio da 
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auto-oxidação da glicose, do citocromo P450 e NAD(P)H oxidase, sendo que 

a xantina oxidase tem sido implicada como a principal geradora de radicais 

no diabetes (Mazumder et al., 2012).  

O estresse oxidativo também está associado com doenças 

neurodegenativas, como Alzheimer e Parkinson (Reed, 2011). Pamplona et 

al. (2005) detectaram, por exemplo, elevadas concentrações do peptídeo β-

mailóide e de marcadores do dano oxidativo (malondialdeído, proteínas 

carboniladas, 8-hidroxiguanosina) no cérebro de pacientes com doenças de 

Alzheimer. 

Radicais livres causam danos no DNA e prejudicam o sistema de 

reparo desta molécula. A oxidação do DNA por ERO gera 8-hidroxi-2-

deoxiguanosine, um produto capaz de mutar o DNA e, assim, acelerar o 

envelhecimento e a carcinogênese. Neste sentido, ERO podem participar de 

diversos aspectos da progressão tumoral, por exemplo: proliferação celular 

(por meio da ativação da proteína kinase regulada por sinais extracelulares 

(ERK 1/2); evasão de apoptose (envolvendo ativação do  NF-kB e do 

fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K) / Akt) e  invasão de tecidos e metástase 

(com a secreção de metaloproteinase) (Sosa et al., 2013). 

Ademais, já foi reportado na literatura relação entre o estresse 

oxidativo e as alergias (Matés et al., 2000), nefropatia, doenças oculares 

(Mazunder et al., 2012) e doenças inflamatórias intestinais (Pavlick et al., 

2002). Dessa forma, a redução do estresse oxidativo parece ser uma 

alternativa preventiva ou terapêutica viável para estas patologias. 
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    2.3 SISTEMAS DE DEFESA ANTIOXIDANTE 

 Considerando-se a produção de espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio produzidas, os organismos aeróbios desenvolveram eficiente rede 

de defesa contra o estresse oxidativo. Neste sentido, vários antioxidantes 

agem de diferentes maneiras a fim de manter o equilíbrio redox in vivo. 

Antioxidantes podem ser definidos como qualquer substância que em 

pequenas concentrações é capaz de retardar ou inibir a oxidação do 

substrato (Halliwel, 1995). 

 Os antioxidantes podem ser classificados como antioxidantes 

preventivos, antioxidantes de “limpeza” e antioxidantes reparadores. Os 

preventivos agem na primeira linha de defesa com o intuito de evitar a 

formação de espécies reativas, por exemplo, por meio da quelação de 

metais como ferro e cobre. Os antioxidantes de “limpeza” (scavenging) 

removem os radicais livres rapidamente antes que estes ataquem as 

moléculas biológicas, como a enzima superóxido dismutase que converte 

H2O2 à água. Já os antioxidantes reparadores atuam na reparação dos 

danos causados, neutralizando resíduos e auxiliando na recuperação das 

funções, como as enzimas de reparo por excisão de bases e de 

nucleotídeos (DNA glicosilases e endonucleases). Além disso, alguns 

antioxidantes agem como sinalizadores celulares, regulando os níveis de 

compostos antioxidantes e enzimas (Niki, 2010). Já Ratnam et al. (2006) 

classificam os antioxidantes como enzimáticos e não enzimáticos (Figura 3).  

Segundo Ratnam et al. (2006), a eficiência dos antioxidantes depende 

de fatores como: a) razão entre o número de radicais livres e o número e 

radicais sequestrados; b) destino dos radicais derivados dos antioxidantes; 
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c) interação com outros antioxidantes; d) concentração e mobilidade no 

organismo e e) biodisponibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Classificação dos antioxidantes em enzimáticos e não enzimáticos 

(Ratnam et al., 2006). 

ANTIOXIDANTES 

ENZIMÁTICOS NÃO ENZIMÁTICOS 

Enzimas 
Primárias 

SOD, CAT,GPx 

Enzimas 
Secundárias 

Glutationa 
reductase, 

glicose 6-fosfato 
desidrogenase 

Minerais 
Zinco, selênio 

Vitaminas 
Vitaminas A, C, E 

Carotenoides 
β-Caroteno, licopeno, 

luteína, zeaxantina 

Compostos 
organosulfurados 
Aliina, Dialil sulfido 

Cofatores 
antioxidantes 

Coenzima Q 

Antioxidantes de 
baixo peso molecular 
Glutationa, ácido úrico 

Polifenóis 

Flavonoides Ácidos Fenólicos 

Ácidos hidroxi- 
cinâmicos 
Ferúlico,  

p-cumárico 

Ácidos hidroxi- 
benzoicos 

Gálico, elágico 

Flavonois 
Quercetina, 
campefrol 

Flavanois 
Catequina 

EGCG 

Flavanonas 
Hesperidina 

Flavonas 
Crisina 

Antocianidinas 
Pelargonidina, 

cianidina 

Isoflavonas 
Genisteína 
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2.3.1 Antioxidantes enzimáticos 

A) Superóxido dismutase (SOD) 

Superóxido dismutase é a enzima que catalisa a dismutação do ânion 

superóxido a peróxido de hidrogênio, por meio de sucessivas oxidações e 

reduções dos íons metálicos presentes no sítio ativo (Valko et al., 2006) 

(Figura 4). A diminuição da atividade desta enzima já foi associada com a 

progressão da retinopatia diabética em pacientes diabéticos (Naruse et al., 

2013) e com o estresse oxidativo em mulheres com síndrome metabólica 

(Yokota et al., 2013). 

B) Catalase (CAT) 

 Catalase é a enzima que protege as células por meio da catálise da 

decomposição do H2O2 a oxigênio molecular e água (Figura 4). Ocorre 

abundantemente no corpo, mas possui maior atividade no fígado, eritrócitos 

e pulmões. Por meio da eliminação do H2O2, previne a formação do radical 

hidroxil, contra o qual não há sistema enzimático de defesa. Em endotélio de 

aorta humana, a superexpressão da catalase protegeu este tecido da 

apoptose causada pela LDL-oxidada (Lin et al., 2004) e inibiu a 

aterosclerose em ratos knockout para apoliproteína E (Yang et al., 2004). 

C) Glutationa peroxidase (GPx) 

Glutationa peroxidase é uma seleno proteína que catalisa a 

decomposição de H2O2 ou um hidroperóxido (ROOH) à água, em um 

processo dependente da oxidação da glutationa (GSH) (Figura 4). Sua ação 

envolve adição de dois elétrons, reduzindo os peróxidos e formando 

selenoles (Se-OH). Dessa forma, eliminam os peróxidos, potenciais 
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substratos para reação de Fenton (Valko et al., 2006). Em células Caco2, o 

silenciamento gênico da GPx3 resultou em incremento na produção de ERO, 

no dano ao DNA e na apoptose (Barret et al., 2013). 

D) Glutationa redutase (GR) 

A glutationa oxidada (GSSG) possui ação oxidante devido à ligação 

dissulfeto de sua estrutura. Assim, a glutationa redutase é de extrema 

importância para o sistema de defesa antioxidante já que catalisa a redução 

da glutationa oxidada à glutationa reduzida (GSH) (Barbosa et al., 2010) 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Vias de geração de radicais livres e sistema enzimático de defesa 

antioxidante (Biofiles, 2011). 
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2.3.2 Antioxidantes dietéticos 

Os compostos antioxidantes obtidos da dieta complementam o 

sistema de defesa antioxidante. Pesquisas mostram que tais compostos 

podem atuar diretamente sobre os radicais livres ou podem modular, por 

exemplo, a atividade das enzimas antioxidantes. 

A) Vitamina C  

A vitamina C existe nos alimentos sob duas formas: a reduzida (ácido 

L-ascórbico) e a oxidada (ácido L-dehidroascórbico). A oxidação do ácido L-

ascórbico é reversível, portanto, o ácido L-dehidroascórbico é facilmente 

reduzido a ácido ascórbico no organismo. Contudo, a hidrólise do ácido 

deidroascórbico é irreversível e gera o produto 2,3 diceto-L-gulônico, o qual 

não possui ação vitamínica (Decker & Clarkson, 2000; Rosa et al., 2007). 

A atividade antioxidante desta vitamina deve-se a sua capacidade em 

doar facilmente um elétron, em um processo que envolve a formação do 

radical livre ascorbil (Rosa et al., 2007). No organismo, a vitamina C 

encontra-se como ascorbato, um poderoso agente redutor, solúvel em água, 

capaz de reduzir metais de transição (especialmente ferro e cobre). É 

considerada um excelente antioxidante in vivo porque converte as espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio em moléculas menos reativas e porque os 

derivados do ascorbato são pouco reativos (Barreiros et al., 2006). 

Resumidamente, ERO e ERN oxidam a molécula de ascorbato, 

formando o radical ascorbil (pouco reativo). Este, prontamente sofre reação 

de desproporcionamento para formar arcorbato e deidroascorbato ou é 

reduzido de volta a ascorbato por uma NADPH semideidroascorbato 

redutase. Além disso, o produto da oxidação do ascorbato (deidroascorbato) 
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pode ser reduzido de volta a ascorbato pela glutationa ou oxidado 

irreversivelmente gerando oxalato e treonato (Figura 5). 

                                    

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vitamina C age eficazmente contra os radicais superóxido, 

hidroperoxil, oxigênio singlete, ozônio, peroxinitrito e ácido hipocloroso. Além 

disso, atua como coantioxidante na regeneração do α-tocoferol a partir do 

radical  α-tocoferoxil (Carr & Frei, 1999).  

Rössig et al. (2001) verificaram redução nos níveis plasmáticos de 

micropartículas apoptóticas e de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) em pacientes com insuficiência cardíaca suplementados com 

vitamina C. Além disso, observou-se aumento da atividade das enzimas 

Figura 5: Ciclo oxidativo da vitamina C (Barreiros et al., 2006). 
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superóxido dismutase e catalase em linfócitos de humanos suplementados 

com vitamina C (500 mg/dia/8 semanas) (Khassaf et al., 2003). 

No entanto, na presença de metais oxidantes (como ferro e cobre), o 

ascorbato pode atuar como próoxidante, convertendo Fe3+ a Fe2+, o qual 

reage com o oxigênio ou peróxido de hidrogênio gerando superóxido e 

hidroxil (Rietjens et al., 2002). Segundo Barreiros et al. (2006), a atividade 

antioxidante da vitamina C suplanta seu efeito próoxidante, uma vez que tais 

metais geralmente encontram-se ligados a proteínas de transporte ou 

armazenamento no organismo. 

B) Carotenoides 

“Os carotenoides são tetraterpenoides de 40 carbonos unidos por 

unidades opostas no centro da molécula.” (Uenojo et al., 2007). Estão 

divididos em duas classes: carotenos (possuem somente átomos de carbono 

e hidrogênio, por exemplo, licopeno e β-caroteno) e xantofilas (as quais 

possuem pelo menos um átomo de oxigênio, por exemplo, a luteína, a 

zeaxantina e a criptoxantina) (Tapiero et al. 2004). São sensíveis ao calor, 

luz, oxigênio, metais, peróxidos e às lipoxigenases (Jáuregui et al., 2011). 

Seus efeitos biológicos incluem: indução de enzimas detoxificantes; 

estímulo às junções comunicantes do tipo “gap”; sinalização celular; ação 

pró-vitamina A e atividade antioxidante (Stall & Sies, 2005). 

Nesta perspectiva, Kim et al. (2011) verificaram redução de 

malondialdeído (MDA) e de LDL-oxidada na aorta de porcos suplementados 

com luteína (0,1g/100g peso/12 semanas). Já em Barona et al. (2012), os 

níveis de luteína no sangue foram inversamente correlacionados com as 
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concentrações de LDL-oxidada em mulheres com síndrome metabólica. De 

forma semelhante, a suplementação com licopeno (10 ou 30 ou 50mg/kg/30 

dias) resultou em diminuição sérica de LDL-oxidada e de MDA na aorta e 

aumento na atividade da SOD da aorta de ratos diabéticos (Zhu et al., 2011). 

Geralmente, os carotenoides agem como antioxidantes por meio de 

três mecanismos básicos: 1) adição radicalar à cadeia do carotenoide; 2) 

abstração de hidrogênio do carotenoide e 3) transferência de elétrons 

(Polyakov et al., 2001). 

(1) R• (ou ROO•) + Carotenoide (Car)            (Car-R•) ou (Car-OOR•) 

(2) R• + Car             (Car – H)• + RH 

                                 (3) R• + Car             R- + Car+• 

  Entre os vários radicais existentes, os carotenoides agem mais 

eficazmente contra o oxigênio singleto e os radicais peroxil (Stall & Sies, 

2005). A eficácia destes compostos como antioxidante depende do número 

de duplas ligações conjugadas da molécula, assim, o licopeno é mais 

eficiente que o  β-caroteno (Tapiero et al., 2004). Mortensen et al. (1997) 

observaram ainda a ação do licopeno, luteína, zeaxantina e astaxantina 

contra os radicais dióxido de nitrogênio (NO2•), sulfonil (RSO2
-) e tiil (RS-). 

É importante salientar que sob elevada pressão de oxigênio e em 

altas concentrações, os carotenoides podem atuar como próoxidantes. Além 

disso, na presença de íons ferro o efeito próoxidante pode ser incrementado 

com concomitante redução da oxidação do carotenoide e redução de sua 

atividade “scavenging” (Polyakov et al., 2001). 
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C) Vitamina E 

Vitamina E compreende o grupo dos tocoferóis e dos tocotrienóis, os 

quais existem em quatro formas isoméricas (α, β, γ, δ), sendo o α-tocoferol o 

mais abundante em frutos (Van Acker et al., 1993).  

É considerada o maior antioxidante lipossolúvel, o qual atua como 

scavenger de radicais livres, doando hidrogênio para o radical peroxil e 

inibindo a peroxidação lipídica. Após este processo, o tocoferol é inativado e 

o radical tocoferoxil é gerado (Brigelius-Flohé, 2009). Buscando evitar a 

desativação desta molécula, as células dispõem de um mecanismo 

sinergético de regeneração da vitamina E com o ascorbato nas membranas 

celulares e com a ubiquinona na membrana mitocondrial (Figura 6) 

(Barreiros et al., 2006). Além disso, a vitamina E também atua contra o ânion 

superóxido, oxigênio singleto e o radical hidroxil (Vasconcelos et al., 2006).  

Os hidroperóxidos lipídicos, quando formados, podem gerar 

aglomerados que criam poros nas membranas através dos quais qualquer 

substância é capaz de difundir-se para dentro da célula. No final, a 

membrana lipídica pode perder sua funcionalidade (Van Acker et al., 1993). 

Ademais, o α-tocoferol foi capaz de aumentar a expressão de 

enzimas antioxidantes (CAT, SOD e GPx) e reduziu os níveis de proteínas 

carboniladas em ratos com linfoma; tais efeitos foram correlacionados com a 

redução do crescimento do tumor (Sharma & Vinayak, 2013). Segundo 

Nakamura & Omaye (2009), a modulação da expressão destas enzimas 

ocorre via fatores de transcrição redox-sensíveis (PPARγ e NF-kappa B). Já 

Islam et al. (2000) verificaram diminuição da susceptibilidade da LDL à 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharma%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23065278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vinayak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23065278
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oxidação em pacientes renais hemodialisados suplementados com α-

tocoferol. 

Assim como os carotenoides e a vitamina C, tocoferóis e tocotrienóis 

podem exercer efeito próoxidante. Isso porque o radical tocoferoxil é capaz 

de propagar a lipoperoxidação. Contudo, se a rede de 

antioxidantes/oxidantes estiver em equilíbrio, este efeito é inibido (Rietjens et 

al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ação antioxidante da vitamina E na peroxidação lipídica* e sua 

regeneração pela vitamina C.  
*A formação do radical inicial, formado quando há abstração de hidrogênio dos ácidos 
graxos poliinsaturados (PUFA), pode ser desencadeada por luz, calor, metais e radicais 
livres. A subsequente reação do radical lipídido com o oxigênio forma o radical peroxil, que 
se não for eliminado pela vitamina E, propaga a reação em cadeia de lipoperoxidação. O 
tocoferol até poderia reagir com o radical lipídico, mas essa reação é fisiologicamente difícil 
em virtude da elevada velocidade de reação entre L

.
 e o oxigênio e devido às altas 

concentrações de oxigênio molecular (Brigelius-Flohé, 2009) A oxidação do tocoferol por 
pelo radical peroxil gera o radical tocoferoxil, o qual é reduzido a tocoferol pelo ascorbato. 

O2 
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D) Minerais 

Zinco e selênio não os mais importantes minerais que participam do 

sistema de defesa antioxidante. O zinco é capaz de inibir a atividade da 

NAD(P)H oxidase e de neutralizar radicais hidroxil, além de ser co-fator da 

enzima SOD. Já o selênio faz parte de muitas proteínas, entre elas a 

glutationa peroxidase e a tioredoxina redutase (Catania et al., 2009). 

Magalhães et al. (2011) encontraram correlação positiva entre as 

concentrações de zinco eritrocitário e a atividade da SOD em pacientes 

hemodialisados e em indivíduos saudáveis. Semelhantemente, Lima et al. 

(2011) também verificaram esta correlação em pacientes com diabetes tipo 

2. No estudo de Cominetti et al. (2012), a suplementação com castanha do 

Brasil (1castanha/dia/8 semanas), a qual continha 290µg de selênio, resultou 

em aumento sérico do selênio e em incremento da atividade da GPx. Além 

disso, a suplementação com selênio (0,5mg/kg/30 dias) reduziu os níveis de 

MDA e de proteínas carboniladas no córtex cerebral de ratos tratados com 

dimetoato (pesticida) (Amara et al., 2011). 

E).Polifenóis 

Polifenóis são um importante grupo de fitoquímicos originados 

naturalmente do metabolismo secundário de plantas. Estão envolvidos no 

crescimento e reprodução dos vegetais, na pigmentação e como agentes 

que oferecem resistência a patógenos e a condições de estresse (Bravo, 

1998). São conhecidas mais de 8000 estruturas de compostos fenólicos, os 

quais podem ser classificados, quanto à sua estrutura química, em 
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flavonóides, ácidos fenólicos, amidas fenólicas e polifenóis não-flavonóides 

(Tsao, 2010). 

Os ácidos fenólicos, os quais estão divididos em ácidos benzóicos 

(gálico, vanílico, siríngico) e cinâmicos (p-cumárico, caféico, ferúlico, 

sináptico) contêm um anel aromático com pelo menos um grupo hidroxila e 

com diferentes grupos funcionais (aldeídos, álcoois ou ácidos) que podem 

formar ésteres com os ácidos orgânicos ou se ligarem a açúcares (Manach 

& Donovan, 2004). Os flavonóides são formados por dois anéis aromáticos 

unidos por um heterociclo oxigenado. Dependendo do padrão de 

hidroxilação e das variações no anel aromático, podem ser divididos em 

flavanóis (catequina, epicatequina), flavonas (apigenina, luteolina), flavonóis 

(quercetina, campferol, miricetina), flavanonas (hesperidina, narigenina), 

antocianidinas (cianidina, pelargonidina, delfinidina, malvidina, peonidina) e 

isoflavonas (genisteína, daidzeína) (Lima, 2008). Já as amidas fenólicas, 

possuem um nitrogênio como substituinte funcional; pertencem a esse grupo 

os capsaicinoides (encontrada na pimenta) e a avenantramida (presente na 

aveia). Os polifenóis não flavonóides incluem ainda os estilbenos 

(resveratrol), o ácido elágico, lignanas, curcumina, ácido rosmarínico e 

taninos (proantocianidinas) (Tsao, 2010).   

Estão presentes em uma grande variedade de frutas, hortaliças e 

chás. Contudo, fatores como cultivar, condições climáticas, solo, sítio de 

produção, fertilizantes, sistema de irrigação e grau de maturação influenciam 

diretamente nos teores de polifenóis nos alimentos (Shi et al., 2003). 
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 Nos últimos anos, o consumo de polifenóis na dieta humana tem sido 

associado com a redução da incidência e agravo de DCNT. Os mecanismos 

de ação não estão totalmente esclarecidos, mas polifenóis provavelmente 

modulam diversas vias metabólicas pelo menos, em parte, via ação 

antioxidante. 

Já foi demonstrado que os polifenóis catequina, epicatequina, 

quercetina e resveratrol podem atuar diretamente contra as espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio, doando um elétron ou um átomo de 

hidrogênio (Číž et al., 2008).  

Salienta-se que a atividade antioxidante destes compostos é 

influenciada por diversos fatores estruturais, como o número e a posição do 

grupo –OH, o tipo e a posição da glicosilação e o grau de impedimento 

estérico no sítio de abstração de H, assim, o potencial antioxidante pode 

diferir muito entre os diversos compostos (Vasconcelos et al., 2006). 

Associada à atividade sequestrante, polifenóis podem quelar metais, 

como ferro e cobre, e assim inibir a formação de radicais livres por meio da 

reação de Haber–Weiss/Fenton (Rodrigo et al., 2011). Neste sentido, em 

células HepG2 e Jurkat (linhagem de linfoma), os fenólicos derivados do 

ácido cinâmico (trans-cinâmico, p-cumárico, ácidos cafeico e ferúlico) 

protegeram o DNA contra o dano oxidativo induzido por H2O2 em um 

processo mediado pela quelação intracelular do ferro (Kitsati et al., 2012). 

Pesquisas ainda sugerem que os polifenóis ingeridos provavelmente 

transferem seu potencial antioxidante para partículas de LDL, aumentando 

sua resistência à oxidação. Sorrenti et al. (2004) constataram in vitro a 
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redução na oxidação da LDL por extrato de laranja vermelha, quercetina, 

rutina, cianidina glicosildada e pelos ácidos ferúlico, cumárico e cafeico. 

Além disso, diversos polifenóis têm demonstrado in vitro e in vivo a 

capacidade de modular enzimas antioxidantes. Nesta perspectiva, catequina 

e epicatequina (23mg/kg/10 dias) incrementaram a atividade da SOD em 

ratos (Simos et al., 2012). Em adipócitos 3T3-L1 tratados com TNF-α, 

catequina e ácido p-cumárico retardaram o aumento na produção de ERO e 

incrementaram a atividade das enzimas SOD e GPx e os níveis de glutationa 

(Yen et al., 2011). Em ratos com dano neuronal (modelo de doença de 

Alzheimer), o hidrato de catequina (10mg/kg/21 dias) resultou em diminuição 

dos níveis de TBARS, TNF-α, IL-1β e aumentou os níveis de glutationa e a 

atividade da GPx e catalase no hipocampo e no córtex cerebral (Ahmed et 

al., 2013).  

A modulação das enzimas antioxidantes por polifenóis parece ocorrer 

via ativação do fator de transcrição “Nuclear factor-E2-related factor” (Nrf2) 

(Chuang & Mcintosh, 2011; Palsamy & Subramanian, 2011). Em condições 

basais, o Nrf2 encontra-se no citoplasma ligado ao complexo repressor 

Kelch-like ECH-associated protein 1 (KEAP-1), o qual promove ubiquitinação 

e degradação do Nrf2 no proteasoma. No entanto, em resposta ao estresse 

oxidativo ou eletrofílico, o Nrf2 dissocia-se do KEAP-1 e transloca-se para o 

núcleo onde se liga aos elementos de resposta antioxidante (ARE) ou 

elementos de resposta à eletrófilo (EpRE), ativando a transcrição de 

enzimas antioxidantes (Figura 7) (Chapple et al., 2012; Takaya  et al., 2012). 

Em adição, o Nrf2 inibe a expressão de mediadores pró-inflamatórios por 
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meio da regulação de enzimas anti-inflamatórias, como a heme oxigenase-

1(HO-1) (Kim et al., 2010).  

A ação dos polifenóis é dose-dependente, de modo que elevadas 

concentrações podem desencadar ação próoxidante. Segundo Vasconcelos 

et al. (2006), os flavonoides, por exemplo, podem exercer este efeito na 

presença de metais de transição e de peroxidases, gerando radicais aroxila 

e desencadeando a co-oxidação da glutationa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sinalização do Nrf2 e sua possível modulação pela 

epigalocatequina-3 galato (EGCG)* (Na & Surh, 2008). 

 * Formas oxidadas da EGCG podem conjugar-se com GSH e, assim, diminuir o nível de 
GSH celular, causando uma perturbação no estado redox, com subsequente ativação de 
quinases (fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) e MAPKs (quinases reguladas por sinal 
extracelular (ERK), quinases c-Jun N-terminal (JNK) e as quinases p38), ou atuam 
diretamente com os resíduos de cisteina do Keap 1, os quais desencadeiam a fosforilação 
do Nrf2. Ambos os eventos podem facilitar a translocação do Nrf2. ERO também pode 
estimular a fosforilação de Nrf2. 
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    2.4 EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS ANTIOXIDANTES 

Não existe um método padrão e universalmente aceito para extração 

dos compostos antioxidantes para fins de estudo de sua atividade. Os 

pesquisadores enfrentam vários problemas metodológicos devido à grande 

diversidade de compostos, o que lhes conferem diferentes propriedades 

físico-químicas, e sua alta susceptibilidade à oxidação (Angelo & Jorge, 

2007). Este desafio é ainda maior quando se considera os padrões de 

polimeração dos polifenóis e a matriz alimentar em que estão inseridos 

(Tsao, 2010). 

Muitos métodos concentram-se na extração dos polifenóis por se 

tratarem de substâncias abundantes nos alimentos e altamente efetivas 

como antioxidantes. Estes métodos geralmente baseiam-se no uso de 

solventes com distintas polaridades e no estudo do binômio tempo e 

temperatura. O rendimento final da extração vai depender da solubilidade 

dos fenólicos no solvente utilizado, do grau de polimerização e de suas 

interações com outros constituintes dos alimentos (Andreo & Jorge, 2006). 

Polifenóis livres podem ser extraídos com água ou com solventes polares, 

como metanol e acetona. Contudo, alguns polímeros podem exigir o uso de 

ácidos ou de enzimas, como a glicosidase (Tsao, 2010).  

No estudo de Razali et al. (2012) o metanol foi o solvente com maior 

poder extrator de polifenóis de Tamarindus indica L., sendo superior aos 

solventes acetato de etila e hexano. Já Sulaiman et al. (2011) verificaram 

que a acetona 70% foi melhor que a água ou etanol 70% ou metanol 70% na 

extração de polifenóis de vegetais crus, como alface, pepino, hortelã, cebola 

e aipo.  
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Além disso, o uso de longos tempos e de temperaturas muito 

elevadas geralmente interferem negativamente no rendimento dos polifenóis 

(Moure et al., 2001). O contrário pode ocorrer, dependendo, mais uma vez, 

do tipo de polifenol e da matriz estudada. Thoo et al. (2010), por exemplo, 

conseguiram extração máxima de polifenóis de Morinda citrofolia (noni) 

utilizando etanol 40% a 65°C por 40 minutos. Por outro lado, Michiels et al. 

(2012) extraíram maiores quantidades de polifenóis de laranja, maçã e 

brócolis utilizando a mistura de solventes acetona/água/ácido acético 

(70/28/2, v/v/v), por 1hora a 4°C, com a razão sólido:solvente de 1g/20mL. 

A extração de polifenóis pode ser feita ainda com o uso de gases 

supercríticos, como o CO2, sob condições críticas de pressão e temperatura. 

Isto possibilita a não liberação de resíduos tóxidos de solventes no 

ambiente, entretanto, é um método que exige equipamentos sofisticados, 

elevando os custos do processo (Andreo & Jorge, 2006). Ribeiro et al. 

(2001), por exemplo, utilizaram CO2 supercrítico para extração de 

antioxidantes de erva-cidreira (Melissa officinalis, L.). Além disso, alguns 

estudos também já foram desenvolvidos usando sistemas de ultrafiltração 

(Nawaz et al., 2006) e de micro-ondas (Li et al., 2011). 

Nesta perspectiva, o uso da metodologia de superfície de resposta 

torna-se uma ferramenta últil e valiosa no campo da extração de 

antioxidantes. O planejamento fatorial permite o estudo da interação dos 

vários fatores que interferem na extração dos polifenóis,  minimizando custos 

e maximizando o rendimento da extração. As vantagens ainda incluem: 

redução do número de experiências/repetições; análise simultânea dos 
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resultados; otimização de mais de uma resposta e cálculo do erro 

experimental (Rodrigues & Iemma, 2005). 

    2.5 MURICI (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth pertenece à família Malpighiaceae, 

gênero Byrsonima, o qual possui mais de 150 espécies (Vieira et al., 2010). 

Geralmente, ocorre nas regiões Amazônia, Nordeste e Planalto Central, em 

vegetação campestre, cerrado, duna e savana, sempre em solo bem 

drenado (Lorenzi, 2009). 

O murici tem sido utilizado pela população como alimento ou como 

agente terapêutico, por sua ação cicatrizante e anti-inflamatória (Gusmão et 

al., 2006). Quando maduro, o murici possui a casca e a polpa suculenta, 

com coloração amarelo intenso, sabor adocicado e cheiro característico 

(Figura 13). A polpa é carnosa e macia, podendo ser consumida in natura ou 

sob a forma de sucos, geleias, sorvetes e licores (Alves & Franco, 2003).  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 8: Representação fotográfica dos frutos do Murici (Byrsonima 

crassifolia (L.) Kunth). 
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O murici é uma boa fonte de energia, lipídios, fibras alimentares, 

cálcio (Silva et al., 2008) e de vitamina C (84mg.100g-1) (Vieira et al., 2010). 

Estudos mostram que o murici também possui componentes antioxidantes, 

como os compostos fenólicos e carotenoides (Barreto et al., 2009). 

Associado a isso, algumas pesquisas sugerem que folhas de murici têm 

propriedade antimutagênica, devido à presença de taninos, flavonoides e 

terpenoides que protegeriam as células contra danos e modificações 

oxidativas no DNA (Mendanha et al., 2010).  

Considerando-se a avidez dos mercados interno e externo por 

sabores exóticos, o murici apresenta grande potencial de aproveitamento e 

expansão na culinária brasileira. Tais características exóticas, como o sabor 

(gosto e aroma), tornam-no, na forma in natura e processada, candidato, em 

potencial, a exportações, bem como alternativa para geração de renda no 

mercado interno. 

Além disso, tem-se explorado as possíveis atividades biológicas desta 

planta. Em extratos de folha de Byrsonima crassifolia, por exemplo,  já foram 

identificados os compostos quercetina 3-O-xilosideo, rutina, quercetina e 

hesperidina, os quais foram correlacionados com o efeito antidepressivo in 

vivo (Herrera-Ruiz et al., 2011). Em outro estudo, este extrato foi capaz de 

inibir a formação de ERO em fibroblastos expostos à irradiação ultravioleta 

(Souza et al., 2012b). Já o extrato lipofílico de casca de Byrsonima 

crassifolia atuou como anti-inflamatório em modelo animal de dermatite 

(Maldini et al., 2009).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711311002248
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No estudo de Souza et al. (2008), o extrato metanólico dos frutos do 

murici apresentaram 2,9 mg  de polifenóis/ g matéria seca e 0,2 mg/g de 

falavonoides. Este extrato aumentou a resistência da LDL à oxidação, 

embora tenha apresentado baixa atividade scavenger do radical peroxil. 

Já o extrato hexânio de sementes de Byrsonima crassifolia  inibiu a 

inflamação aguda e crônica em ratos, em um processo relacionado com a 

redução na produção de óxido nítrico. Esta atividade anti-inflamatória foi 

comparável aos padrões anti-inflamatórios, como a indometacina, 

dexametasona e diclofenaco de sódio (Muniz Ramirez  et al., 2013). 

Em modelo animal de diabetes, o extrato hexânico do murici reduziu 

as concentrações de glicose (efeito hipoglicêmico), incrementou a atividade 

da SOD e catalase hepáticas, restaurou as concentrações de glutationa e 

reduziu as concentrações TBARS, colesterol total e triacilgliceróis (Perez-

Gutierrez et al., 2010). No estudo de Malta et al. (2012), o extrato etanólico 

do murici (que continha ácido ferúlico e resveratrol) apresentou atividade 

antimutagêmica in vivo. Além disso, já foi relatada a ação do extrato 

acetônico do murici contra o peroxinitrito (Gordon et al., 2011).  

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muniz%20Ramirez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perez-Gutierrez%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20734144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perez-Gutierrez%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20734144


 
46 

 

3. OBJETIVOS 

    3.1 OBJETIVO GERAL: 

Investigar os mecanismos de ação antioxidante de extratos de murici 

(Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) in vitro. 

     3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar o murici quanto à composição centesimal, minerais e 

vitaminas antioxidantes; 

 Padronizar um método de extração dos compostos fenólicos dos 

frutos do murici usando Metodologia de Superfície de Resposta; 

 Identificar e quantificar os principais compostos fenólicos dos extratos 

de murici; 

 Determinar a atividade scavenger dos radicais livres ABTS, peroxil, 

hidroxil e superóxido pelos extratos de murici; 

 Avaliar o efeito dos extratos de murici sobre a atividade da enzima 

xantina oxidase; 

 Avaliar a capacidade de redução do ferro pelos extratos de murici; 

 Determinar o efeito dos extratos de murici na oxidação lipídica. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

     4.1 MATERIAL VEGETAL 

Os frutos do murici (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) foram obtidos de 

produtores rurais, em Araiozes, Maranhão, Brasil. Os frutos foram 

selecionados, higienizados, congelados e transportados para o Laboratório 

da Universidade de São Paulo – USP. Os frutos foram acondicionados em 

sacos de polietileno com revestimento de folha de alumínio para impedir a 

passagem da luz, sendo fechados por pressão e armazenados a -20 °C até 

o momento das análises. 

        4.2 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E FIBRAS 

      Os teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e fibras 

alimentares foram determinados conforme métodos descritos pela AOAC 

(2005). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

    - Umidade: determinada gravimetricamente em estufa a 105°C; 

             - Cinzas: obtidas por incineração da matéria orgânica a 550°C; 

             - Proteínas: determinadas pelo método de micro-Kjeldhal, o qual 

envolve digestão, destilação e titulação. Neste método, determinou-se o teor 

total de nitrogênio na amostra, a partir do qual calculou-se a concentração 

de proteína. O fator de conversão utilizado foi 5,75; 

              - Lipídios: a extração dos lipídios foi feita à quente com éter de 

petróleo pelo método de Soxhlet. 

   - Fibras totais, insolúveis e solúveis foram determinadas pelo 

método enzimático-gravimétrico. 
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 O teor de carboidratos disponíveis foi estimado por diferença, a partir 

de 100 g do produto e a soma dos valores encontrados para umidade, 

cinzas, lipídeos, proteínas e fibras (AOAC, 2005).  

       4.3 PERFIL DE MINERAIS 

   Os minerais cálcio, ferro, zinco, magnésio, cobre, manganês, 

fósforo, potássio e sódio foram determinados por Espectrometria de Emissão 

Ótica com Plasma indutivamente Acoplado (EOS-ICP), modelo Cirus Vision, 

Marca Spectro, segundo método proposto por Bataglia (1983). Para a 

análise do selênio, foi acoplado ao ICP um gerador de hidretos. Esta análise 

foi realizada no Laboratório de Fertilidade de Solo e Nutrição Vegetal, 

Paracatu, Minas Gerais, Brasil.  

       4.4 DETERMINAÇÃO DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES  

            4.4.1 Determinação de vitamina C  

             O conteúdo de ácido ascórbico (AA) e ácido dehidroascórbico (DHA) 

foi determinado segundo os métodos propostos por Cardoso et al. (2011a); 

Cardoso et al. (2011b) e Campos et al. (2009), com algumas modificações.     

As frutas (cerca de 1g) foram despolpadas e homogeneizadas em 

turrax com 5 mL de água Milli-Q. Em seguida, foram adicionados 15 mL de 

solução de extração (3% ácido metafosfórico, 8% ácido acético, ácido 

sulfúrico 0,3N e EDTA 1mM). A mistura foi agitada em vórtex por 2 minutos e 

centrifugada a 1789 g/15 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi coletado e 

diluído com água Milli-Q em balões de 25 mL. Desta diluição foram 

coletados 2 mL, os quais foram filtrados (filtro de 0,45nm) e armazenados 

em vial âmbar a 5°C até o momento da análise cromatográfica. 



 
49 

 

            O ácido dehidroascórbico foi determinado por meio da diferença 

entre o conteúdo total de AA (após conversão de DHA à AA) e o conteúdo 

original de AA (antes da conversão à DHA). A 1 mL do extrato de murici foi 

adicionada 2,5 mL de uma solução de tampão trizma 0,5 M pH 9,0 com 

Ditiotreitol (DTT) 40 mM, até o pH ficar entre 5,5-6,0. Em seguida, a amostra 

ficou em repouso, ao abrigo da luz, por 10 minutos. Após este período, 

foram adicionados 3 mL de ácido sulfúrico 0,4 M até a amostra atingir pH 

3,0. O extrato foi filtrado (filtro de 0,45nm) e armazenado em vial âmbar sob 

refrigeração (5 °C) até o momento da análise cromatográfica. Todo o 

processo de extração foi feito ao abrigo da luz. 

       As análises foram feitas em sistema HPLC utilizando o cromatógrafo 

líquido Shimadzu modelo LC-20 AT, equipado com injetor automático SIL-

20AC, controlador CBM-20A, forno de coluna CTO-20A e detector de arranjo 

de diodos (DAD) SPD-M20A, utilizando a coluna ACE 5 C18 (250 x 4,0 mm, 

5 µm). A fase móvel foi isocrática constituída de fosfato de sódio 

monobásico 1 mM (Na2H2PO4) e EDTA 1 mM, com pH 3,0 ajustado com 

ácido fosfórico. O fluxo da fase móvel era de 1mL/min e o volume de injeção 

foi de 20 µL. 

 A identificação do ácido ascórbico foi realizada com base no tempo 

de retenção e espectro de absorção UV, em comparação com o padrão de 

referência. A quantificação foi feita pelo DAD, por meio da construção de 

curvas de calibração externa de 6 pontos com o padrão ácido ascórbico a 

245 nm  (1 a 8 µg/mL, R2 = 0,9995). Os resultados foram expressos em mg 

de ácido ascórbico por 100 gramas de amostra. 
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4.4.2 Determinação de carotenoides  

A extração e a quantificação dos carotenoides (β-criptoxantina, β-

caroteno e luteína) foram realizadas de acordo com Sá & Rodriguez-Amaya 

(2004); Rodriguez-Amaya (2001) e Craft & Soares (1992), com 

modificações. 

    Inicialmente, as amostras de murici foram misturadas com acetona 

gelada e colocadas em ultrassom por 10 minutos. Em seguida, a mistura foi 

homogeneizada em turrax. O sobrenadante foi coletado e o resíduo lavado 8 

vezes sucessivas com acetona, sempre ao abrigo da luz. A solução obtida 

foi então filtrada à vácuo e colocada em funil de separação com éter de 

petróleo, éter etílico e água. A solução contendo os carotenóides foi 

recolhida, evaporada em rotaevapoarador a 30 °C e o resíduo 

ressuspendido em 2 mL de fase móvel. Este foi filtrado com filtro para 

seringa 0,22 µm (Millipore) e colocado em vial âmbar para injeção. O volume 

de injeção foi 20 µL. 

       A análise dos carotenoides do murici foi realizada em sistema HPLC, 

utilizando o cromatógrafo líquido Shimadzu modelo LC-20 AT, equipado com 

injetor automático SIL-20AC, controlador CBM-20A, forno de coluna CTO-

20A e detector de arranjo de diodos (DAD) SPD-M20A, utilizando a coluna 

ACE 5 C18 (250 x 4,0 mm, 5 µm). 

     A fase móvel era constituída de acetonitrila (ACN) grau HPLC (A): 

metanol (B): acetonitrila + 0.05% trietilamina (C): acetato de etila (C).  Os 

solventes foram filtrados com membrana 0,45 µm e desgaseificados em 
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ultrassom antes de serem acoplados ao sistema cromatográfico. A 

programação do gradiente encontra-se na tabela 1.  

A identificação dos carotenoides foi realizada com base no tempo de 

retenção e espectro de absorção UV, em comparação com os padrões de 

referência. A quantificação foi feita pelo DAD, por meio da construção de 

curvas de calibração externa de 6 pontos com os respectivos padrões: β-

caroteno a 452 nm (0,88 a 3,67 µg/mL, R2 = 0,9999), β-criptoxantina a 450 

nm (0,02 a 0,17 µg/mL, R2 = 0,9986) e luteína a 446 nm (2,90 a 17,25 µg/mL 

x , R2 = 0,9978). 

Tabela 1: Gradiente de eluição das fases móveis ao longo do tempo da 

análise dos carotenoides do murici. 

Tempo (min) Solvente 

0 - 43 min 60% ACN + 0.05% trietilamina 

20% metanol  

20% acetato de etila  

43,1 min – 45 min 40% acetato de etila  

60% ACN + 0.05% trietilamina 

45,1 – 53 min 40% acetato de etila  

60% ACN + 0.05% trietilamina  

53,1 – 55 min 60% ACN + 0.05% trieltilamina  

20% metanol  

20% acetato de etila  

55,1 – 60 min 60% ACN + 0.05% trietilamina  

20% metanol  

20% acetato de etila  

 

O valor de vitamina A foi estimado de acordo com os fatores de 

conversão relatados pelo Institute of Medicine (IOM) (2001), onde cada 
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Equivalente de Atividade de Retinol (RAE) corresponde a 1µg de retinol ou 

12 µg de β-caroteno em mistura de alimentos ou 24 µg de outros 

carotenóides pro-vitamínicos.  

4.4.3 Determinação de tocoferóis (Vitamina E) 

A determinação dos isômeros de tocoferóis (α, β, γ, δ-tocoferol) foi 

realizada no Instituto de Tecnologia de Alimentos-ITAL, Campinas, São 

Paulo, Brasil, segundo Brubacher et a. (1985). 

As amostras de murici foram pesadas, homegeneizadas com hexano 

e saponificadas  com hidróxido de potássio. A identificação dos tocoferóis foi 

feita por comparação dos tempos de retenção e espectro de absorção da 

amostra com os padrões de referência. A quantificação foi realizada por 

padronização externa com injeção da mistura dos padrões analíticos as 

concentrações 0,0017 mg/mL para  alfa-tocoferol, 0,00228 mg/mL para beta-

tocoferol, 0,00233 mg/mL para gama-tocoferol e 0,00238 mg/mL para delta-

tocoferol. As condições cromatográficas usadas foram: bomba isocrática 

Lab. Alliance, modelo RAD PUMP III, série 241205 -12W-B30, detector de 

fluorescência Waters, modelo e n° série 2475, fluxo 1,5 ml/min, excitação 

294 nm e emissão 326 nm, coluna de sílica 125 x 4 mm, fase móvel 

constituída de hexano: acetato de etila e isopropanol (98,8: 1,2: 0,2).  

O valor de vitamina E, expresso como Unidades Internacionais (UI), 

foi calculado de acordo com o fator de conversão reportado pelo Institute of 

Medicine (IOM) (2000), onde cada miligrama de alfa-tocoferol corresponde a 

1,49 UI de alfa-tocoferol.  
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    4.5 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DOS COMPOSTOS 

ANTIOXIDANTES DO MURICI POR METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE 

RESPOSTA 

As variáveis resposta escolhidas para medir a capacidade 

antioxidante do extrato de murici foram: o teor de fenólicos totais (método de 

Folin) e o IC50 do radical DPPH. Isso porque os polifenóis são os principais 

compostos relacionados com a atividade antioxidante de vegetais e também 

pelas inúmeras funções biológicas que podem exercer no organismo. Além 

disso, estes dois métodos são simples, práticos e baratos, sendo os mais 

utilizados na literatura. 

A escolha do solvente constituiu o primeiro passo na extração dos 

antioxidantes. Na literatura, os solventes mais comumente utilizados são 

metanol, acetona e suas mistura com água. Dessa forma, inicialmente, 

foram realizados pré-testes com os solventes água e com as misturas dos 

solventes etanol:água (60:40), metanol:água (60:40) e acetona:água (60:40), 

a fim de verificar a mistura com maior capacidade para extração de 

compostos antioxidantes e, assim, decidir qual o solvente a ser empregado 

para otimização do processo de extração 

Para o preparo dos extratos, foram pesados 2,5 g de murici (base 

úmida), o qual foi homogeneizado com o solvente (50 mL) em turrax por 1 

minuto. Em seguida, a mistura foi submetida à agitação magnética por 1 

hora, à temperatura ambiente. Posteriormente, a mistura foi centrifugada a 

15000 g por 15 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e o volume 

completado para 50 mL (Figura 9). 
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Figura 9: Obtenção dos extratos de murici com diferentes solventes. 

Despolpamento 

Trituração 

Pesagem 

 

Adição do Solvente 

 

Homegeneização em Turrax por 1 minuto 

Agitação por 1 hora 

 (temperatura ambiente) 

Centrifugação 

(15.000 G/ 15 minutos) 

Sobrenadante 

Volume completado para 50 ml 

EXTRATO 

Fenólicos Totais Sequestro do radical DPPH 

Água Metanol 60% 

Etanol 60% 
Acetona 60% 
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Os extratos foram analisados quanto ao teor de polifenóis e quanto à 

capacidade antioxidante pelo método DPPH.  

A).Determinação dos compostos fenólicos totais 

A dosagem dos compostos fenólicos totais presentes nos extratos foi 

realizada de acordo com Singleton & Rossi (1965), com adaptações. Em 

microplaca de poliestireno com 96 cavidades (fundo plano, transparente, 

Greiner Bio-one GmbH), foram pipetados 120 µL de extrato da amostra 

convenientemente diluído e 50 µL de solução do reagente Folin-Ciocalteu 

diluído 5 vezes. Após agitação e incubação em temperatura ambiente por 3 

minutos, foram pipetados 30 µL de solução de carbonato de sódio 200 g/L, 

seguido de incubação por 1 hora a 37°C e posterior leitura da absorbância 

em comprimento em 765 nm, utilizando-se o  leitor de placas (modelo 

SpectraMax M5, Molecular Devices Inc.). Para o cálculo do teor de 

compostos fenólicos totais das amostras foi elaborada curva de calibração 

com o padrão ácido gálico em sete concentrações diferentes (0, 1, 2, 5, 10, 

15 e 25 µg/mL; R2= 0,9992).  Os resultados foram expressos em mg de 

equivalente de ácido gálico/100 mg resíduo seco. A quantificação do resíduo 

seco dos extratos foi determinada pelo método gravimétrico. Para isso, 1 mL 

do extrato foi transferido para vidro relógio, previamente tarado, e este foi 

colocado em estufa a 105oC, por 16 horas, seguido de resfriamento em 

dessecador e pesagem, sendo a operação repetida até peso constante, 

obtendo então o resíduo seco em mg/mL de extrato (AOAC, 1995). 
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B).Avaliação da capacidade antioxidante pelo ensaio do radical 2,2-

difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

   Esta técnica está baseada na capacidade do radical DPPH em reagir 

com doadores de hidrogênio (antioxidantes). O antioxidante da amostra 

reduz o DPPH ao ceder um átomo de hidrogênio, produzindo mudança da 

coloração violeta para amarelo (Brand-Williams  et  al., 1995). Neste ensaio, 

foi utilizado o método proposto por Fukumoto & Mazza (2000), com algumas 

modificações. Em microplaca de poliestireno com 96 cavidades (fundo plano, 

transparente, Greiner Bio-one GmbH), foram pipetados 200  µL de DPPH 

(150 µmol/ L) e 20 µL do extrato em diferentes diluições. Para o branco, 

foram pipetados apenas 200 µL de metanol e, para o controle, 200 µL de 

DPPH (150 µmol/ L) e 20 µL de metanol. A absorbância foi mensurada no 

comprimento de onda de 515 nm, após 30 minutos da reação no escuro, 

utilizando-se o leitor de placas (modelo SpectraMax M5, Molecular Devices 

Inc.).   

A % de inibição foi calculada pela fórmula abaixo (equação 1). A 

atividade antioxidante foi expressa em IC50 (concentração do extrato 

necessária para reduzir 50% do radical DPPH). 

Equação 1: 

                      % de inibição: Abs. Controle – Abs. Amostra  X 100 

                                                         Abs. Controle  

  

Com base nos resultados com os diferentes solventes, procedeu-se o 

processo de otimização de extração dos compostos antioxidantes por 

Metodologia de Superfície de Resposta. Foram escolhidas como variáveis 
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independentes do processo: tempo (minutos), temperatura (°C), relação 

massa: volume (m/v - mg/mL) e concentração do solvente (%). Foi realizado 

planejamento para as 4 variáveis, 24, mais 8 ensaios axiais e 3 repetições no 

ponto central, totalizando 27 ensaios (Rodrigues & Iemma, 2005). Os valores 

utilizados nos ensaios do planejamento estão apresentados na tabela 2. As 

variáveis dependentes estudadas foram teor de polifenóis e a atividade 

antioxidante avaliada pelo sequestro do radical DPPH. 

Tabela 2: Valores utilizados no planejamento experimental (Faixa de 

variação investigada dos fatores no planejamento composto central 

rotacional) para a extração de compostos antioxidantes. 

 

Variáveis 

Níveis* 

-2 -1 0 +1 +2 

m/v (mg/mL) - 20 60 100 140 

Tempo (minutos) 0 40 80 120 160 

Temperatura (°C) 10 25 40 55 70 

 

Variáveis 

Níveis* 

-1,33 -1 0 +1 1,66 

% Solvente 10 20 50 80 100 

*Os níveis da relação massa/volume foram calculados pela fórmula x = m/v – 60/40; para o 
tempo, x = tempo – 80/40; para temperatura, x = temperatura – 40/15 e para % acetona, x = 
% acetona – 50/30. 

 

Para descrição do processo foi empregada uma equação polinomial 

obtida por meio da análise de regressão múltipla do efeito das varáveis 

independentes nas variáveis resposta. O planejamento foi executado 

aleatoriamente. 

 As condições ótimas (tempo, temperatura, relação massa:volume e % 

solvente) de extração definidas por meio deste processo foram usadas para 
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o preparo dos extratos de murici utilizados na avaliação dos mecanismos de 

ação antioxidante e na identificação e quantificação dos polifenóis. 

     4.6 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS 

FENÓLICOS DO MURICI POR HPLC-ESI/MS 

As análises do perfil de compostos fenólicos do extrato de murici 

foram realizadas em cromatógrafo líquido Agilent modelo 1200 SL, equipado 

com detector de arranjo de diodos (DAD) e espectrômetro de massas 

quadrupolo com fonte de íons eletrospray à pressão atmosférica (API-ESI), 

modelo Agilent 6150.  

Foi utilizada coluna Agilent Zorbax SB-C18 (50 x 2,1 mm, 1.8 µm) e 

fase móvel constituída de acido fórmico 0,1% (v/v) em água deionizada (A) e 

acetonitrila grau HPLC com 0,1% de ácido fórmico (B). Os solventes foram 

filtrados com membrana 0,45 µm e desgaseificados em ultrassom antes de 

serem acoplados ao sistema cromatográfico. A programação do gradiente foi 

a seguinte: 5% B até 0,5 min, 25% B até 10 min (mantendo até 13 min), 80% 

B até 13,5 min (mantendo até 15,5 min). A coluna foi re-equilibrada por 14 

minutos a 5% B. O fluxo de fase móvel foi mantido em 300 L/min, a 

temperatura da coluna a 45°C e volume de injeção das amostras 10 L.  

As condições do espectrômetro de massas foram: voltagem na fonte 

de ionização -3000 volts (modo negativo), fluxo de gás secante (nitrogênio) a 

9 L/min, temperatura na fonte de ionização 350 °C e pressão de nebulização 

(nitrogênio) a 35 psi.  

Os extratos foram evaporados, reconstituídos com água mili-Q e 

filtrados com filtro para seringa 0,22 µm (Millipore). A separação foi 
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otimizada com o extrato de murici. Soluções com os padrões disponíveis 

(ácido gálico, rutina, ácido ferúlico, hesperidina, narigenina, catequina, 

epicatequina, miricetina, ácido cafeico, ácido p-cumárico e quercetina), 

foram então injetadas para elaboração de biblioteca dos espectros UV com 

os dados do detector de arranjo de diodos e identificação dos fragmentos 

correspondentes no detector de massas. A molécula desprotonada e o 

fragmento mais intenso dos padrões e dos principais picos encontrados no 

extrato foram selecionados para análise do modo SIM (single ion monitoring) 

do espectrômetro de massas e divididos em diferentes sinais 

(cromatogramas), de acordo com o tempo de retenção e grupo de 

compostos.  

A identificação dos compostos fenólicos foi realizada com os padrões 

de referência, no caso do ácido gálico e quercetina, sendo quantificados pelo 

espectrômetro de massas (modo SIM) através de curva de calibração 

externa de 5 pontos (2 a 60 µg/mL de ácido gálico a 280 nm; R2 = 0,9909 e 

quercetina a 360 nm; R2 = 0,9989). Todos os outros compostos foram 

tentativamente identificados pelos espectros de absorção UV (similaridade 

com os dos padrões disponíveis) e de massas, além da ordem de eluição, 

com base nos resultados descritos na literatura (Gordon et al. 2011).  

    4.7 MECANISMOS DE AÇÃO ANTIOXIDANTE  

           4.7.1 Determinação da atividade scavenger do radical ABTS·+   

                Para a determinação da atividade antioxidante pelo método do 

radical ABTS•+ [2,2-azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfônico], usou-se a 

metodologia descrita por Re et al. (1999), com modificações.   
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Inicialmente, preparou-se o radical ABTS•+ a partir da reação de 7 mM 

do sal ABTS com 2,45 mM de persulfato de potássio, os quais foram 

incubados à temperatura ambiente e na ausência de luz por 16 horas. 

Transcorrido esse tempo, a solução foi diluída em etanol até a obtenção de 

uma solução com absorbância de 0,70 nm (± 0,01). Para realizar as 

análises, foram adicionados 10 μL da amostra diluída a 200 μL da solução 

contendo o radical. Após 6 minutos a 30 °C, determinou-se a 734 nm a 

absorbância em leitor de placas modelo SpectraMax M5, Molecular Devices 

Inc. Para o cálculo da capacidade antioxidante foi elaborada curva de 

calibração com o padrão trolox (R2 = 0,9947). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata e os resultados foram expressos em µM de Trolox/ 

grama de murici fresco. 

           4.7.2 Determinação da atividade scavenger do radical peroxil  

             A atividade scavenger do radical peroxil pelos extratos de murici foi 

avaliada pelo Oxygen radical absorbance capacity (ORAC), segundo Ou et 

al. (2001) e Prior et al. (2003), com modificações. ORAC é um método que 

se baseia na proteção de uma sonda fluorescente (fluoresceína - (3‟,6‟-

dihidroxi[isoben‟zofuran-1[3H],9‟[9H]-xanten]-3-ona)) contra o ataque do 

radical peroxil, o qual é gerado pela reação do AAPH [dicloreto de 2,2‟-

azobis(2-amidinopropano)] com oxigênio atmosférico. 

            Em microplaca FLUOTRAC 200 com 96 cavidades (fundo plano, cor 

preta, Greiner BIO-one Brasil), foram pipetados 50 µL de amostra diluída, 

150 µL de fluoresceína (93,54 nmol/L) e 50 µL de AAPH (221 mmol/L). Para 

o branco e diluições foi utilizado tampão fosfato (75 mmol/L, pH 7,4).  Para 



 
61 

 

as 3 soluções (branco, trolox e amostra) determinou-se a área sob a curva 

(AUC) pela expressão:  

            AUC = (0,5 + F5/ F0 + F10/ F0 + F15/ F0 + ... + F60/ F0) x 5                            

             A fluorescência foi mensurada a 37°C, com excitação de 493 nm e 

emissão de 515 nm, durante 60 minutos a cada 1 minuto, utilizando-se o 

leitor de placas (modelo SpectraMax M5, Molecular Devices Inc.). Após a 

adição da amostra e condicionamento a 37°C, o caráter antioxidante da 

amostra protege a fluoresceína do radical livre, mantendo a fluorescência 

por tempo maior.  

             Para o cálculo da capacidade antioxidante das amostras foi  

elaborada curva de calibração com o padrão trolox (400 µmol/ L) nas 

concentrações 0; 2,5; 5; 10; 20; 30 e 40 µM (R2 = 0,9968). Os resultados 

foram expressos em equivalentes de Trolox (µM)/g de extrato. 

          4.7.3 Avaliação da atividade scavenger do radical hidroxil (
.
OH): 

ensaio de dano oxidativo à 2-deoxirribose  

A formação do radical hidroxil, o qual é formado pela reação de 

Fenton, foi mensurada por meio da degradação da 2-deoxirribose (Halliwell 

et a., 1987). A reação é iniciada com o ascorbarto, o qual reduz o íon ferro 

(Fe3+ - EDTA), gerando o complexo Fe2+-EDTA. Este reage com o peróxido 

de hidrogênio (H2O2) formando radicais hidroxil, o qual ataca a molécula de 

2-deoxirribose. Esta, ao ser atacada pelos radicais, gera substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA), especialmente malondialdeído – MDA, 

as quais são mensuradas espectrofotometricamente a 532 nm (Figura 10). É 

interessante observar que o EDTA forma um complexo com o ferro, 
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impedindo que este metal se complexe com a deoxirribose ou ascorbato, ou 

até mesmo se precipite. No entanto, não o indisponibiliza para reação de 

Fenton. Pelo contrário, o EDTA facilita a participação do ferro nesta reação 

de oxidação, gerando, assim, mais radicais (Chobot, 2010). 

         Fe3+ - EDTA + Ascorbato          Fe2+ - EDTA + Ascorbato oxidado 

                   Fe2+ - EDTA + H2O2                OH-   + 
.
OH  + Fe3+ - EDTA 

                
.
OH  + Deoxirribose            MDA e outro produtos 

                              2 TBA + MDA            Cromóforo rosa 

Figura 10: Degradação oxidativa da deoxirribose mediada pelo radical 

hidroxil (Filgueiras et al., 2009). 

 

O meio reacional era inicialmente composto de tampão fosfato 10 mM 

- pH 7,2, deoxirribose 5 mM, FeCl3 50 µM, EDTA 50 µM e extratos de murici 

em diferentes concentrações pré-incubados por 10 minutos (exceto quando 

o tempo de pré-incubação foi variado). A reação foi iniciada com a adição de 

H2O2 10 mM e ascorbato 1 mM. A reação foi conduzida em volume reacional 

de 0,5 mL em tubos plásticos do tipo Eppendorf a 37 °C por 30 minutos, 

sendo então finalizada pela adição de ácido fosfórico 4% e TBA 1%. Em 

seguida, a mistura foi aquecida a 95 °C por 15 minutos. Depois do 

resfriamento, uma alíquota de 200 µL foi transferida para microplaca de 

poliestireno com 96 cavidades (fundo plano, transparente, Greiner Bio-one 

GmbH) e realizada a quantificação espectrofotométrica do aduto TBA2-MDA 

em 532 nm em leitor de placas modelo SpectraMax M5, Molecular Devices 

Inc. Compostos antioxidantes, ao reagirem com o radical hidroxil, diminuem 
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a degradação oxidativa da 2-deoxirribose e, consequentemente, reduzem a 

formação de MDA, resultando em menor intensidade da coloração rosa.  

A % de sequestro do radical hidroxil foi calculada segundo a equação 

1. Para cada condição experimental foi realizado um controle negativo no 

qual o ascorbato foi adicionado ao meio reacional depois do ácido fosfórico e 

do TBA e um controle positivo (sem adição de extrato). A absorbância do 

controle negativo foi subtraída do valor final de cada leitura (Hermes-Lima et 

al., 2000). Os resultados foram expressos como IC50 (concentração do 

extrato necessária para inibir 50% dos danos à deoxirribose). 

 4.7.4 Determinação da atividade scavenger do ânion 

superóxido (O2
•−)  

 A estimação da atividade scavenger do ânion superóxido foi realizada 

através do sistema hipoxantina-xantina oxidase, segundo Gaulejac et al. 

(1999). Neste método, a ação da xantina oxidase sobre a hipoxantina gera 

radicais superóxido, os quais reduzem o nitroblue tetrazolium - NBT 

(amarelo) a formazan (púrpura). Este é mensurado 

espectrofotometricamente a 560 nm. Os compostos antioxidantes, ao 

reagirem com estes radicais, inibem a produção do formazan (Alves et al., 

2010). 

O NBT 1mM foi preparado em tampão Tris-HCl 0,05 M/pH 7,4. A 

solução de hipoxantina 5 mM e xantina oxidase 1,67 U/mL também foram 

preparadas no mesmo tampão. Os extratos testados foram evaporados e 

reconstituídos com água mili-Q.  
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A solução controle continha 230 µL de tampão Tris, 10 µL de NBT, 50 

µL de hipoxantina e 10 µL de xantina oxidase. As soluções teste eram 

compostas de 220 µL de tampão Tris, 10 µL de NBT, 50 µL de hipoxantina, 

10 µL de xantina oxidase e 10 µL de extrato. Após 10 minutos de reação 

foram realizadas as leituras a 560 nm em leitor de placas modelo 

SpectraMax M5, Molecular Devices Inc. 

A % de inibição também foi calculada segundo a equação 1. Para 

cada amostra foi realizado um branco o qual foi descontado do valor final 

das leituras. Os resultados foram expressos como IC50 (concentração do 

extrato necessária para reduzir 50% do ânion superóxido). 

4.7.5 inibição da atividade da enzima xantina oxidase 

 A atividade da enzima xantina oxidase foi determinada por meio da 

formação de ácido úrico a partir da xantina, segundo Tung & Chang (2010) 

com pequenas modificações. Primeiramente, 100 µL de xantina oxidase 

(XOD) 0,1U/mL preparada em 100 mM de tampão pirofosfato de sódio/HCl, 

pH 7,5 e 20 µL dos extratos foram mixados e mantidos a 37°C por 5 

minutos. Os extratos foram previamente evaporados em Centrivap e 

reconstituídos com água mili-Q. Em seguida, adicionou-se 50 µL de xantina 

(XAN) 0,6 mM. A mistura foi incubada à temperatura ambiente e a 

absorbância a 295 nm foi realizada após 8 minutos de reação em leitor de 

placas, modelo SpectraMax M5, Molecular Devices Inc. O controle era 

constituído da mistura xantina oxidase e xantina. O alopurinol foi usado 

como controle positivo. Foram realizadas triplicatas para cada teste.  
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A % de inibição foi calculada pela equação 1. Para cada amostra foi 

realizado um branco o qual foi descontado do valor final das leituras.  

           4.7.6 Capacidade de redução do ferro – FRAP 

 Este método baseia-se na capacidade dos antioxidantes reduzirem, 

em ph ácido, o complexo Fe3+-Tripiridiltriazina (TPTZ) a Fe2+-TPTZ, o qual 

apresenta coloração azul intensa e absorção máxima em 593 nm (Benzie & 

Strain, 1996). 

 Os ensaios foram conduzidos conforme descrito no comunicado 

técnico da Empresa Brasileira de Agropecuária – EMBRAPA (Rufino et al., 

2006). Em tubos de 2 mL, foram adicionados 90 µL de água, 900 µL do 

reagente FRAP (preparado com 25 mL de tampão acetato 0,3 M – pH 3,6, 

2,5 mL de TPTZ 10 mM em HCl 40 mM e  2,5 mL de cloreto férrico 20 mM) e 

30 µL dos extratos em diferentes diluições. A mistura foi agitada e uma 

alíquota de 200 µL foi transferida para microplaca de poliestireno com 96 

cavidades (fundo plano, transparente, Greiner Bio-one GmbH). Após 30 

minutos de incubação a 37°C, realizou-se a medida da absorbância a 595 

nm em leitor de placas, modelo SpectraMax M5, Molecular Devices Inc. 

Simultaneamente foi realizado um branco, o qual teve seu valor subtraído 

das absorbâncias finais. Para o cálculo da capacidade de redução do ferro 

pelas amostras foi elaborada curva de calibração com o padrão sulfato 

ferroso nas concentrações de 0,2; 0,4; 1,0; 1,4; 2,0 e 2,5 mM (R2 = 0,9999). 

Os resultados foram expressos em µM de sulfato ferroso/mg extrato. 

4.7.7 Inibição da oxidação lipídica - RANCIMAT 
® 

O princípio deste método está na determinação da condutividade dos 

ácidos voláteis recuperados durante o processo de oxidação lipídica. Neste 
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ensaio, o tempo necessário para produzir um aumento da condutividade 

devido à formação dos ácidos voláteis determina um período de indução, 

que pode ser definido como uma medida da estabilidade de uma gordura ou 

óleo (Méndez et al., 1996). A adição de um antioxidante resulta na inibição 

da oxidação com consequente aumento do período de indução. 

Para avaliar a capacidade protetora dos extratos de murici utilizou-se 

o aparelho Rancimat® 743, marca Metrohm, conectado ao programa PC: 743 

Rancimat 1.0, onde foi medido o período de indução da oxidação lipídica da 

banha de porco. Os extratos foram colocados nos tubos do Rancimat® e 

evaporados sob atmosfera de nitrogênio. Em seguida, 3 g de banha de 

porco sem antioxidante foram adicionados em cada tubo. Depois, com a 

programação de temperatura de 110°C, ΔT = 1,5°C, fluxo de ar de 20 L/h, os 

tubos foram acoplados ao aparelho Rancimat®, até que a curva de 

condutividade em relação ao tempo de indução (TI) fosse finalizada para se 

calcular o Índice de Atividade Antioxidante (IAA). Um controle foi também 

preparado com a banha de porco sem antioxidante. Os resultados foram 

expressos como Índice de Atividade Antioxidante (IAA), calculado pela 

fórmula: 

IAA =  __TI amostra_ 

              TI controle 

onde: TI amostra = tempo de indução (h) da banha de porco + extrato 

contendo a amostra. TI controle = tempo de indução (h) da banha de porco 

sem antioxidante. O BHT (butil hidroxi tolueno) foi usado como controle 

positivo. 

http://www.mapric.com.br/anexos/boletim152_23082007_161857.pdf
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           4.7.8 Inibição da oxidação do β-caroteno: sistema modelo de 

cooxidação  β-caroteno/ácido linoleico 

 Os testes foram conduzidos segundo Duarte-Almeida et al. (2006), 

com algumas modificações. Inicialmente, preparou-se a mistura reativa com 

40 µL de ácido linoléico, 200 mg de Tween 40, 20 µL de solução de β-

caroteno a 2 mg/mL em clorofórmio e 500 µL de clorofórmio em erlenmeyer. 

Em seguida, a mistura foi submetida à completa evaporação do clorofórmio 

sob nitrogênio. A esta mistura, adicionou-se 65 mL de água oxigenada. A 

mistura reativa, assim preparada, apresentou-se límpida com absorbância 

entre 0,6 e 0,7 em 470 nm.  

Em microplaca de poliestireno com 96 cavidades (fundo plano, 

transparente, Greiner Bio-one GmbH) (Costar, Cambrigde, MA) foram 

pipetados em cada cavidade 200 µL desta mistura reativa e 40 µL de 

metanol (controle) ou o mesmo volume para o padrão BHT ou extratos das 

amostras. A placa foi incubada a 50 ºC por 2 horas. A reação foi monitorada 

espectrofotometricamente pela perda da coloração do β-caroteno em 470 

nm. As absorbâncias foram realizadas imediatamente e com intervalos de 15 

min, durante 120 min, em leitor de placas modelo SpectraMax M5, Molecular 

Devices Inc.  As análises foram realizadas em triplicatas. 

Os resultados foram expressos como porcentagem de inibição da 

oxidação, que foi calculada a partir da correlação do decaimento da 

absorbância da amostra em relação ao do controle, obtendo-se a 

porcentagem da inibição da oxidação (% I) usando a equação abaixo: 
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Ac = Abs inicial – Abs final 

Aam = Abs inicial – Abs final 

% I = 1 -  Aam  x 100 

    Ac 

              A eficiência dos extratos de murici como antioxidantes também foi 

expressa por meio dos fatores cinéticos (F1 e F2), os quais foram calculados 

segundo Yanishilieva & Marinova (1995). A relação entre as tangentes da 

curva do extrato e do controle entre 15 e 45 minutos representa a eficiência 

do antioxidante contra os radicais peróxidos (produtos primários) (F1) e a 

relação entre as tangentes da curva do extrato e do controle entre 75 e 105 

minutos representa a eficiência do antioxidante contra os produtos 

secundários da oxidação. 

     4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

            Os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão. Para 

modelagem do processo de extração de antioxidantes foi empregada 

regressão linear múltipla, adotando-se como válidos, após realização do 

teste “t de student” os coeficientes significativos diferentes de 0 e a equação 

resultante foi empregada para geração das superfícies de resposta. Essa 

análise foi realizada como o auxílio do software Statistica, versão 11.             

Para verificar diferenças entre as médias dos extratos foi realizada análise 

de variância ANOVA ONE-WAY para amostras independentes, ou “t de 

student” quando necessário. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     5.1 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E FIBRAS 

              Os resultados da determinação da composição centesimal e fibras 

do murici encontram-se na tabela 3.  

            Tabela 3: Composição centesimal (g/100 g) do murici  

Composição* Média** ± DP (%) 

Umidade 74,35 ± 0,07 

Cinzas 0,94 ± 0,01 

Proteínas 0,68 ± 0,01 

Lipídios 1,81 ± 0,03 

Carboidratos disponíveis 4,31 

Fibras Alimentar Total 17,91 ± 0,37 

Fibras Alimentar Insolúvel 16,55 ± 0,36 

Fibras Alimentar Solúvel 1,36 ± 0,12 

               *Valores expressos em base úmida. **Média de 3 repetições. 
                DP – Desvio Padrão 

 
 
          Observa-se que os frutos contêm elevada quantidade de água e 

baixas concentrações de proteínas, o que corrobora os resultados de 

Guimarães & Silva (2008) e Finco et al. (2012). Quanto aos lipídios, valores 

semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2008). Considerando-se a 

recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007), a qual 

recomenda o consumo de 20-30 g/fibras/dia, 100 g destes frutos fornecem 

17,91 g de fibras alimentares. É importante destacar que do conteúdo total 

de fibras, 16,55 % são fibras insolúveis. Estas incluem a celulose, 

hemicelulose e lignina, as quais aumentam a saciedade e melhoram o 

trânsito intestinal (SPOSITO et al., 2007). 
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   5.2 PERFIL DE MINERAIS 

          Quanto ao perfil de minerais, os resultados estão apresentados na 

tabela 4. Os minerais majoritários foram o potássio, seguido do cálcio e 

magnésio. O mineral selênio não foi detectado. 

                    Tabela 4: Perfil de minerais (mg/100 g) do murici 

Minerais* Média ** ± DP  

Cálcio 76,95 ± 2,20 

Ferro 0,38 ± 0,06 

Zinco 1,46 ± 0,09 

Cobre 0,23 ± 0,03 

Magnésio 35,91 ± 0,03 

Fósforo 7,69 ± 0,86 

Potássio 338,58 ± 5,01 

Selênio nd 

Manganês 0,27 ± 0,01 

                       *Valores expressos em base úmida. **Média de 3 repetições. 
                        DP – Desvio Padrão.  
                        nd – Não detectado (< limite de quantificação 0,0002mg/kg). 

           De forma semelhante, Almeida et al. (2009) encontraram 346,73 

mg.100g-1 de potássio, 88,75 mg.100g-1 de cálcio e 7,69 mg.100g-1  de 

fósforo no murici. Neste estudo, os frutos apresentaram maiores teores de 

ferro, cobre e magnésio. Além disso, os autores encontraram 2,36 mg.100g-1 

de selênio. Considerando-se a Ingestão Dietética Recomendada (RDA) 

(Institute of Medicine) para um homem adulto saudável, 100g de murici 

fornecem 7,69 % das necessidades diárias de cálcio, 4,7 % de ferro, 11,7 % 

de manganês, 13,3 % de zinco, 8,5% de magnésio e 7,2 % de potássio. 
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5.3 DETERMINAÇÃO DE VITAMINAS ANTIOXIDANTES  

       Os teores de vitamina C (ácido ascórbico e deidroascórbico), 

carotenoides (luteína, β-caroteno e β-criptoxantina) e vitamina E (tocoferóis) 

encontram-se na tabela 5. 

   Tabela 5: Vitaminas antioxidantes do murici. 

Vitaminas Antioxidantes* Média** ± DP 

   Vitamina C (mg/100 g) 57,41 ± 3,08 

       Ácido Ascórbico (mg/100 g) 35,42 ± 1,05 

       Ácido Deidroascóbico (mg/100 g) 21,99 ± 5,41 

   Carotenoides (µg/g) 329,55 ± 2,96 

       Luteína (µg/g) 308,97 ± 6,04 

       β-caroteno (µg/g) 16,78 ± 3,22 

       β-Criptoxantina (µg/ g) 3,80 ± 0,12 

   Vitamina A (µg RAE 100 g-1) 155,66  

   Tocoferois (mg/100 g) 9,65 ± 0,12 

       α- tocoferol (mg/100 g) 6,49 ± 0,07 

       β-tocoferol (mg/100 g) 0,17 ± 0,01 

       γ-tocoferol (mg/100 g) 2,66 ± 0,07 

       δ-tocoferol (mg/100 g) 0,33 ± 0,02 

    Vitamina E (UI/100 g) 9,67  

   *Valores expressos em base úmida. **Média de 3 repetições. DP – Desvio Padrão 

Os frutos do murici podem ser considerados boas fontes de vitamina 

C (57,41 mg/100g). Ao comparar este valor com a Ingestão Diária 

Recomendada (IOM, 2000), o consumo de 100 g de murici fornece 76,54 % 

da necessidade diária de vitamina C para uma mulher adulta e 63,78 % para 

um homem adulto. Este resultado contraria os valores encontrados por 

Almeida et al. (2011) (11,8 mg/100 g) e Finco et al. (2012) (17,45 mg/100 g). 
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No entanto, valores semelhantes (47,44 mg/100 g) foram reportados por 

Souza et al. (2012a) para polpa de murici.  

Além disso, o murici contém boas quantidades de carotenoides, 

especialmente de luteína (308,97 µg/g), a qual representa 93,75 % do total 

de carotenoides. A luteína está presente naturalmente no epitélio da retina, 

estando relacionada com a prevenção da catarata e degeneração macular, 

possivelmente, por inibição de processos oxidativos (Mares-Perlman et al., 

2002). Suas principais fontes são os vegetais verdes escuros, como couve e 

brócolis, além da gema do ovo e do milho, mas também pode ser 

encontrada em sementes de uva roxa, kiwi e abóbora (Sommerburg et al., 

1998). O murici emerge como uma nova fonte de leuteína.  

Já os teores de β-caroteno (16,78 µg/g) estão acima dos valores 

normalmente encontrados em frutas como mamão (300 µg/100 g) e manga 

(1550 µg/100 g), mas são menores do que aqueles reportados para cenoura 

(5950 µg/100 g) (Campos & Rosado, 2005). Souza et al. (2012a) 

encontraram valores similares (1,25 mg/100g) em polpa de murici. 

Considerando-se a recomendação de ingestão de vitamina A (IOM, 2001), o 

consumo de murici (100 g) contribui razoavelmente para o fornecimento das 

necessidades diárias desta vitamina para um homem (17,29 %) e para uma 

mulher (22,23 %) adultos.   

O murici também pode ser considerado uma boa fonte de vitamina E, 

pois seu consumo (100 g) satisfaz 43,26 % das necessidades diárias de um 

adulto saudável. Este é o primeiro trabalho que identifica e quantifica 

tocoferóis em frutos de murici. 
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5.4 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DOS COMPOSTOS 

ANTIOXIDANTES DO MURICI POR METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE 

RESPOSTA 

         Os resultados obtidos para o teor de fenólicos totais (FT) e atividade 

antioxidante (AA) - método DPPH dos ensaios preliminares realizados para 

decisão do melhor solvente a ser empregado na otimização do processo 

estão na tabela 6. É possível observar que a acetona, na concentração de 

60%, se revelou um solvente superior aos demais, pois, além de extrair a 

maior quantidade de polifenóis, também mostrou a maior capacidade 

antioxidante. Enquanto que a água foi o solvente mais ineficiente na 

extração destes compostos. 

Tabela 6: Valores de fenólicos totais e IC50 dos extratos de murici obtidos 

com diferentes solventes. 

 
Solventes 

   Fenólicos totais 
    (mg GAE*/100 mg extrato) 

  

IC50  
(µg/mL) 

Água 8,79 ± 0,09a 496,27 ± 8,53a 

Metanol 60% 20,92 ± 0,73b 322,57 ± 10,24b 

Etanol 60% 18,06 ± 0,62c 354,56 ± 6,99c 

Acetona 60% 27,94 ± 0,28d 169,39 ± 10,62d 

*GAE: Equivalentes de Ácido Gálico 
Letras diferentes na mesma coluna indicam que os extratos são estatisticamente diferentes 
(p < 0,05) 
 

           Estes resultados são concordantes com os descritos por Zhou & Yu 

(2004) e Wijekoon et al. (2011) que demostraram que a mistura água: 

acetona é a mais eficiente na extração de antioxidantes fenólicos de grãos 

de aveia e de flores de Etlingera elatior Jack, respectivamente. Além disso, 

Sulaiman et al. (2011) e Michiels et al. (2012) também recomendam essa 

mistura como o melhor sistema para extração de polifenóis.  

2 
3 
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           Com a mudança da polaridade do solvente, o tipo de composto 

antioxidante a ser dissolvido também varia. Solventes com baixa viscosidade 

têm baixa densidade e elevada difusividade, o que lhes permite difundir 

facilmente para dentro dos poros dos materiais vegetais e, assim, extrair os 

componentes bioativos (Wijekoon et al., 2011). Como um resultado disso, a 

atividade antioxidante do extrato também tende a aumentar, como 

observado neste estudo. Sendo assim, a acetona foi eleita como solvente 

para seguir-se com a otimização do processo de extração. 

Conseguinte, foi executado um planejamento fatorial de 2 níveis com 

ponto central (Tabela 7), estabelecendo-se como fatores: a proporção 

massa/solvente (m/v) (mg/mL) (F1), a temperatura (°C) empregada durante 

a extração (F2), o tempo (minutos) de contato entre o fruto e o solvente (F3), 

e a concentração de acetona (%) (F4).  

Planejamentos fatoriais de 2 níveis são úteis em etapas iniciais de 

investigação para quantificar os efeitos dos fatores na resposta e, desta 

maneira, auxiliar na eliminação de fatores menos significativos em etapas 

consecutivas da otimização de experimentos. A execução do ponto central 

em triplicata permite estimar o erro experimental do ensaio (Rodrigues & 

Iemma, 2005). 
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Tabela 7: Planejamento Fatorial 22 com ponto central, fenólicos totais (mg 

GAE*/100 mg resíduo seco) e IC50 (µg/mL) obtidos em função da relação 

massa volume, temperatura, tempo e concentração de acetona. 

 
          Variáveis codificadas 

 
Variáveis originais 

 
 

Fenólicos 
Totais 

 

 
 

 IC50 
Ensaio   

** 
F
1 

F
2 

F
3 

F
4 

   
m/v 

 

T 
(°C) 

Tempo 
(min) 

Aceto 
(%) 

1 -1 -1 -1 -1 20 25 40 20 24,57 146,12 

2 1 -1 -1 -1 100 25 40 20 24,38 144,06 

3 -1 1 -1 -1 20 55 40 20 23,90 162,26 

4 1 1 -1 -1 100 55 40 20 23,55 165,41 

5 -1 -1 1 -1 20 25 120 20 23,15 152,07 

6 1 -1 1 -1 100 25 120 20 23,27 157,85 

7 -1 1 1 -1 20 55 120 20 20,79 174,72 

8 1 1 1 -1 100 55 120 20 20,86 179,86 

9 -1 -1 -1 1 20 25 40 80 21,39 160,05 

10 1 -1 -1 1 100 25 40 80 21,73 162,49 

11 -1 1 -1 1 20 55 40 80 17,50 188,85 

12 1 1 -1 1 100 55 40 80 18,06 184,94 

13 -1 -1 1 1 20 25 120 80 19,84 163,47 

14 1 -1 1 1 100 25 120 80 20,07 169,16 

15 -1 1 1 1 20 55 120 80 12,83 205,09 

16 1 1 1 1 100 55 120 80 13,21 203,07 

17 0 0 0 0 60 40 80 50 27,03 132,73 

18 0 0 0 0 60 40 80 50 27,52 128,68 

19 0 0 0 0 60 40 80 50 26,58 137,29 

**Não corresponde à ordem aleatorizada. *GAE: Equivalentes de Ácido Gálico 

 

           As tabelas 8 e 9 mostram as estimativas de efeitos para as respostas 

FT e AA, respectivamente. Para FT, foram significativos: média, curvatura, 

os efeitos lineares dos fatores temperatura, tempo e acetona, as interações 

temperatura e tempo e tempo e porcentagem de acetona. Para a atividade 

antioxidante, além da média e curvatura foram significativos os efeitos 
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lineares dos fatores temperatura, tempo e acetona. A proporção 

massa/solvente, na faixa estudada, não interferiu nas duas respostas. 

Tabela 8: Estimativas de efeitos para a resposta fenólicos totais, 

Planejamento Fatorial 22 com ponto central. 

 

Fatores 

 

Efeitos 

 

Erro 

Padrão 

 

t(2) 

 

p-valor 

Lim. 

 de  

conf.  

-95% 

Lim.  

de 

conf. 

+ 95% 

Média 20,57 0,12 175,0 <0,01 20,06 21,07 

Curvatura 12,95 0,59 21,89 <0,01 10,40 15,49 

(1)m/v 0,14 0,23 0,67 0,62 -0,87 1,15 

(2) Temperatura -3,46 0,23 -14,73 <0,01 -4,47 -2,45 

(3)Tempo -2,63 0,23 -11,20 <0,01 -3,64 -1,62 

(4)% Acetona -4,98 0,23 -21,18 <0,01 -5,99 -3,96 

1 x 2 0,02 0,23 0,08 0,94 -0,99 1,03 

1x 3 0,05 0,23 0,23 0,91 -0,52 0,58 

1x 4 0,23 0,23 0,98 0,42 -0,78 1,24 

2 x 3 -1,20 0,23 -5,10 <0,05 -2,21 -0,19 

2 x 4 -1,89 0,23 -8,06 <0,05 -2,91 -0,88 

3 x 4 -0,55 0,23 -2,34 0,14 -1,56 0,46 

1x2x3 0,01 0,23 0,02 0,98 -1,01 1,02 

1x2x4 0,07 0,23 0,31 0,79 -0,94 1,08 

1x3x4 -0,13 0,23 -0,54 0,64 -1,14 0,88 

2x3x4 -0,38 0,23 -1,62 0,25 -1,39 0,63 

 

           O planejamento fatorial de dois níveis com ponto central permite 

encontrar coeficientes de regressão para um modelo matemático linear e é 

bastante útil para encontrar os fatores que influenciam significativamente na 

resposta. Apesar de não permitir ajuste de um modelo quadrático (e desta 

forma, encontrar pontos máximos ou mínimos), é possível realizar um teste 

de curvatura, e pode-se verificar pelos dados das tabelas 8 e 9 que o teste 
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de curvatura é significativo (p<0,01), tanto para FT quanto para AA. Isso 

indica que o modelo linear não é o mais apropriado para explicar a variação 

dos resultados e também que há probabilidade do ponto central estudado 

ser ou estar próximo da região ótima pretendida. 

           Por essa razão o próximo passo foi acrescentar 8 pontos axiais ao 

delineamento experimental, constituindo um planejamento composto central 

rotacional (PCCR), que permite o ajuste de um modelo quadrático (Tabela 

10). 

Tabela 9: Estimativas de efeitos para a resposta atividade antioxidante 

(IC50), Planejamento Fatorial 22 com ponto central. 

 

Fatores 

 

Efeitos 

 

Erro 

Padrão 

 

t(2) 

 

p-valor 

Lim. 

 de  

conf.  

-95% 

Lim.  

de 

conf. 

+ 95% 

Média 169,96 0,89 190,1 <0,01 167,12 172,8 

Curvatura -74,13 4,50 -16,47 <0,01 -88,45 -59,81 

(1)m/v 1,78 1,79 0,99 0,39 -3,91 7,46 

(2) Temperatura 26,12 1,79 14,60 <0,01 20,42 31,80 

(3)Tempo 11,40 1,79 6,37 <0,01 5,70 17,07 

(4)% Acetona 19,35 1,79 10,82 <0,01 13,65 25,03 

1 x 2 -1,19 1,79 -0,66 0,55 -6,88 4,50 

1x 3 1,87 1,79 1,05 0,37 -3,82 7,56 

1x 4 -1,23 1,79 -0,68 0,54 -6,92 4,46 

2 x 3 3,93 1,79 2,20 0,11 -1,76 9,62 

2 x 4 5,58 1,79 3,12 0,05 -0,12 11,26 

3 x 4 -0,27 1,79 -0,15 0,88 -5,96 5,41 

1x2x3 -0,90 1,79 -0,50 0,65 -6,59 4,79 

1x2x4 -2,33 1,79 -1,30 0,28 -8,02 3,36 

1x3x4 -0,59 1,79 -0,33 0,76 -6,28 5,10 

2x3x4 2,14 1,79 1,20 0,32 -3,55 7,83 
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Os valores reais e codificados das variáveis independentes (fatores) 

estão descritos na tabela 2 (Seção Materiais e Métodos). Como houve 

indícios de região ótima, optou-se por manter as condições do ponto central 

e, com a faixa de variação já estipulada no fatorial de dois níveis (para os 

níveis -1 e 1), mas não foi possível manter a faixa de variação necessária 

para o PCCR para os fatores 1 e 4. Para a proporção massa/solvente o nível 

de estudo -2 indica o valor -20 mg de fruto, e não há valor negativo para 

massa; para concentração de acetona o nível -2 indicou uma concentração 

de -10% e o nível +2 indicou uma concentração de 110%, justificando então 

a escolha da faixa de variação detalhada na tabela 2. Esse artifício 

matemático foi contabilizado durante a análise de regressão na estimativa do 

erro experimental. Os resultados do PCCR completo, para as respostas FT e 

para a atividade antioxidante, estão dispostos na tabela 10. 

            As tabelas 11 e 12 mostram os coeficientes estatisticamente 

significativos obtidos com a análise de regressão linear para o ajuste do 

modelo quadrático para as quatro variáveis independentes das respostas FT 

e AA, respectivamente. Para realizar ANOVA da regressão (Tabelas 13 e 

14) foram incluídos no modelo apenas os efeitos significativos, e com isso 

houve estimativa do erro experimental com maior número de graus de 

liberdade. 
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Tabela 10: Planejamento composto central rotacional, fenólicos totais (FT) 

(mg GAE*/100 mg resíduo seco)  e IC50 (µg/mL) obtidos em função da 

relação massa volume, temperatura, tempo e concentração de acetona. 

 
  Variáveis codificadas 

 
Variáveis originais 

 
FT 

 

 

IC50 

Ensaio
* 

F
1 

F
2 

F
3 

F 
4 

m/v 
 

T  
(°C) 

Tempo 
(min) 

Aceto 
(%) 

1 -1 -1 -1 -1 20 25 40 20 24,57 146,12 

2 1 -1 -1 -1 100 25 40 20 24,38 144,06 

3 -1 1 -1 -1 20 55 40 20 23,90 162,26 

4 1 1 -1 -1 100 55 40 20 23,55 165,41 

5 -1 -1 1 -1 20 25 120 20 23,15 152,07 

6 1 -1 1 -1 100 25 120 20 23,27 157,85 

7 -1 1 1 -1 20 55 120 20 20,79 174,72 

8 1 1 1 -1 100 55 120 20 20,86 179,86 

9 -1 -1 -1 1 20 25 40 80 21,39 160,05 

10 1 -1 -1 1 100 25 40 80 21,73 162,49 

11 -1 1 -1 1 20 55 40 80 17,50 188,85 

12 1 1 -1 1 100 55 40 80 18,06 184,94 

13 -1 -1 1 1 20 25 120 80 19,84 163,47 

14 1 -1 1 1 100 25 120 80 20,07 169,16 

15 -1 1 1 1 20 55 120 80 12,83 205,09 

16 1 1 1 1 100 55 120 80 13,21 203,07 

17 0 0 0 0 60 40 80 50 27,03 132,73 

18 0 0 0 0 60 40 80 50 27,52 128,68 

19 0 0 0 0 60 40 80 50 26,58 137,29 

20 -1 0 0 0 20 40 80 50 27,80 129,90 

21 2 0 0 0 140 40 80 50 24,51 142,48 

22 0 -2 0 0 60 10 80 50 23,73 167,38 

23 0 2 0 0 60 70 80 50 20,81 192,18 

24 0 0 -2 0 60 40 0 50 24,95 144,93 

25 0 0 2 0 60 40 160 50 20,29 186,91 

26 0 0 0 -1,33 60 40 80 10 16,58 201,93 

27 0 0 0 1,66 60 40 80 100 13,73 218,58 

 
**Não corresponde à ordem aleatorizada. *GAE: Equivalentes de Ácido Gálico 
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Tabela 11: Regressão múltipla para ajuste do modelo quadrático aos dados 

de fenólicos totais de acordo com a tabela 10. 

 

Fatores 

Coef.  

de 

Regressão 

 

Erro 

Padrão 

 

t(2) 

 

p-valor 

Lim. 

 de  

conf.  

-95% 

Lim.  

de 

conf. 

+ 95% 

Média 26,42 0,21 126,8 <0,01 25,52 27,31 

temperatura (L) -1,40 0,01 -14,56 <0,01 -1,81 -0,98 

temperatura (Q) -0,95 0,09 -10,06 <0,01 -1,35 -0,54 

tempo (L) -1,27 0,01 -13,19 <0,01 -1,68 -0,85 

Tempo (Q) -0,86 0,09 -9,13 <0,05 -1,26 -0,45 

acetona (L) -1,87 0,10 -17,89 <0,01 -2,32 -1,42 

acetona (Q) -4,23 0,14 -29,09 <0,01 -4,85 -3,60 

 
 

Tabela 12: Regressão múltipla para ajuste do modelo quadrático aos dados 

da atividade antioxidante de acordo com a tabela 10. 

 

Fatores 

Coef.  

de 

Regressão 

 

Erro 

Padrão 

 

t(2) 

 

p-valor 

Lim. 

 de  

conf.  

-95% 

Lim.  

de 

conf. 

+ 95% 

Média 141,92 1,56 90,95 <0,01 135,21 148,6 

temperatura (L) 10,77 0,88 12,25 <0,01 6,99 14,55 

temperatura (Q) 7,88 0,84 9,36 <0,05 4,26 11,50 

tempo (L) 7,29 0,88 8,30 <0,05 3,51 11,08 

acetona (L) 7,32 0,96 7,64 <0,05 3,20 11,45 

Acetona (Q) 23,34 1,31 17,77 <0,01 17,69 29,00 

 
 

          O modelo de segunda ordem com as variáveis codificadas, incluindo 

os parâmetros estatisticamente significativos, para o teor de FT está 

apresentado na equação 2 abaixo, onde x2 = temperatura; x3 = tempo; x4 = 

% acetona. A análise de variância do modelo está apresentada na tabela 13. 

Eq. 2 -   ŷ = 26,42 – 1,40x2 – 0,95x2
2 – 1,27x3 – 0,86x3

2 – 1,87x4– 4,23x4
2  
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Tabela 13: Análise de variância (ANOVA) para a resposta fenólicos totais. 

Fontes de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalculado 

 
R2 

Regressão 385,75 6 64,29 18,42 84,66% 

Resíduos 69,9 20 3,49   

Falta de Ajuste 69,46 18 3,86 17,54  

Erro puro 0,44 2 0,22   

Total 455,65 26    

Fteórico (6,20; 5%) = 2,60; Fteórico (2,26; 5%) = 19,44 

 

         O valor de R2 (84,06%) e o Fcalculado (18,42) da regressão para a 

resposta fenólicos totais indicam um bom ajuste do modelo matemático 

          O modelo de segunda ordem com as variáveis codificadas, incluindo 

os parâmetros estatisticamente significativos, para a AA está apresentado na 

equação 3 abaixo, onde x2 = temperatura; x3 = tempo; x4 = % acetona. A 

análise de variância do modelo está apresentada na tabela 14. 

Eq. 3 - ŷ = 141,9 + 10,77x2 + 7,88x2
2 + 7,29x3 + 7,32x4 + 23,35x4

2  

Tabela 14: Análise de variância (ANOVA) para a resposta atividade 
antioxidante. 

Fontes de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalculado 

 
R2 

Regressão 12693,05 5 2538,61 15,85 79,06 

Resíduos 3362,56 21 160,12   

Falta de Ajuste 3325,45 19 175,02 9,43  

Erro puro 37,11 2 18,55   

Total 16055,61 26    

Fteórico (5,21; 5%) = 2,68; Fteórico (2,26; 5%) = 19,44 

 

           O valor de R2 (79,06%) e o Fcalculado (15,85) da regressão para a 

resposta atividade antioxiante indicam que o modelo matemático é válido. 
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           O teste F para significância da regressão considera como valor 

calculado de F a razão entre as médias quadráticas da regressão e dos 

resíduos. Quando o experimento fornece repetições é possível obter uma 

estimativa do erro aleatório, e através dela julgar se o modelo escolhido 

(linear, quadrático, entre outros) é uma boa representação das observações, 

ou se é preciso modificá-lo. É demonstrado que a soma quadrática residual 

deixada pelo modelo, para a qual se deseja o menor valor, pode ser 

decomposta em duas partes: uma causada pelos erros aleatórios 

(denominado erro puro), e a outra devida à falta de ajuste. Esta segunda 

parcela pode ser reduzida aperfeiçoando-se o modelo, a primeira não. Para 

se julgar falta de ajuste é realizado também um teste F com os respectivos 

graus de liberdade das médias quadráticas da falta de ajuste e do erro puro 

(Barros-Neto et al., 2003). 

            Para as duas respostas, FT e atividade antioxidante – método DPPH, 

não houve falta de ajuste do modelo quadrático, ou seja, a equação 

quadrática é adequada para descrever as respostas obtidas, na faixa de 

variação estudada. Também a regressão foi estatisticamente significativa 

para as duas respostas, e os coeficientes aceitos para gerar as equações do 

modelo (equaços 2 e 3). Por meio dos resultados do planejamento também 

foi possível construir as superfícies de resposta (Gráficos 1 ao 8).  
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Gráfico 1: Superfície de resposta para a resposta fenólicos totais em função 

do tempo e da temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Superfície de resposta para a resposta fenólicos totais em função 

da temperatura e da % de acetona. 
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Gráfico 3: Superfície de resposta para a resposta fenólicos totais em função 

do tempo e da % de acetona. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 4: Superfície de resposta para a resposta fenólicos totais em função 

da temperatura e da relação massa/volume. 
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Gráfico 5: Superfície de resposta para a resposta atividade antioxidante –

método DPPH em função do tempo e da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Superfície de resposta para a resposta atividade antioxidante –
método DPPH em função do tempo e da % de acetona.  
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Gráfoco 7: Superfície de resposta para a resposta atividade antioxidante –

método DPPH em função da temperatura e da % de acetona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Superfície de para a resposta atividade antioxidante – método 

DPPH em função da % de acetona e da relação massa/volume. 
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              Para finalizar, ao se derivar as equações do modelo para as duas 

respostas e igualá-las à zero foi possível obter o ponto máximo (ótimo) para 

FT e o ponto mínimo (ótimo) para IC50. Estas condições foram testadas e os 

resultados encontram-se nas tabelas 15 e 16, respectivamente. Foi possível 

observar que os valores de FT e IC50 obtidos experimentalmente estão bem 

próximos dos valores preditos pelas equações 3 e 4, comprovando a 

validade do modelo para descrever o processo. 

Tabela 15: Condições ótimas, valores preditos e experimentais para teor de 

fenólicos totais. 

 

Condições ótimas 

Fenólicos Totais  

(mg GAE/100 mg) 

% 
Acetona 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 

(minutos) 

Experimental* Predito 

43,4 28,9 50,8 28,04 ± 1,14 27,61 

*Média ± desvio-padrão (n=3) 

Tabela 16: Condições ótimas, valores preditos e experimentais para AA. 

 

Condições ótimas 

 

IC50 (µg/mL) 

% 
Acetona 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 

(minutos) 

 

Experimental* 

 

Predito 

45,2 40 52,8 139,00 ± 9,89 137,65 

*Média ± desvio-padrão (n=3) 

          Dessa forma, as condições ótimas de tempo, temperatura e % de 

acetona definidas para a extração de polifenóis e para atividade antioxidante 

foram utilizadas para a obtenção do extrato A de murici (43,4% de acetona; 

28,9°C; 50,8 minutos) e para o extrato B (45,2% e acetona; 40°C; 52,8 

minutos), os quais foram avaliados quanto ao perfil de fenólicos e quanto 

aos mecanismos de ação antioxidante. 
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5.5 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS 

FENÓLICOS DO MURICI POR HPLC-ESI/MS 

 A análise por HPLC-ESI/MS permitiu a identificação de 15 compostos 

fenólicos nos extratos de murici, sendo três dímeros de proantocianidinas, 

dois isômeros de catequina, ácido gálico, quercetina e seus derivados, entre 

outros (Figura 11; Tabela 17). Não foram encontrados rutina, ácido ferúlico, 

hesperidina, narigenina, miricetina, ácido cafeico e ácido p-cumárico nas 

formas livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Cromatograma HPLC-MS com os compostos fenólicos presentes 

nos extratos de murici. Os números dos picos do cromatograma 

correspondem aos compostos da tabela 17. 
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Tabela 17: Identificação dos compostos fenólicos dos extratos de murici por 

HPLC-ESI/MS. 

 

Pico 

TRγ 

 (min) 

Íon 

molecular 

(m/z) 

Íon(s) 

produto 

(m/z) 

 

Composto 

1 8,55 609 300 Quercetina deoxihexose* 

2 8,75 463 301 Quercetina hexose* 

3 8,96 463 301 Desconhecido 

4 9,13 615 301 Galoil quercetina hexose* 

5 9,54 433 301 Quercetina pentosidea* 

6 10,35 585 301 Galoil quercetina pentosidea* 

7 12,49 301 151 Quercetina§ 

8 2,85 577 425 Dímero de proantocianidina* 

9 4,33 483 439 Digaloil glicose* 

10 5,12 577 425 Dímero de proantocianidina* 

11 5,48 577 425 Dímero de proantocianidina* 

12 6,52 407 577 Dímero de galoil proantocianidina* 

13 0,98 169 125 Ácido gálico§ 

14 3,39 289 245 Isômero de catequina 

15 5,80 289 245 Isômero de catequina 

γ
TR – Tempo de Retenção. *Compostos previamente descritos na literatura 

 §
Quercetina e 

ácido gálico foram identificados com os padrões de referência. Os demais compostos foram 
tentativamente identificados. 

 

 Fragmentos dos compostos encontrados nos picos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11 e 12 estão de acordo com os resultados relatados por Gordon et al. 

(2011), que também identificaram ácido gálico e quercetina em extratos 

acetônicos de murici. Além disso, identificou-se tentativamente isômeros de 

catequina, os quais já foram encontrados em cascas de Byrsonima 

crassifolia por Maldini et al. (2011). Por outro lado, Malta et al. (2012) 

encontraram apenas ácido ferúlico e resveratrol em extratos de Byrsonima 
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verbascifolia, provavelmente, a espécie do fruto e o tipo de solvente utilizado 

na extração (etanol) resultaram em compostos diferentes. 

            Os compostos fenólicos identificados nos extratos têm um papel 

importante na prevenção de algumas doenças. Já está demonstrado que a 

quercetina é um potente antioxidante, atuando como scavenging de radicais 

livres, além de exercer efeito direto na apoptose, bloquear o crescimento de 

vários tumores (Gibellini et al., 2011), proteger contra osteoporose e 

doenças cardiovasculares e pulmonares (Boots et al., 2008). 

Semelhantemente, Sohi et al. (2003) mostraram que o ácido gálico também 

atua contra ERO, inibindo a peroxidação lipídica e a apoptose induzida por 

estresse oxidativo em linfócitos humanos. 

            As proantocianidinas (taninos condensados) são determinantes do 

flavor e da adstringência de frutas e bebidas como o vinho. Estes compostos 

têm sido associados com a eliminação de ERO e com a redução in vivo da 

oxidação da LDL e de hidroperóxidos lipídicos (Dixon et al., 2005). Já as 

catequinas podem existir como dois isômeros trans-catequina e cis-

epicatequina, sendo que cada um dos diasteriosômeros existe como dois 

isômeros ópticos: (2R, 3S)-2,3-trans-(+)-catequina e (2S, 3R)-2,3-trans-(-)-

catequina, (2R, 3R)-2,3-cis-(+)-epicatequina e (2S,3S)-2,3-cis-(-)-

epicatequina (Ayres et al., 2009). Estudos têm mostrado que as catequinas 

também podem atuar como antioxidantes diretos (ação sobre radicais livres) 

e indiretos (aumentar a expressão de enzimas antioxidantes), bem como 

agentes antitumorigênicos e imunomodulatórios (Crespy & Williamson, 

2004). 
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 Na tabela 18 estão apresentados os resultados da quantificação do 

ácido gálico e quercetina dos extratos de murici utilizados neste estudo, os 

quais foram estatisticamente iguais. 

 
Tabela 18: Teores de ácido gálico e quercetina nos extratos de murici. 
 

Letras iguais na mesma coluna indicam que os extratos são estatisticamente iguais(p> 0,05) 

           

            Os teores de quercetina do murici são semelhantes aos teores 

encontrados em maçã, pêssego e uva roxa, mas inferior aos detectados em 

cebola (Aherne & O‟brien, 2002). Para o ácido gálico, a quantidade é 

semelhante à descrita por Hakkine et al. (1999) para morango, framboesa e 

groselha. 

            É importante ressaltar que o extrato A, obtido sob condições ótimas 

para extração de polifenóis, apresentou 28,04 mg GAE/100 mg extrato. 

Assim, o esperado seria uma maior identificação e quantificação de 

compostos fenólicos, o que não foi verificado pela análise cromatográfica 

dos extratos. Provavelmente, o método usado na determinação de fenólicos 

totais superestimou a concentração de polifenóis. Isto porque, embora seja o 

mais usado, prático e barato, o método é inespecífico para análise de 

fenólicos, o que é explicado pela reação do reagente Folin-Ciocalteau com 

outras substâncias como glicose, frutose, tirosina, fenilalanina, triptofano, 

ácido ascórbico e sulfitos (Prior et al., 2005). 

Extratos Ácido gálico Quercetina 

 µg/100 mg extrato 

Extrato A 21,30 ± 0,72a 35,64 ± 0,44b 

Extrato B 20,31 ± 0,56a 35,28 ± 1,73b 
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   5.6 MECANISMOS DE AÇÃO ANTIOXIDANTE 

         5.6.1 Determinação da atividade scavenger do radical ABTS·+  

             O método que utiliza o radical ABTS·+  é um dos mais usados para 

avaliar a capacidade antioxidante de matrizes alimentares por sua 

praticidade, custo e rapidez. Além disso, é aplicado tanto para antioxidantes 

hidrofílicos como para os lipofílicos (Re et al., 1999). No entanto, apresenta o 

inconveniente do radical não estar presente in vivo (Pérez-Jimenez et al., 

2008). 

        A reação baseia-se em no mecanismo básico de transferência de um 

elétron (SET - Single Electron Transfer) da molécula antioxidante para o 

radical (Apak et al., 2007). Este, ao abstrair um elétron do antioxidante, 

causa uma mudança em sua própria absorção. No final, tem-se o radical 

reduzido e o antioxidante oxidado (Castelo-Branco & Torres, 2011). Os 

resultados referentes à ação scavenger do radical ABTS·+  pelos extratos de 

murici encontram-se na tabela 19. 

Tabela 19: Atividade scavenging do radical ABTS·+ pelos extratos de murici. 

*TEAC: Atividade Antioxidante expressa em equivalentes de Trolox. Letras iguais na mesma 
coluna indicam que os extratos são estatisticamente iguais (p> 0,05). 

 

        A atividade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) exibida pelos 

extratos foi elevada. Estes resultados são três vezes maiores que os valores 

encontrados por Souza et al. (2012a) para polpas de murici produzidas em 

 

Extratos de Murici 

TEAC* 

(µM Trolox/ g murici fresco) 

Extrato A 158,48 ± 0,89a 

Extrato B 170,17 ± 6,33a 
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Minas Gerais, dez vezes maiores que a atividade antioxidante reportada por 

Almeida et al. (2011) e quarenta vezes maiores que os valores relatados por 

Silva et al. (2007) para frutos de Byrsonima crassifolia. Estes resultados 

comprovam a superioridade do método de extração padronizado neste 

estudo; Silva et al. (2007), por exemplo, realizaram extração com os 

solventes metanol:etanol:água:HCl por 24 horas, enquanto que Almeida et 

al. (2011) apenas homogeneizaram os frutos antes das análises. Ademais, 

fatores como clima e solo também podem ter influenciado a quantidade de 

fitoquímicos dos frutos e, consequentemente, a capacidade antioxidante. 

Ressalta-se que todas as análises deste estudo foram realizadas com 

extratos frescos, o que também contribui para sua melhor atividade. 

        Resultados semelhantes à atividade scavenging do radical 

ABTS·+ pelos extratos de murici foram encontrados para o camu camu (153 

µM Trolox/ g) (Rufino et al. 2010) e para o marolo (131,58 µM Trolox/ g) 

(Souza et al, 2012a). 

        Polifenóis, de natureza lipofílica ou hidrofílica, e os carotenoides são os 

principais compostos dietéticos relacionados com a redução do radical 

ABTS·+. Tabart et al. (2009), por exemplo, mostraram que a quercetina e o 

ácido gálico apresentam atividade scavenging superior ao Trolox (análago 

da vitamina E).  

        Adicionalmente, os carotenos mais importantes quantitativamente na 

dieta são os mais eficientes supressores do ABTS·+ (o licopeno é o mais 

potente, seguido do β-caroteno), sendo superiores às xantofilas. O número 

de duplas ligações influencia nesta capacidade, de modo que quanto menor 
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o número de ligações, menor é a capacidade de neutralizar este radical. 

Além disso, o menor potencial das xantofilas parece ser influenciado pelo 

aumento da polaridade dos compostos e pela remoção dos elétrons dos 

grupos funcionais dos anéis terminais (Muller et al., 2011). Zulueta et al. 

(2009) verificaram ainda que a atividade do β-caroteno contra o radical 

ABTS·+ (240 µM Trolox) é maior que o ácido gálico (161 µM Trolox), o qual é 

superior ao ácido ascórbico (90,5 µM Trolox). 

        5.6.2 Determinação da atividade scavenger do radical peroxil  

         Os resultados da ação dos extratos de murici contra o radical peroxil 

encontram-se na tabela 20. Os valores ORAC correspondem a 106,49 µM 

Trolox/ g murici fresco para o extrato A e 117,73 µM Trolox/ g murici fresco 

para o extrato B, diferindo da atividade reportada por Silva et al. (2007) que 

foi somente de 11,8 µM Trolox/ g murici fresco. O murici apresentou 

atividade (µM Trolox/ g fruta fresca) contra o radical peroxil superior à goiaba 

(21,3) (Thaipong et al., 2006), morango (35,77), laranja (18,14) e maçã 

(29,36) (Apak et al., 2007), mas inferior à semente de uva Cabernet (1973,2 

µM Trolox/ g semente) (Bozan et al., 2008). Valores semelhantes foram 

encontrados por Silva et al. (2007) para o caule de Arrabidaea chica e para 

casca de Cecropia palmata. 

          O ORAC é um dos métodos com maior relevância biológica uma vez 

que a capacidade antioxidante medida in vitro pode refletir melhor a ação 

dos extratos in vivo (Prior et al., 2005). O radical peroxil, que é gerado pela 

reação do AAPH com oxigênio, oxida a sonda molecular (substrato oxidável, 

neste caso a fluoresceína) produzindo um sinal que é medido 
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fluorimetricamente. O mecanismo de ação antioxidante está baseado no 

mecanismo HAT (Hydrogen Atom Transfer), ou seja, na doação de um 

átomo de hidrogênio do antioxidante para o radical peroxil. A reação é 

competitiva, onde antioxidante e substrato competem pelo radical (Castelo-

Branco & Torres, 2011; Prior et al., 2005). 

Tabela 20: Atividade scavenging do radical peroxil pelos extratos de murici. 
 

*ORAC: Oxygen radical absorbance capacity. 
δ
Base seca. Letras diferentes na mesma 

coluna indicam que os extratos são estatisticamente iguais (p> 0,05).  

            Neste ensaio, foi possível verificar que os antioxidantes dos extratos 

de murici, ao doarem um átomo de hidrogênio para o radical, inibiram a 

oxidação do substrato. Como este sistema envolve o peroxil como iniciador 

da oxidação e o mecanismo competitivo, que são similares à reação em 

cadeia da peroxidação lipídica, a ação antioxidante dos extratos torna-se 

representativa de condições reais. Contudo, Niki (2010) ressalta que a 

interação entre diferentes antioxidantes contra a peroxidação lipídica não 

pode ser mensurada pelo ORAC. 

          Segundo Prior et al. (2005), os carotenoides não são particularmente 

bons supressores de radicais peroxil, quando comparados aos compostos 

fenólicos (Prior et al., 2005). Neste sentido, Cíz et al. (2010) encontraram 

uma ótima correlação (r = 0,950) entre os teores de polifenóis e a 

capacidade antioxidante medida pelo ORAC. Também já foi observado que 

 

Extratos de Murici 

ORAC* 

(µM Trolox/ g extratoδ) 

Extrato A 1252,88 ± 46,73a 

Extrato B 1332,78 ± 94,30a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_radical_absorbance_capacity
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a quercetina exibe equilaventes de trolox (6,47) > δ-tocoferol (1,36) > 

Vitamina C > α-tocoferol (Aruoma et al., 2003).  

           Por outro lado, no estudo de Zulueta et al. (2009), alguns 

carotenoides exibiram atividade contra o peroxil superior ao ácido gálico 

(luteína > zeaxantina > β-caroteno > ácido gálico > ácido ascórbico). É 

interessante observar que as xantofilas exibem atividade maior que os 

carotenos contra o peroxil, diferentemente do que ocorre contra o radical 

ABTS·+, mostrando que a atividade antioxidante difere entre os métodos. 

Ainda assim, é possível estabelecer boa correlação entre os métodos ABTS 

e ORAC, no entanto, quando a matriz alimentar é muita complexa essa 

correlação pode ser baixa por causa dos diferentes mecanismos de ação e 

cinéticas exibidas pelos compostos antioxidantes (Zulueta et al., 2009). 

            Quanto aos polifenóis, o mecanismo HAT de doação de um átomo de 

hidrogênio por um composto fenólico (Ar-OH) pode ser resumida pela 

equação abaixo, onde o radical formado posteriormente (ArO.) é estabilizado 

por ressonância (Apak et al., 2007). 

                                 ROO
.
  +  Ar-OH            ROOH + ArO

.
 

           O potencial de doação do átomo de hidrogênio é fortemente 

influenciado pela estrutura dos compostos e, até mesmo, pelo número e 

posição das hidroxilas na cadeia dos fenólicos. Em compostos com a 

mesma estrutura, mas com diferentes números de hidroxilas, a capacidade 

antioxidante é proporcional ao número de substituintes hidroxilas, assim, 

miricetina > quercetina > campferol (Alves et al., 2010). Por sua vez, estes 

fenólicos são superiores ao ácido gálico, o qual apresenta atividade 
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semelhante ao trolox e superior ao ácido ascórbico e à glutationa reduzida 

(Tabart et al., 2009). 

           5.6.3 Avaliação da atividade scavenger do radical hidroxil: ensaio 

de dano oxidativo a 2-deoxirribose  

           O radical hidroxil é um dos mais deletérios para o organismo, assim, 

compostos que atuem em sua neutralização constituem importante 

estratégia no combate aos danos oxidativos. Neste ensaio, os radicais 

gerados in vitro oxidam a molécula de 2-deoxirribose (2-DR), gerando 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. Frequentemente, a ação dos 

antioxidantes ocorre via abstração de um átomo de hidrogênio, mas isso não 

exclui uma possível transferência de elétrons (Alves et al., 2010). Neste 

sentido, verificou-se que os extratos de murici inibiram a oxidação da 2-DR 

(Tabela 21).  

Tabela 21: Concentrações dos extratos de murici necessárias para reduzir 

em 50% (IC50) o radical hidroxil/dano a 2-deoxirribose 

Letras diferentes na mesma coluna indicam que os extratos são estatisticamente diferentes. 

             Os extratos de murici exerceram proteção contra o dano a 2-DR 

inferior ao extrato metanólico de Sida rhomboidea IC50= 90,45 µg/mL) 

(Thounaojam et al., 2010) e superior ao extrato aquoso de alga 

Bryothamnion triquetrum (IC50= 370 µg/mL) (Vidal et al., 2006) e ao café 

torrado (15 mg/ mL inibiram 59,70 % da oxidação) (Vignoli et al., 2012).  

Extratos de Murici IC50 (µg/mL extrato) 

Extrato A 300,68 ± 7,28a 

Extrato B 281,33 ± 5,67b 
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             Os compostos fenólicos são os principais inibidores da oxidação da 

2-DR, o que ocorre via ação scavengers dos radicais hidroxil e também por 

meio da quelação dos íons ferro. Com a menor disponibilidade do ferro, 

ocorre menor produção de radicais hidroxil por meio da reação de Fenton e, 

consequentemente, menor dano a 2-DR (Moran et al., 1997; Cheng et al., 

2002). Chobot (2010), por exemplo, verificou inibição da oxidação da 2-DR 

pela quercetina, a qual parece ser capaz de doar um elétron para o hidroxil 

ou para o peróxido de hidrogênio, produzindo água, além de quelar o ferro. 

Por outro lado, Yen et al. (2002) e Chen et al. (2002) mostraram  que, em 

baixas concentrações, o ácido gálico aumenta a produção de radicais 

hidroxil (refletida no aumento do dano a 2-DR), provavelmente pela redução 

dos íons férricos e por autooxidação, produzindo H2O2 e superóxido, os 

quais formam hidroxil pela reação de Fenton e Haber-Weiss. Yen et al. 

(2002) também observaram este efeito para o ácido ascórbico. Estes 

achados apontam para o efeito próoxidante destes compostos. 

            Na tentativa de verificar o possível efeito próoxidante do murici, ou 

seja, verificar se haveria aumento do dano a 2-DR, testou-se várias 

concentrações dos extratos (60 – 4000 µg/mL). No entanto, mesmo em altas 

concentrações, os extratos não exerceram efeito próoxidante. Por outro lado, 

observou-se que a partir de 400 µg/mL a inibição da oxidação torna-se cada 

vez menos dose-dependente (Gráfico 9). O aumento da concentração do 

extrato A de 400 µg/mL para 4000 µg/mL aumentou a % de inibição da 

oxidação de 57,36 % somente para 88,30 %, indicando uma possível 

saturação do efeito do murici.     
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Gráfico 9: Efeito de diferentes concentrações de extratos de murici na 

degradação oxidativa da 2-deoxirribose. Os pontos acima representam a 

média ± desvio-padrão (n=3). 

            Como mencionado anteriormente, quando um antioxidante interfere 

nos danos causados pelo radical hidroxil, isto pode ocorrer via sequestro 

deste radical, mas também pelo sequestro ou bloqueio de precursores de 

sua formação e/ou pela quelação de metais de transição (Filgueiras et al., 

2009). Nesta perspectiva, ensaios realizados com diferentes concentrações 

de 2-DR, de ferro, de EDTA e com diferentes tempos de incubação, podem 

fornecer informações importantes acerca do possível efeito quelador do 

composto estudado. 

            Neste estudo, foram realizados ensaios com diferentes 

concentrações de EDTA e tempos de incubação dos reagentes com os 

extratos (antes da adição do ascorbato) para avaliar se a inibição da 

oxidação da 2-DR seria pela quelação dos íons ferro. Primeiramente, 
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avaliou-se o efeito de diferentes concentrações de EDTA (0, 50, 100, 250 e 

500 µM), com a concentração fixada de ferro em 50 µM e tempo de pré-

incubação de 10 minutos (Gráfico 10). Este ensaio permitiu visualizar 

inicialmente que sem a adição do EDTA o dano a 2-DR foi mínimo. No 

entanto, quando o EDTA foi adicionado ao meio, independente da 

concentração do co-quelante, a produção de TBARS foi máxima, o que 

demonstra a maior disponibilização do ferro para reação na presença de 

EDTA. Ao adicionar os extratos, o dano a 2-DR diminui significativamente, 

porém, manteve-se estatisticamente constante em todas as concentrações 

de EDTA. 

 

 

Gráfico 10: Efeito de diferentes concentrações de EDTA na degradação 

oxidativa da 2-deoxirribose na presença dos extratos de murici (320 µg/mL). 

Os pontos acima representam a média ± desvio-padrão (n=3). 

            Se os extratos de murici apresentassem comportamento antioxidante 

do tipo quelante, o esperado seria uma diminuição da % de proteção com o 

aumento da concentração de EDTA no meio, uma vez que o aumento da 
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concentração de EDTA dificultaria a retirada dos íons ferro do EDTA pelos 

compostos quelantes do murici. Ao aumentar as concentrações de EDTA de 

25 para 100 µM, Hermes-Lima et al. (2000) observaram redução da proteção 

da 2-DR pelo quelante de ferro piridoxal isonocotinoil hidrazona (PIH); neste 

estudo, o IC50 aumentou de 147 µM para 615 µM. De forma semelhante, 

Pardo-Andreu et al. (2006) mostraram que a mangiferina foi menos eficaz na 

prevenção do dano a 2-DR na maior concentração de EDTA. Nestes 

estudos, os resultados sugerem que a prevenção do dano a 2-DR ocorre via 

quelação dos íons ferro, e não por neutralização do radical hidroxil. 

            O efeito antioxidante constante na presença de diferentes 

concentrações de EDTA também pode ser explicado por uma cinética lenta 

de remoção dos íons férricos do complexo Fe-EDTA. Neste caso, o tempo 

de pré-incubação de 10 minutos dos extratos de murici com o complexo Fe-

EDTA não seria suficiente para que os compostos quelantes dos extratos 

removessem os íons férricos deste complexo. Assim, realizou-se um ensaio 

em que os extratos de murici foram pré-incubados com o complexo Fe-

EDTA em diferentes tempos (0, 15, 30, 45 e 60 minutos) (Gráfico 11). 

Compostos antioxidantes do tipo quelante apresentam diminuição do dano a 

2-DR com o aumento do tempo de pré-incubação. No entanto,  não verificou-

se alteração no potencial antioxidante dos extratos de murici com o aumento 

do tempo de pré-incubação. Resultados semelhantes foram reportados por 

Dalvi (2008) para o extrato aquoso de caqui.  
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            Estes testes indicam que o comportamento dos extratos de murici 

não se assemelha ao que normalmente se observa por moléculas quelantes, 

indicando que a redução do dano a 2-DR realmente ocorre via redução do 

radical hidroxil. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de pré-incubação (minutos) 

 

Gráfico 11: Efeito do tempo de pré-incubação dos extratos de murici (A e B 

– 320 µg/mL) com o complexo Ferro-EDTA na degradação oxidativa da 2-

deoxirribose. Os pontos acima representam a média ± desvio-padrão (n=3). 

            5.6.4 Determinação da atividade scavenger do ânion 

superóxido (O2
•−)  

           Embora o ânion superóxido seja um oxidante fraco, este radical é 

precursor de espécies reativas importantes, como o hidroxil e o oxigênio 

singleto, que participam da peroxidação lipídica (Royer et al., 2011). A 

avaliação da atividade antioxidante contra o ânion superóxido mostrou que 

os extratos de murici são capazes de reagir com este radical de maneira 

dose-dependente (Tabela 22). Valores semelhantes foram reportados por 

Vidal et al. (2006) para o extrato de alga marinha Bryothamnion triquetrum 

(IC50= 360 µg/mL) e por Thounaojam et al. (2010)  para o extrato metanólico 
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de Sida rhomboidea (IC50 50 = 142,36  µg/mL). Neste, parte da atividade 

antioxidante foi atribuída ao ácido ascórbico, que apresentou IC50 de 40,23 

µg/mL. Por outro lado, extratos de própolis (IC50= 9,89 µg/mL) (Gulçin et al., 

2010) e de sementes de uva (IC50= 0,82 µg/mL) (Wood et al., 2002)  são 

muito mais eficazes contra o radical superóxido. 

Tabela 22: Concentrações dos extratos de murici necessárias para reduzir 

em 50% (IC50) o ânion superóxido. 

Extratos de Murici IC50 (µg/mL) 

Extrato A 374,50 ± 19,23a 

Extrato B 350,92 ± 7,30a 

Letras iguais na mesma coluna indicam que os extratos são estatisticamente iguais (p> 

0,05). 

            Gaulejac et al. (1999) utilizaram essa metodologia para avaliar a 

atividade sequestradora do radical superóxido em vinho tinto e concluíram 

que esta atividade está relacionada principalmente com as antocianinas 

livres e aos taninos condensados. Estes resultados foram confirmados por 

Lu & Foo (2000), que constataram que as proantocianidinas oligoméricas da 

polpa de maçã são de 10 a 30 vezes mais efetivas que as vitaminas C e E 

contra o radical superóxido. Além disso, os dímeros de proantocianidinas, a 

quercetina e epicatequina também estão altamente relacionados com esta 

atividade. No trabalho de Figueirinha et al. (2008), os taninos (IC50 = 4,47 µg) 

também foram os principais compostos  responsáveis pela ação scavenger 

do ânion superóxido por extratos de folhas de C. citratus, seguidos dos 

flavonoides (IC50 = 13,4 µg). Isto pode explicar a ação dos extratos de murici, 

os quais contêm muitos destes compostos. 
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            Segundo Taubert et al. (2003), considerando-se os flavonoides, são 

os substituintes do anel B que determinam a cinética contra o superóxido. 

Neste sentido, parece que os grupos catecol e pirogalol são os principais 

locais de ataque por este radical, resultando no radical aroxil, o qual é 

estabilizado por ressonância. Dessa forma, proantocianidinas, ácido gálico, e 

miricetina apresentam as maiores constantes de velocidade do radical 

superóxido, seguidos de ácido cafeico, quercetina, rutina e catequina. É 

importante salientar que a constante de velocidade dos compostos fenólicos, 

embora seja superior às constantes de velocidade das vitaminas C e E, 

ainda assim está abaixo da constante de velocidade da SOD sob o 

superóxido. Porém, sabendo-se que certas condições podem reduzir a 

atividade desta enzima, a ação dos antioxidantes dietéticos torna-se de 

fundamental importância para a manutenção do estado redox das células. 

            Além dos compostos supracitados, os carotenoides também são 

capazes de reagir com o radical superóxido por meio da transferência de um 

elétron (TE) para o radical. Neste caso, o licopeno e o β-caroteno exercem 

atividade scavenging superior à luteína e zeaxantina (Trevithiak-Sutton et al., 

2006). Todavia, a natureza do ânion superóxido é capaz de inverter a 

direção da TE, de modo que o superóxido torna-se um doador de elétrons e 

o carotenoide um aceptor, sendo que este processo é energicamente 

favorável em ambientes apolares. Assim sendo, in vitro, a astaxantina é mais 

eficaz que o licopeno, o qual tem atividade semelhante à luteína e é melhor 

que a zeaxantina (Galano et al., 2010). 



 
105 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

Extrato A

Extrato B

              A ação dos extratos de murici sobre o ânion superóxido pode 

ocorrer tanto por reação direta dos compostos antioxidante com o radical, 

quanto por inibição da atividade da enzima xantina oxidase, resultando 

assim, em menor produção deste radical. Portanto, visando esclarecer o 

mecanismo de ação antioxidante, foram realizados testes para verificar se os 

extratos de murici seriam capazes de interferir na atividade desta enzima. 

             5.6.5 Inibição da atividade da enzima xantina oxidase 

             A xantina oxidase é a enzima responsável pela conversão da 

hipoxantina em xantina e desta em ácido úrico. O acúmulo deste no 

organismo está relacionado com várias doenças crônicas, como gota e 

injúria vascular (Pacher et al., 2006). Além disso, é considerada uma das 

principais fontes biológicas do ânion superóxido e, portanto, sua inibição 

pode ter uso terapêutico (Alves et al., 2010). O efeito dos extratos de murici 

sobre a atividade da enzima xantina oxidase está no Gráfico 12.  

          

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Efeito dos extratos de murici na atividade da enzima xantina 

oxidase. Os pontos acima representam a média ± desvio-padrão (n=3). 
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            Observa-se que os extratos inibiram a atividade da enzima xantina 

oxidase de maneira dose-dependente, porém, foram necessárias altas 

concentrações. O extrato A na concentração de 4 mg/mL inibiu a atividade 

da enzima em 49 % e o extrato B em 47,56 %, sendo ambos 

estatisticamente iguais (p> 0,05). Já o alopurinol (controle positivo), na 

concentração de 100 µg/mL inibiu a xantina oxidase em 87,01 %. Ou seja, a 

ação dos extratos de murici contra o ânion superóxido ocorre principalmente 

via atividade scavenger de radicais livres. 

            No trabalho de Wood et al. (2002), extratos de cascas de Pinus 

radiata e Pinus marítima, ricos em proantocianidinas, apesar de terem 

apresentado elevada atividade contra o ânion superóxido, não foram 

capazes de inibir a xantina oxidase. Por outro lado, Saghal et al. (2009) 

observaram redução de 47,21 % na atividade da xantina oxidase por extrato 

metanólico de sementes de Swietenia mahagoni na concentração de 

1mg/mL. Já os extratos de folhas de Acacia confusa (100 µg/mL) inibiram 

esta enzima em 45 % (Tung & Chang, 2010). Kong et al. (2000) verificaram 

ainda que extratos de plantas medicinais chinesas apresentam baixíssimos 

valores de IC50 para inibição da xantina oxidase: 18 µg/mL para galhos de 

Cinnamomum cassia e 22 µg/mL para flores de Chrysanthemum indicum. 

            Flavanonas (como a hesperdina e narigenina), isoflavonas, 

catequinas (Van Hoorn et al., 2002) e antocianidinas (Nagao et al., 1999) 

parecem não interferir na atividade da xantina oxidase.  Entretanto, as 

flavonas (como luteolina e apigenina) e os  flavonóis (como quercetina, 

campferol e miricetina) inibem a atividade desta enzima, mesmo em baixas 
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concentrações (Nagao et al., 1999). A planaridade da molécula é requisito 

básico para a elevada atividade inibitória. Além disso, a introdução de 

grupos hidroxilas nas posições C-5 e C-7 aumenta a ação inibitória, 

enquanto que a presença destes grupos em C-2 e C-3 diminui drasticamente 

este efeito (Van Hoorn et al., 2002). A ligação destes polifenóis com 

açúcares também atrapalha sua ação, assim, as agliconas são inibidores 

mais eficientes (Lin et al., 2002). 

            Geralmente, o mecanismo de ação inibitória por estes compostos é 

do tipo competitivo, ou seja, competem com o substrato pelo centro ativo da 

enzima (Lin et al., 2002). Os extratos de murici constituem uma mistura 

complexa, assim, é possível que também estejam envolvidos mecanismos 

não competitivos, ou seja, os compostos bioativos poderiam ligar-se a 

radicais que não se localizam no sítio ativo da enzima, alterando sua 

estrutura e, assim, inviabilizando sua atividade. 

          5.6.6 Capacidade de redução do ferro – FRAP 

A capacidade de redução do ferro avaliada pelo método FRAP 

também está baseada exclusivamente no mecanismo SET (Muller et al., 

2011), assim, não detecta compostos que atuem por transferência de 

átomos de hidrogênio, particularmente tióis (como a glutationa) e proteínas 

(como a albumina) (Prior et al., 2005).  

Originalmente desenvolvido por Benzie e Strains (1996) para 

mensuração do poder redutor de plasma, este método mostrou-se prático, 

rápido e barato, sofrendo várias modificações para avaliação do poder 

redutor de matrizes alimentares. Na tabela 23 encontram-se os valores 
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FRAP para os extratos de murici, os quais mostram o elevado poder redutor 

dos extratos.  

Tabela 23: Capacidade de redução do ferro (FRAP) por extratos de murici  

Letras iguais na mesma coluna indicam que os extratos são estatisticamente iguais (p> 
0,05). 
 

          FRAP reflete principalmente a ação redutora de compostos fenólicos e 

da vitamina C (Prior et al., 2005), e, em menor proporção, do licopeno e de 

algumas xantofilas. Thaipong et al. (2006) encontraram elevada correlação 

positiva entre os teores de polifenóis e o FRAP (r = 0,97) e entre FRAP e os 

teores de ácidos ascórbico (r = 0,92) em extratos de goiaba. Por outro lado, 

detectaram correlação negativa com os teores de β-caroteno (r = -0.73). Isso 

porque os α e β-carotenos não apresentam a capacidade de redução do 

ferro, devido ao impedimento estérico do anel β-ionona. Já a luteína e a β-

criptoxantina exercem poder de redução superior ao trolox, provavelmente, 

devido à presença dos grupos hidroxilas (Muller et al., 2011).        

         A capacidade de redução do ferro pelos polifenóis, também está 

relacionada com o grau de hidroxilação e extensão das conjugações destes 

compostos. Neste sentido, Firuzi et al. (2005) observaram que a quercetina 

foi o polifenol com maior FRAP, seguida da miricetina, rutina, catequina e 

campferol. Estes resultados corroboram os achados de Pulido et al. (2000), 

que verificaram ainda que os ácidos fenólicos (gálico e cafeico) possuem 

Extratos de Murici FRAP 

(µM sulfato ferroso/ mg extrato) 

Extrato A 4,29 ± 0,40a 

Extrato B 4,55 ± 0,08a 
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poder de redução do ferro superiores ao ácido ascórbico, que por sua vez,  é 

superior ao trolox. 

          Pode-se notar também que o Fe2+ é mais reativo que o Fe3+ para 

formar peróxido de hidrogênio, dessa forma, compostos com elevado poder 

de redução deste metal, podem exercer efeito próoxidante em algumas 

situações. No entanto, o ferro é sequestrado in vivo por proteínas (ferritina e 

transferrina), o que de certa forma dificulta sua participação nas reações de 

oxidação mediada por radicais livres (Niki, 2010). 

          Ademais, alguns pontos devem ser considerados neste ensaio. 

Primeiramente, a interpretação dos resultados baseia-se na hipótese de que 

a capacidade de antioxidantes em reduzir os íons ferro, reflete a sua 

capacidade em reduzir a formação de ERO. O problema é que além de não 

considerar antioxidantes importantes como os tióis, este método inclui 

agentes redutores que não atuam como antioxidantes in vivo (Pinchuk et al., 

2012). Além disso, o pH do sistema é muito ácido, o que, além de não 

corresponder a condições fisiológicas, altera a potencial redox dos polifenóis 

(Pulido et al., 2000).  

           5.6.7 Inibição da oxidação lipídica – Sistema Rancimat® 

            Como os extratos de murici apresentaram elevada capacidade 

antioxidante in vitro nos métodos empregados anteriormente e procurando 

investigar uma possível utilização dos extratos na indústria alimentícia, 

avaliou-se também o efeito antioxidante destes extratos pelo sistema lipídico 

Rancimat®. 
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            O efeito dos extratos de murici sobre a oxidação da banha de porco, 

bem como do padrão BHT, encontram-se na tabela 24. Observa-se que o 

padrão BHT inibiu eficazmente o processo oxidativo na concentração de 

1mg/mL. No entanto, na mesma concentração, os extratos de murici não 

foram capazes de inibir a oxidação. Todavia, o incremento na concentração 

do extrato resultou em aumento do tempo de indução, refletido no maior IAA. 

            A adição do extrato A na concentração de 2 mg/mL incrementou o 

tempo de indução da oxidação em 42,17 %, enquanto que o extrato B 

incrementou em 59,18 %. Ainda assim, os extratos tiveram ação antioxidante 

bem inferior ao padrão BHT. Provavelmente, as elevadas temperaturas 

usadas neste sistema destruíram os compostos antioxidantes termolábeis, 

requerendo assim uma maior concentração dos extratos para inibição da 

oxidação lipídica. Resultado semelhante foi encontrado por Queiroz et al. 

(2009) para extratos etanólicos de grãos de amaranto  (Amaranthus cruentus 

L. BRS-Alegria) submetidos a diferentes processamentos. 

Tabela 24: Índice de atividade antioxidante (IAA), utilizando o aparelho 

Rancimat®, do controle BHT e dos extratos de murici. 

Extratos IAA 

Extrato A 1 mg/ mL 1,01 ± 0,02a 

Extrato B 1 mg/ mL 1,12 ± 0,10a 

Extrato A 2 mg/ mL 1,42 ± 0,05b 

Extrato B 2 mg/ mL 1,59 ± 0,03b 

BHT 1 mg/ mL 3,36 ± 0,25c 

Letras iguais na mesma coluna indicam que os extratos são estatisticamente iguais (p> 
0,05). 
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            5.6.8 Inibição da oxidação do β-caroteno: sistema modelo de 

cooxidação  β-caroteno/ácido linoleico 

A peroxidação lipídica ocorre in vivo e tem sido associada com 

desordens metabólicas e com doenças crônicas degenerativas (Niki, 2010). 

A iniciação deste processo pode ocorrer via enzimática (lipoxigenases e 

cicloxigenase) ou ser mediada por radicais livres e metais de transição. 

Independente do modo de iniciação, os radicais peroxila são os 

responsáveis pela propagação da reação (Niki, 2009). A peroxidação das 

membranas, por exemplo, pode levar a modificações da permeabilidade, 

perda de seletividade, alterações no DNA e comprometimento dos 

componentes da matriz extracelular (Lima & Abdalla, 2001). Assim, a 

modulação deste processo pelos antioxidantes torna-se bastante 

interessante, contudo, a capacidade de bloqueio do radical livre não 

necessariamente se correlaciona com a capacidade de inibição da 

peroxidação lipídica (Niki, 2010).  

          O sistema β-caroteno/ácido linoleico, originalmente descrito por Marco 

(1968) e modificado por Miller (1971), está baseado na oxidação do β-

caroteno induzida pelos produtos de degradação oxidativa do ácido linoleico. 

Por não utilizar altas temperaturas permite a avaliação de antioxidantes 

termossensíveis. Compostos antioxidantes, ao neutralizarem os radicais 

livres originados da peroxidação lipídica, podem retardar/prevenir a 

degradação do β-caroteno (Alves et al., 2010).  

Os resultados mostram (Tabela 25 e Gráfico 13) que os extratos de 

murici retardaram fortemente a oxidação, com atuação semelhante ao 

antioxidante sintético BHT. É interessante observar que 150 µg/mL de 



 
112 

 

extrato inibiram cerca de 50 % da oxidação, todavia, o aumento da 

concentração não resultou em proporcional proteção para o β-caroteno, 

indicando possível saturação do efeito do murici contra a lipoperoxidação. 

Além disso, o estudo dos fatores cinéticos (F1 e F2) revelou que a 

atuação dos extratos de murici como antioxidantes ocorre tanto por bloqueio 

da formação de peróxidos (produtos primários) quanto contra os produtos 

secundários da oxidação. Lembrando que quanto mais próximo de 1 for o 

fator cinético, menor será a atividade antioxidante (Duarte-Almeida et al., 

2006). 

Tabela 25: Efeito do extrato de murici na inibição da oxidação do β-caroteno 

pelo sistema modelo de cooxidação  β-caroteno/ácido linoleico. 

Extratos % I F1 F2 

Extrato A 150 µg/mL 49,85 ± 2,17a 0,54 ± 0,02 0,48 ± 0,04 

Extrato B 150 µg/mL 51,38 ± 0,60a 0,50 ± 0,03 0,46 ± 0,00 

Extrato A 300 µg/mL 59,44 ± 1,86b 0,45 ± 0,03 0,42 ± 0,03 

Extrato B 300 µg/mL 60,68 ± 1,04b 0,46 ± 0,03 0,44 ± 0,03 

Extrato A 600 µg/mL 65,38 ± 1,15c 0,38 ± 0,02 0,37 ± 0,02 

Extrato B 600 µg/mL 65,83 ± 0,57c 0,37 ± 0,01 0,36 ± 0,01 

Extrato A 1 mg/mL 69,33 ± 3,67d 0,29 ± 0,01 0,45 ± 0,05 

Extrato B 1 mg/mL 71,24 ± 1,60d 0,28 ± 0,02 0,37 ± 0,02 

BHT 100 µg/mL 43,91 ± 1,45e 0,65 ± 0,05 0,51 ± 0,02 

%I: Porcentagem de inibição; F1: relação entre as tangentes das curvas cinéticas dos 
extratos e controle entre 15 e 45 minutos; F2: relação entre as tangentes das curvas 
cinéticas dos extratos e controle entre 75 e 105 minutos. Letras iguais indicam que os 
extratos A e B são estatisticamente iguais (p> 0,05). 
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Gráfico 13: Curvas de descoramento do β-caroteno na presença dos 

extratos de murici A e B e do padrão BHT. Os pontos acima representam a 

média ± desvio-padrão (n=3). 
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Broinizi et al. (2007) utilizaram esta técnica para avaliação da 

capacidade antioxidante de subprodutos do pseudofruto do caju 

(Anacardium occidentale L.), os quais inibiram a oxidação do β-caroteno na 

ordem de 30 % na concentração de 2,5 mg. Por outro lado, 3 µg de extrato 

alcoólico da polpa de romã inibiram a oxidação em 65,59 % (Jardini & 

Mancini-Filho, 2007).  

Diversos compostos estão envolvidos na inibição da peroxidação 

lipídica in vivo, como as vitaminas C e E (Vannucchi et al., 1998). Contudo, 

acredita-se que os compostos fenólicos presentes nos extratos de murici 

sejam os principais responsáveis pelos efeitos observados neste trabalho. 

Estes compostos, ao doarem um átomo de hidrogênio para os radicais 

lipídicos, retardam a reação de peroxidação. Porém, a ação dos polifenóis 

no organismo vai depender da extensão da sua absorção e metabolização 

(Bravo, 1998). 

Neste sistema de cooxidação, as proantocianidinas e a quercetina de 

polpa de maçã exercem a maior atividade antioxidante, enquanto a 

epicatequina é bem menos ativa (Lu & Foo, 2000). Duarte-Almeida et al. 

(2006) verificaram ainda que o ácido gálico (1000 µM) inibe a oxidação em 

41 %, a quercetina (540 µM)  em 42 % e a catequina (700 µM ) em 34 %. Já 

a rutina e o ácido clorogênico são menos eficientes, mesmo em altas 

concentrações. 
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6. CONCLUSÕES 

OS frutos de murici são fontes de fibras, cálcio, magnésio e potássio, 

além de compostos antioxidantes, como vitamina C, carotenoides, tocoferóis 

e polifenóis (especialmente ácido gálico e quercetina). Provavelmente, estes 

compostos interagem sinergicamente refletindo na elevada capacidade 

antioxidante dos extratos. 

Os extratos de murici atuaram como antioxidantes por meio da ação 

scavenger dos radicais ABTS, peroxil, hidroxil e superóxido. Em altas 

concentrações, os extratos de murici ainda inibiram a atividade da enzima 

xantina oxidase. Além disso, exibiram elevado poder de redução dos íons 

ferro e foram capazes de inibir processos oxidativos em meio lipídico. 

Considerando-se a importância da manutenção do estado redox das 

células para redução do risco de DCNT, o consumo de frutos de murici pode 

contribuir positivamente para a saúde da população. Contudo, mais estudos 

são necessários para esclarecer a extensão da atividade biológica deste 

fruto, especialmente in vivo. 
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