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RESUMO 

Evidências recentes têm demonstrado que dietas com elevado conteúdo 

de vegetais e frutas podem reduzir o risco de inúmeras doenças. Vários 

autores têm associado os efeitos benéficos desses alimentos à presença de 

substâncias antioxidantes. A importância do estudo de agentes antioxidantes 

está relacionada à freqüente associação entre danos teciduais e liberação de 

radicais livres. O açaí tem sido apresentado nacional e internacionalmente 

como a mais nova representante da exótica diversidade amazônica. 

Largamente consumida nas academias de ginásticas do sudeste do Brasil, está 

chegando a outros países, incorporando à idéia de bebida natural e energética 

da Amazônia, juntamente com o interesse de grupos internacionais em explorar 

este novo produto. O presente trabalho tem por objetivo estudar a ação 

antioxidante do fruto do açaí através dos métodos beta caroteno/ácido 

linoléico,DPPH e ABTS, assim como quantificar compostos fenólicos, tais como 

antocianinas, flavonóides e polifenóis presentes no fruto e bebida do açaí 

comum, médio e especial,comercializados em batedeiras de Macapá-AP e a 

influencia da sazonalidade sobre esses compostos em três corredores de 

produção do Estado do Amapá . A metodologia utilizada foi à quantificação de 

antocianinas, flavonóides e polifenóis, método de sequestro do radical livre 

DPPH e ABTS e o método do β-caroteno/ácido linoléico. Os resultados obtidos 

demonstram que o fruto e bebida do açaí apresentam expressiva atividade 

antioxidante e valores elevados de antocianinas para os três tipos de fruto de 

açaí estudado: nativo, manejado e plantado, que variaram de 363,72 a 590,23 

mg/100g para o açaí nativo; de 175,63 a 748,39 mgq100g para o açaí 

manejado e 312, 28 a 743,18 mg/100g para o açaí plantado. Foram 

encontradas também correlação altamente positiva entre o teor de antocianinas 

e polifenóis e atividades antioxidante, para os três métodos utilizados neste 

estudo, demonstrando que o aumento no teor de antocianinas provoca um 

aumento na atividade antioxidante; 
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ABSTRACT 

 

Recent evidence has shown that high consumption of vegetables and 

fruits can reduce the risk of many diseases. Several authors have associated 

the beneficial effects of these foods to the presence of antioxidants. The 

importance of the study of antioxidants is related to the frequent association 

between tissue damage and release of free radicals. Acai has been featured 

nationally and internationally as the newest representative of the exotic 

Amazonian diversity. Widely consumed in gyms in southeastern Brazil, is 

coming to other countries, incorporating the idea of natural and energy drink 

from the Amazon, along with interest from international groups to explore this 

new product. The present work aims to study the antioxidant activity of acai fruit 

using the methods of the beta carotene / linoleic acid, DPPH and ABTS, and to 

quantify the phenolic compounds such as anthocyanins, flavonoids and 

polyphenols present in fruit and drink acai common medium and special mixers 

sold in Macapa-AP and the influence of seasonality on these compounds in 

three production halls of the State of Amapá. The methodology used was the 

quantification of anthocyanins, flavonoids and polyphenols, method of isolation 

of free radical DPPH and ABTS and the method of linoleic β-caroteno/ácido. 

The results show that the acai fruit drink and have stronger antioxidant activity 

and high levels of anthocyanins to the three types of fruit acai studied: native, 

planted and managed, ranging from 363.72 to 590.23 mg/100g for acai native; 

175.63 to 748.39 mgq100g managed for açaí and 312, from 28 to 743.18 

mg/100g for açaí planted. We also found highly positive correlation between 

anthocyanin content and antioxidant activities and polifonois for the three 

methods used in this study, showing that the increase in anthocyanin content 

causes an increase in antioxidant activity. 

 

Key words: oxidative stress, antioxidant activity, anthocyanins 
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1. INTRODUÇÃO 

O consumo de frutas tropicais tem aumentado nos últimos anos, devido ao 

seu valor nutricional e terapêutico. Os frutos contêm, além de nutrientes 

essenciais e de micronutrientes como minerais fibras e vitaminas, possuem 

também diversos compostos secundários de natureza fenólica, denominados 

polifenois, especialmente os flavonóides e antocianinas (KUSKOSKI,. et al, 

2006).  

Evidências recentes têm demonstrado que dietas com elevado conteúdo de 

vegetais e frutas podem reduzir o risco de inúmeras doenças. Vários autores 

têm associado os efeitos benéficos desses alimentos à presença de 

substâncias antioxidantes. A importância do estudo de agentes antioxidantes 

está relacionada à freqüente associação entre danos teciduais e liberação de 

radicais livres. 

Os flavonóides são antioxidantes polifenólicos encontrados nos alimentos, 

principalmente nas frutas. Possuem largo espectro de atividade biológica e 

farmacológica e têm recebido ampla atenção dos pesquisadores desde a 

década de 90. Têm sido utilizados no tratamento de vários tipos de doenças, 

tais como diabetes mellitus, alergias, doenças cardiovasculares e úlceras 

pépticas. São denominados fitoquímicos, devido à origem vegetal, sendo 

considerados princípios ativos em muitas plantas (KAO et al, 2005) . 

Estudos recentes têm sido realizados para avaliar a ação antioxidantes de 

frutas (SCHAUSS,A.G. et al, 2006). Entre estas frutas está o açaí, devido o 

aumento crescente do mercado internacional e nacional, várias pesquisas têm 

sido realizadas para conhecer as propriedades nutritivas e fitoquímicas desta 

fruta. 

O açaizeiro ocorre espontaneamente na Região Amazônica, em ambientes 

de solos úmidos, com presença mais freqüente nas áreas de várzeas. No 

Amapá, o açaizeiro é encontrado ao longo dos rios, igarapés, baixadas e áreas 

úmidas em geral.Nas várzeas, a coleta dos frutos e o corte do palmito já se 
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tornaram tradicional com impacto altamente positivo na economia local 

(QUEIROZ e MOCHIUTTI, 2001). 

A palmeira do açaí é utilizada de maneira integral, utiliza-se o estirpe para a 

construção de casas, pontes e lenhas, as folhagens para cobertura de casas e 

paredes. Porém o seu grande valor  comercial está na exploração dos frutos e 

palmito. A palmeira frutifica a partir do terceiro ano e a produção máxima ocorre 

no quinto ano. 

A bebida do açaí consumida na dieta diária da população Amazônica aporta 

nutrientes energético, plásticos, minerais, fundamentais no metabolismo do ser 

humano. Shauss. et al, (2006); Galorri et al,(2004) estudaram algumas 

propriedades fitoquímicas do açaí, através da identificação e quantificação das 

antocianinas.  

A cor roxa avermelhada típica do açaí deve-se às antocianinas. As 

antocianinas são pigmentos naturais bastantes conhecidos, pois determinam a 

cor de uma grande variedade de vegetais, muito deles, utilizados na 

alimentação humana. 

As antocianinas têm diversas utilidades na indústria de alimentos. Segundo 

Kao et al (1998), numerosos trabalhos tem sido desenvolvidos para estudar o 

efeito desta molécula sobre a saúde, através de sua ação antioxidante e 

antiradicalar. Estas ações asseguram melhor circulação sanguínea e protegem 

o organismo contra o acúmulo de placas de depósito de gorduras 

Entretanto, no açaí, a composição química, flavonóides e antocianinas, 

assim como seus efeitos sobre o organismo ainda é muito limitado, não sendo 

ainda possível estabelecer a ação desta fruta como alimento funcional. Não há 

também, como avaliar quais compostos existentes no açaí funcionam como 

antioxidante, impedindo o desenvolvimento de doenças. 

A estrutura química dos alimentos é responsável pelo seu desempenho 

bioquímico e nível fisiológico. Em muitos casos as propriedades físicas e 
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químicas refletem de maneira direta nos organismos. (RIBEIRO e SERAVALLI, 

2004). 

Há a necessidade de estudos dos constituintes químicos e fitoquímicos do 

açaí. Estabelecendo também, relações entre a espécie nativa, manejada e 

plantada para identificar a ação antioxidante e funcional do açaí.  

Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a influência da 

sazonalidade sobre a composição química, teor de antocianinas e atividade 

antioxidante no fruto do açaí nativo manejado e plantado de três corredores de 

produção do Estado do Amapá e no açaí comum, médio e especial 

comercializado no município de Macapá. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Estudar a influência da sazonalidade sobre a composição química e 

atividade antioxidante do açaí (Euterpe oleracea Mart)   

2.2 Objetivos específicos 

- Estudar a composição química do fruto de açaí nativo, manejado, plantado e 

do extrato do açaí (comum, médio e especial) em três corredores de produção 

do Estado do Amapá; 

- Quantificar o teor de antocianinas do fruto de açaí nativo, manejado, plantado 

e do extrato do açaí (comum, médio e especial) em três corredores de 

produção do Estado do Amapá avaliando a influência da sazonalidade; 

- Quantificar o teor de polifenol total do fruto de açaí nativo, manejado, plantado 

e do extrato do açaí (comum, médio e especial) em três corredores de 

produção do Estado do Amapá avaliando a influência da sazonalidade;; 

- Quantificar o teor de flavonoides total do fruto de açaí nativo, manejado, 

plantado e do extrato do açaí (comum, médio e especial) em três corredores de 

produção do Estado do Amapá avaliando a influência da sazonalidade;; 

- Estudar a ação antioxidante pelo método beta-caroteno/ácido linoléico, DPPH 

e ABTS, do fruto de açaí nativo, manejado, plantado e do extrato do açaí 

(comum, médio e especial) em três corredores de produção do Estado do 

Amapá avaliando a influência da sazonalidade;; 

- Estudar a ação antioxidante pelo método DPPH do fruto de açaí nativo, 

manejado, plantado e do extrato do açaí (comum, médio e especial) em três 

corredores de produção do Estado do Amapá durante as safras de verão e 

inverno; 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Açaí 

 Clssificação Botânica: 

Classe:  Equisetopsida C. Agardh  

Subclasse:  Magnoliidae Novák ex Takht.  

Super-ordem:  Lilianae Takht.  

Ordem:  Arecales Bromhead  

Familia:  Arecaceae Bercht. & J. Presl  

Genero: Euterpe Mart.  

Euterpe oleracea Engel 

(Tropicos, 26/01/2011 http://www.tropicos.org/Name/50133252) 

O estuário do rio Amazonas é considerado como centro de origem do 

Açaizeiro (Euterpe Oleracea Mart.). É uma espécie frutífera com bastante 

diversidade genética, sendo encontrados nos estados do Amapá, Maranhão, 

Mato Grosso e Tocantins; e em países da America do Sul (Venezuela, 

Colômbia, Equador, Suriname e Guiana) e da America Central (Panamá) 

(OLIVEIRA e FARIAS NETO, 2006; NOGUEIRA et al, 2006).  

O açaizeiro é representado por uma única espécie, a Euterpe oleracea 

Mart. (Figura 01) constituído botanicamente de duas variedades, distintas pela 

coloração dos frutos (epicarpo) quando maduros, sendo elas: a violácea e a 

branca (a ultima também denominada de verde). A variedade violácea produz 

uma bebida de coloração arroxeada (COSTA et al., 2001). A maior 

comercialização é obtida do tipo roxo ou comum, em virtude de apresentar 

coloração exótica e alto teor de antocianinas e por ser abundante na região 

http://www.tropicos.org/Name/43000109
http://www.tropicos.org/Name/43000013
http://www.tropicos.org/Name/100352386
http://www.tropicos.org/Name/43000090
http://www.tropicos.org/Name/42000339
http://www.tropicos.org/Name/40007625
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(OLIVEIRA et al., 2002). Porém outro tipo de açaí é encontrado comumente na 

região, chamado de açaí do Amazonas, Euterpe precatória, que difere da 

espécie citada por apresentar caule único, isso é não perfilha como a Euterpe 

oleracea Mart. A espécie Euterpe edulis, chamada de palmiteiro, ocorre na 

Mata Atlântica e foi bastante utilizada para extração do palmito (DONADIO, et 

al, 2002).    

 

Figura 01: Palmeira do açaizeiro (Euterpe 
oleracea Mart.), com frutos 
maduros no cacho;  

Fonte: Primária 

Na região amazônica, o açaizeiro flora e frutifica durante todo ano. 

Porém os picos de floração e frutificação ocorrem com maior freqüência, nos 

períodos de janeiro a maio e setembro a dezembro (CALZAVARA, 1972; 

OLIVEIRA e FERNANDES, 1993). Freitas et al. (2006) estudando a fenologia 

do açaizeiro verificou diferenças no período de frutificação, para os municípios 

de Afuá e Gurupá, situados no estado do Pará, a frutificação ocorre junho a 

setembro, e no município de Mazagão, estado do Amapá, é de setembro a 
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novembro. O período de floração mais intensa coincide com a época de maior 

precipitação de chuvas, enquanto o de frutificação ocorre em épocas mais 

secas do ano (CALZAVARA, 1972; OLIVEIRA e FERNANDES, 1993).        

O açaizeiro é uma palmeira com grande número de estirpe, variando de 

4 a 20, podendo chegar até 25, formando o que se chamada de touceira, 

compostas dos perfilhos. A altura máxima é de 30 a 35 metros em áreas 

sombreadas, e o tronco pode medir de 8 a 25 cm de diâmetro. Cada copa é 

formada de 8 a 15 folhas, de cor verde-oliva, medindo cerca de 2 metros de 

comprimento, compostas de 40 a 80 folíolos (DONADIO, et al, 2002). 

Dos frutos do açaizeiro é extraído o vinho, polpa ou simplesmente o 

açaí, como é conhecido na região. Para o Estado do Amapá, a produção da 

bebida açaí vem gerando uma renda mensal de 20 milhões de reais somente 

nas cidades de Macapá e Santana, sendo atualmente a principal atividade 

econômica na região e destacando-se, pelo importante desenvolvimento 

agroindustrial da região (QUEIROZ e MOCHIUTTI, 2001). Esta bebida no 

Estado do Amapá é comercializada em unidades de fabricação artesanais 

denominadas batedeiras ou amassadeiras. Fabricando de maneira semi- 

artesanal o açaí denominado fino, médio e especial. 

Segundo as normas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento 

(BRASIL, 1999), dependendo da quantidade de água utilizada no processo de 

extração, a polpa é classificada como: açaí grosso ou especial (Tipo A) 

apresentando acima de 14% de sólidos totais; açaí médio ou regular (Tipo B) 

apresentando acima de 11 à 14% de sólidos; e açaí fino ou popular (Tipo C) 

apresentando 8 à 11% de sólidos totais.     

Nas regiões produtoras, o produto derivado do açaí, 

predominantemente, é a polpa, comercializado normalmente à temperatura 

ambiente quando é imediatamente consumida, ou após certo período de 

refrigeração. Quando destinada aos comércios distantes, a polpa é congelada 

(ROGEZ, 2000), porém essa técnica de conservação causa danos irreversíveis 
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ao alimento, como perdas vitamínicas, alterações reológicas e de cor, 

modificando as propriedades originais (MENEZES, 2008).  

A polpa de açaí é altamente perecível e de fácil deterioração, a 

temperatura ambiente, com poucas horas de durabilidade sob refrigeração, 

com tempo máximo de conservação de 12 horas (ROGEZ, 2000; SOUTO, 

2001, ALEXANDRE et al., 2004).   

O açaí apresenta propriedades nutricionais importantes, pois é um fruto 

com alto valor energético e valores calóricos, cerca de 247 kcal/100g de polpa, 

provenientes da grande quantidade de lipídios (FREIRE et al., 2000; ROGEZ, 

2000).  De acordo com Menezes et al (2008) uma característica relevante do 

açaí é a elevada concentração de ácidos graxos, em particular oléico, palmítico 

e linoléico. Segundo Rogez (2000) esse perfil lipídico do açaí é semelhante ao 

encontrado em oliva.  

Um componente muito abundante no fruto são os carboidratos, 

representado pelas fibras dietéticas (ROGEZ, 2000).  A polpa de açaí 

caracteriza-se por conter quantidades consideráveis de fibra alimentar, 

particularmente insolúvel. 

 A polpa de açaí é considera um alimento nutracêutico devido ao seu 

elevado teor de antocianinas, pigmentos hidrossolúveis responsáveis pela cor 

avermelhada do fruto (IADEROZA et al., 1992; OZELA et al., 1997). As 

antocianinas tornaram-se conhecidas por suas diversas propriedades 

farmacológicas e propriedades medicinais, incluindo anticarcinogênica, 

antiinflamatória e antimicrobiana, prevenindo a oxidação de proteínas de baixa 

densidade (LDL), enfermidades cardiovasculares e doenças neurológicas 

(KUSKOSKI et al., 2006; BRAVO, 1998)  

3.2 Cadeia de comercialização do açaí 

A partir dos frutos da palmeira do açaí, amolecido com água quente, 

obtém-se o vinho do açaí, uma bebida muito utilizada pela população 
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amazônica, que a utiliza como complemento alimentar, ou até mesmo como 

refeição principal, às vezes adicionando-se açúcar, farinha de mandioca, peixe 

frito, camarão salgado, etc. 

Esta bebida é fabricada de uma maneira semi-artesanal em unidades de 

beneficiamento chamada “batedeira” ou “amassadeiras”, e utiliza-se para 

fabricação da bebida uma despolpadeira artesanal, onde os frutos passam por 

um amolecimento utilizando água quente e em seguida são despolpados 

utilizando água em menor ou maior proporção, denominando assim, açaí fino, 

médio e grosso. Esta bebida é embalada em sacos plásticos, sendo consumido 

imediatamente pela população (ROGEZ, 2000). A bebida do açaí consumida 

na dieta diária da população Amazônica aporta nutrientes energético, plásticos, 

minerais, fundamentais no metabolismo do ser humano. 

3.2.1 Colheita 

Os frutos do açaí provem de diversos corredores de produção do Estado 

do Amapá e regiões das ilhas do Pará. Durante a safra e durante a entre safra 

provem do Estado do Pará. Os proprietários das amassadeiras compram os 

frutos nas feiras livres e embarcações, sem nenhuma condição de higiene, 

recebendo os frutos em paneiros de material vegetal ou em sacas de rafa 

(MALCHER e AMARAL, 2007). 

 A procedência da matéria prima vem na grande maioria da: Ilhas do 

Pará e Ilha dos Porcos, em seguida do: Mazagão, Moura, Carapanatuba, 

Ipixuna, Pedreira, Macacoari, Baianos, Furo dos Porcos; Ilha Rasa, Serraria 

Pequena, Carás. Os dois maiores corredores de produção do estado são: Ilha 

do Pará, Santana e Mazagão (MALCHER e AMARAL, 2007). 

Toda a comercialização da Ilha do Pará acontece no Estado do Amapá, 

51% dos produtores vendem sua produção no porto da casa e essa produção é 

comercializada nas feiras do Igarapé da Fortaleza e no porto de Santana. 24% 

comercializam o açaí  nas feiras de Santana e 25% dos produtores restantes 

vendem no porto da casa porém quando tem açaí em quantidade suficiente vão 

até o município de Santana comercializar seu produto. A produção da Ilha do 
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Pará acontece em dois momentos, um período de safra menor (que os 

produtores chamam de safrinha) que vai de dezembro a março e um período 

de safra maior que vai de junho a agosto, nos restantes dos meses geralmente 

o açaí obtido é direcionado mais para o consumo dos produtores (MALCHER et 

al, 2010).  

O período de safra do Município de Mazagão ocorre no segundo 

semestre do ano, tendo a força da safra nos meses de julho, agosto e 

setembro. 

3.2.2 Transporte 

O transporte dos frutos é feito de maneira fluvial. Os barcos utilizados são 

dos próprios produtores e/ou de atravessadores, que carregam os frutos em 

saca ou em paneiro de material vegetal, sem nenhum sistema de refrigeração 

nos barcos (MALCHER, 2007). 

 Existem vários corredores de produção no Estado: distantes como 

Bailique (distante do Município de Macapá aproximadamente 12 horas) e relativo 

próximo à capital como a região das ilhas (4-5 horas de Macapá) e Município de 

Mazagão (2-3 horas) (MALCHER, 2007). 

   

3.2.3 Comercialização 

 A comercialização dos frutos do açaí ocorre em feiras livres, e/ou na 

própria área portuária, demonstrada na Figura 02, praticamente sem 

nenhuma higiene e estrutura para recebimento dos frutos, sempre no horário 

de 5:00 horas às 07:00 horas, 68% das amassadeiras de Macapá, 46% em 

Santana e 80% em Mazagão, compram os frutos do atravessador fluvial ou 

terrestre (MALCHER,2007). 

 Cerca de 90% da comercialização dos frutos é realizada por 

atravessadores e não pelos próprios produtores. 
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3.3  Composição nutricional dos alimentos 

As estruturas químicas dos alimentos são responsáveis pelo seu 

desempenho bioquímico e nível fisiológico. Em muitos casos a propriedade 

físico química reflete de maneira direta nos organismos, onde, torna-se de 

fundamental importância o estudo da composição química dos alimentos. 

3.3.1 Ácidos graxos 

 Segundo Belda (1991) a partir de 1929, foram realizadas pesquisas 

apontando moléstias provocadas a partir da exclusão de gorduras da dieta, 

comprovando-se a partir de 1930, a essencialidade de alguns ácidos graxos na 

alimentação. A partir desta época foram incessantes as pesquisas relativas aos 

triglicérides alimentares, com ênfase para os ácidos graxos, bem como, para os 

complexos lipídicos existentes no organismo, tais como: as lipoproteínas, 

fosfolipídeos e seus derivados. 

 Os ácidos graxos polinsaturados são divididos em ácidos graxos 3 e 

ácidos graxos 6, sendo que os primeiros apresentam a sua primeira dupla 

ligação entre o terceiro e quarto carbono, enquanto o 6 apresenta a primeira 

dupla ligação entre o sexto e sétimo carbono, a partir do ultimo grupo metílico 

da molécula (RIBEIRO e SERAVALLI, 2004). 

 A familía 6 é representada pelo ácido linolêico,é precursor do ácido 

araquidônico (C 20:4). A família 3 compreende o ácido  linolênico, onde por 

alongamento e dessaturação são gerados os ácido eicosapentaenóico (EPA) e 

docosahexaenóico (DHA) (BELDA,1991). 

 Numerosas funções ligadas aos lipídeos das membranas são 

importantes para o sistema imunológico, para as plaquetas sanguíneas e para 

a ligação com glicoproteínas específicas da superfície celular. 

 O corpo de um indivíduo tem mecanismos capazes de regular o 

metabolismo lipídico e manter um estado homeostático, de modo que os vários 

sistemas fisiológicos possam funcionar com um amplo leque de lipídeos 

alimentares sem apresentar claros sintomas clínicos, mas numerosas funções 
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podem ser perturbadas se for excessivo ou inexistente o fornecimento de 

determinados ácidos graxos (BELDA,1991). 

 

3.3.2 Vitaminas 

 As vitaminas são compostos orgânicos necessários em quantidades 

mínimas para promover o crescimento, manter a vida e a capacidade de 

reprodução. São substâncias que devem ser fornecidas na dieta, na dose 

adequada (RIBEIRO e SERAVALLI, 2004). 

Beta Caroteno 

 Nos alimentos de origem vegetal, somente são encontrados precursores 

de vitamina A, denominados de pró- vitamina A. São precursores de vitamina A 

os carotenóides que contêm o anel de -ionona, sendo que o -Caroteno é o 

que exibe maior atividade de vitamina A (RIBEIRO e SERAVALLI, 2004). 

Vitamina do Complexo B 

 As diferenças do complexo B apresentam funções relacionadas, fonte 

de distribuição comum e são fatores essenciais em processos metabólicos 

como glicólise, ciclo de Krebs, fermentação alcoólica, entre outro (RIBEIRO e 

SERAVALLI, 2004). 

Vitamina C 

 A vitamina C é conhecida como a vitamina anti-escorbuto, atuando na 

prevenção e cura do escorbuto (RIBEIRO e SERAVALLI, 2004). 

Vitamina E 

 A vitamina E é um antioxidante muito eficiente, pode inibir ou retardar a 

oxidação no tecido animal, principalmente de ácidos graxos insaturados e da 

vitamina A, protegendo o organismo do envelhecimento por evitar a formação 

de radicais livres. 
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3.3.3 Minerais 

 Os minerais concentram-se nas cinzas, a partir da incineração de 

tecidos vegetais e animais. 

 Segundo Roger (2000) os minerais podem ser classificados como 

elementos essenciais, cujas funções são indispensáveis; elementos não 

essenciais, cuja as funções são desconhecidas: 

Sódio: regula a pressão osmótica do líquido extracelular. 

Potássio: regular a pressão osmótica e desempenha funções de transporte na 

membrana celular. 

Cálcio: é responsável pela contratação dos músculos e manutenção dos ossos. 

Ferro: é um elemento indispensável na dieta.  

 

3.4 Radicais Livres e sua utilização com estresse oxidativo 

Os radicais livres podem ser definidos como moléculas ou átomos 

capazes de possuir existência independente contendo um ou mais elétrons não 

pareados em seu orbital. São altamente instáveis, com meia vida curta e 

quimicamente muito reativos, podendo causar danos por reagir com 

praticamente qualquer molécula que entra em contato (GONÇALVES, 2008). 

A prática de exercícios físicos está diretamente ligada à produção de 

radicais livres. Quando exercícios intensos são realizados, há um grande 

aumento no consumo de oxigênio no corpo. O enorme bombeamento de 

oxigênio através dos tecidos desencadeia a liberação de radicais livres. Além 

da prática de exercícios, outros fatores podem fazer com que o nosso corpo 

produza muito mais radical livre do que o normal, entre eles: poluição, 

radiação, fumo, agrotóxicos e até mesmo uma dieta pobre em nutrientes 

(FERREIRA e MATSUBARA, 1997). 
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 A formação dos radicais livres in vivo ocorre via ação catalítica das 

enzimas, durante os processos de transferência de elétrons que ocorre no 

metabolismo celular e pela exposição à fatores exógenos, tais como ozônio, 

medicamentos, dieta, cigarro. O estresse oxidativo é o desequilíbrio entre as 

moléculas oxidantes e antioxidantes, o qual irá resultar na indução de danos 

celulares pelos radicais livres (BIANCHI e ANTUNES, 1999). Um antioxidante é 

uma substância sintética ou natural adicionada em produtos para prevenir ou 

retarda a deterioração dos mesmos pela ação do oxigênio presente no ar. Em 

bioquímica e medicina, os antioxidantes são enzimas ou outras substâncias 

orgânicas, como vitamina C ou o β-caroteno, capazes de agir contra danos da 

oxidação em tecido animal (HUAND e PRIOR, 2005). 

  O termo coletivo Espécie Reativa do metabolismo do Oxigênio (ERMO) 

é usado para identificar radicais e alguns não-radicais que se apresenta como 

agentes oxidantes e/ou são facilmente convertidos em radicais. Os radicais 

livres e as espécies reativas de oxigênio são produtos do metabolismo celular 

liberados durante o processo de redução do oxigênio, utilizado para converter 

em energia os nutrientes absorvidos dos alimentos. Os organismos aeróbicos, 

durante a evolução, não apenas se adaptaram à existência de radicais livres, 

mas também desenvolveram mecanismos que permitiam o uso vantajoso 

destes radicais em vários processos fisiológicos nas células (VALKON et at., 

2007). 

 Estes radicais, em baixas concentrações, podem atuar de maneira 

benéfica em defesa contra agentes infecciosos, formação de ATP através de 

ADP na mitocôndria, regulação do crescimento celular e produção de 

oxigenases (lipooxigenase e ciclooxigenase) para formação de prostaglandinas 

e leucotrienos (FONTANA, 2009). 

 A produção descontrolada de radicais livres ou a deficiência de 

mecanismo de defesa devido à desnutrição pode ser prejudicial e, 

conseqüentemente, induzir a oxidação de lipídios de estresse membrana, 
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proteínas, enzimas, carboidratos e DNA, prejudicando o equilíbrio e gerando o 

estresse oxidativo ou danos oxidativos. (VALKON et al., 2007) 

 O dano causado a esses componentes celulares se acumula, com 

passar dos anos, e contribui para a degeneração de células somáticas e 

indução de doenças crônico-degenerativas, especialmente associadas com o 

avanço de idade, destacando-se câncer, aterosclerose, doenças inflamatórias, 

mal de Parkinson, mal de Alzheimer e catarata (SOUZA e PIMENTEL, 2009). 

Há comprovação científica que os danos oxidativos induzidos na célula e tecido 

por espécies reativas de oxigênio (EROS) e nitrogênio (ERNS) estão 

relacionados com o desenvolvimento de várias enfermidades, incluindo 

doenças degenerativas, tais como cardiopatias, aterosclerose e problemas 

pulmonares (FERREIRA e  MATSUBARA, 1997, BIANCHI e ANTUNES, 1999). 

3.5 Antioxidantes alimentares 

 A produção contínua de radicais livres durante os processos metabólicos 

levou ao desenvolvimento de vários mecanismos de defesa antioxidante, com o 

intuito de limitar os níveis intracelulares e impedir a indução de danos (SIES, 

1993; BIANCHI e ANTUNES, 1999). 

 Um antioxidante pode ser definido como: “Qualquer substância que, em 

baixas concentrações, quando comparada a do substrato oxidável, retarda ou 

inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz (HALLIWEL, 1995). 

Os estudos sobre os antioxidantes têm sido focado bastante no uso de 

nutrientes isolados no tratamento e prevenção de doenças. Entretanto o 

sinergismo de uma variedade de substâncias presentes nos alimentos pode 

ocasionar a proteção das células e tecidos (JACOB, 1995). 

Segundo Burns et al (2003) os alimentos de origem vegetal apresentam 

compostos não nutrientes (fitoquímicos) com atividades biológicas promotoras 

da saúde. O efeito protetor da saúde destes alimentos é atribuído à presença 

de compostos antioxidantes, entre estes compostos estão os fenólicos, 

especialmente os flavonóides. 
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 Devido ao crescente aumento do mercado internacional e nacional de 

frutas e polpas tropicais, e à associação destas frutas como fonte antioxidante, 

tem aumentado muito os estudos sobre ação antioxidante de vegetais. A 

eficiência da ação antioxidante dos componentes bioativos dos vegetais 

depende de sua estrutura química e da concentração deste fitoquímico no 

alimento. Porém sabe-se que esta concentração depende diretamente de 

fatores genéticos, condições ambientais, grau de maturação e variedade da 

planta (MELO et al, 2006). 

 

3.6 Mecanismos de proteção dos antioxidantes 

 Quanto ao mecanismo de proteção, os antioxidantes atuam em 

deferentes níveis de proteção no organismo. Os antioxidantes primários atuam 

impedindo a formação dos radicais livres, sendo capazes de interceptar os 

radicais livres gerados pelo metabolismo celular ou por fontes exógenas, 

impedindo ataque sobre lipídios, aminoácidos, a dupla ligação dos ácidos 

graxos poliinsaturados e as bases do DNA. Como exemplo destes 

antioxidantes tem: vitaminas C,E,A, os flavonóides e carotenóides (BRAVO, 

1998 , BIANCHI e ANTUNES, 1999).  

 Os antioxidantes secundários atuam bloqueando a reação em cadeia, 

através da captura de intermediários reativos, como os radicais peroxila e 

alcooxila. Nesta classe estão os antioxidantes sintéticos e os compostos 

fenólicos (LIMA, 2008). 

O mecanismo antioxidante desenvolvido pelos seres humanos contra os 

radicais livres, inclui a produção endógena de antioxidante (produzido pelo 

corpo humano), tais como: as enzimas (glutationa, peroxidase, catalase e a 

superóxido dismutase) e outros antioxidantes provenientes da dieta 

(exógenos), os antioxidantes não enzimáticos (PIETTA, 2000). 
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3.7 Compostos fenólicos como antioxidantes naturais 

Quimicamente, os compostos fenólicos são definidos como substâncias 

que possuem um anel aromático contendo um ou mais grupos hidroxilas 

Possuem estrutura variável e englobam desde moléculas simples até outras 

com alto grau de polimerização (BRAVO,1998). São originados do metabolismo 

secundário das plantas, sendo essenciais para o seu crescimento e 

reprodução, além disso se formam em condições de estresse, como: infecções, 

ferimentos, radiações UV, etc (NACZK e SHAHIDI, 2004). Estão presentes nos 

vegetais na forma livre ou ligados a açucares (glicosídeos) e proteínas 

(BRAVO, 1998). 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado uma correlação inversa entre 

dietas ricas em compostos polifenólicos e doenças cardiovasculares. Os 

compostos fenólicos possuem um amplo e complexo grupo de fitoquímicos, 

são compostos secundários do metabolismo vegetal que apresentam em sua 

estrutura um anel aromático com uma ou mais hidroxila, o que possibilita atuar 

como agente redutor, exercendo proteção do organismo contra o estresse 

oxidativo (MELO, et al, 2006). 

 Dentre os compostos fenólicos presentes em frutas e vegetais, os mais 

comumente encontrados são os flavonóides. As propriedades benéficas destes 

compostos podem ser atribuídas à sua capacidade de seqüestrar os radicais 

livres, podendo inibir os processos da oxidação em certos sistemas, mas isso 

não significa que eles possam proteger as células e os tecidos de todos os 

tipos de danos oxidativos (DECKER, 1999). 

 Desempenham um papel fundamental na proteção contra agentes 

oxidantes, como por exemplo, os raios ultravioletas, a poluição ambiental, 

substâncias químicas presentes nos alimentos, entre outros. Atuam também 

como agentes terapêuticos em um elevado numero de patologias, tais como 

aterosclerose e cancro. Dado que não podem ser sintetizados pelo nosso 

organismo, sendo representativos da parte não energética da dieta humana, 

são obtidos através da ingestão de alimentos que contenham ou de 
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suplementos nutritivos. Exemplos de fontes de flavonóides são as frutas, 

verduras, cerveja e vinho e soja (GONÇALVES, 2008). A figura 02 apresenta a 

estrutura química dos principais flavonóides. 

 

          Figura 02: Estrutura Química dos Principais Flavonóides 

          Fonte: Gonçalves, 2008. 

 

 

 

3.8 Antocianinas 

 

2.8.1Estrutura Química das Antocianinas 

 As antocianinas pertencem ao grupo dos flavonóides, fenilpropanoides. 

Como todos os outros flavonóides, possuem um esqueleto básico C6-C3-C6 e 

a mesma origem biosintética, porém diferem dos demais flavonóides por serem 

glicosiladas e por apresentarem coloração intensa e um maior grau de 

oxidação (PIMENTEL et al,2005).   

 As antocianinas são pigmentos naturais bastantes conhecidos, pois 

determinam a cor de uma grande variedade de vegetais, muito deles utilizados 

na alimentação humana. São glicosídeos das antocianidinas, onde o núcleo 
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básico é a estrutura dos íons 4-hidroxiflavilium, e são compostos de duas a três 

partes: a estrutura básica: aglicona (antocianidinas) o açúcar e um grupo acil 

(AKWIE, 2000). Na figura 03 estão apresentadas as principais antocianidinas 

presentes nos alimentos.  

 

Figura 03: Principais antocianidinas presentes nos alimentos  

Fonte: Barreto, 2008 

 O número dos grupos hidroxilas, o grau de metoxilação destes grupos o 

número de açúcares bem como suas ligações quimicas e a natureza do grupo 

alifático, identificam a existência de diferentes moléculas de antocianinas 

(FRANCIS,1992).  

 A presença do açúcar, ácidos, grupos metóxilo e hidroxila têm 

importante efeito na estabilidade e cor das antocianinas, variando de vermelho 

ao azul, passando por uma gama de cores intermediárias. Os açúcares mais 

comuns presentes nas moléculas das antocianinas são: glicose, xilose, 

arabinose, rammose, galactose.Estes açúcares ocorrem como 

monoglicosídeos, diglicosídeos e triglicosídeos substituídos diretamente na 

aglicona nas posições 3,5,7(TERCI,2004). 

 As antocianinas têm diversas utilidades na indústria de alimentos, porém 

segundo (FRANCIS,1992)., numerosos trabalhos têm sido desenvolvidos para 

estudar o efeito desta molécula sobre a saúde, através de sua ação 

antioxidante e antiradicalar que asseguram melhor circulação sanguínea e 

protegem o organismo contra o acúmulo de placas de depósito de gorduras. 
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 As antocianinas são derivadas da combinação de ligações de hidroxilas 

e hidroxilas metiladas nas posições: 3,5,6,7,3,4,5´ ao cátion flavílio (AKWIE, 

2000). 

 Aproximadamente 20 antocianinas já foram estudadas e identificadas na 

natureza, porém 6 tem aplicações e importância para a indústria de alimentos: 

perlargonidina; cianidina; delfinidina; pertunidina; malvidina e peonidina 

(GRISEBACH, H, 1982) 

 As antocianinas são mais estáveis e apresentam maior solubilidade em 

solução aquosa, quando glicosadas na posição C-3 que as antocianidinas 

(JURDI, 1964). 

 Diversos fatores, como: pH, concentração da solução, presença de 

copgmentação, luz e oxigênio, influenciam na estabilidade das antocianinas, 

alterando as cores de: cor vermelha ou azul para coloração marrom, 

indesejada. 

 Segundo Brovillard (1982) a estabilidade das antocianinas pode ser 

elevada através da interação hidrofóbica entre o anel de pirilium e os radicais 

aromáticos do grupo acila. 

 As antocianinas são antocianidinas ligadas ao açúcares a algumas 

vezes também possuem ácidos ligados aos açúcares. Os ácidos encontrados 

com maior freqüência são os ácidos p-coumárico; caféico algumas vezes são 

encontrados os ácidos p-hidroxibenzóico; malônico e acético. Os açúcares 

conferem estabilidade à antocininas. A natureza individual dos açúcares não é 

significante, entretando sua posição na molécula exerce uma influência 

profunda na reatividade da antocianina (RIBEIRO e SERAVALLI, 2004). 
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3.8.2 Fatores que afetam a estabilidade das Antocianinas 

pH 

 Segundo Falcão e Barros (2003), Akwie (2000) e Cardoso (1997), há 

quatro estruturas de antocianinas em meio ácidos e neutros em equilíbrio: o 

cátion flavilium (AH+), a base quinoidal (A); a pseudo base carbinol (B) e a 

chalcona (C).  

O pH irá influenciar no equilíbrio entre as diferentes formas de 

antocininas e conseqüentemente na estabilidade de sua cor. Na faixa de pH de 

1,0 a 3,0, as antocianinas exibem coloração vermelha, que corresponde a um 

equilíbrio entre o cátion flavilium (vermelho) e a base carbinol (incolor). 

 Entre pH 4,0 a 6,5 o sal flavilium é imediatamente convertido em duas 

bases quinoidais neutras de cor púrpura. 

 A presença de dois ou mais resíduos ácidos ligados aos açúcares é 

fundamental para uma boa estabilidade da cor das antocianinas em solução 

neutras. 

Temperatura 

 Segundo Grisebach (1982) a estabilidade das antocianinas é muito 

afetada pela temperatura. O uso de altas temperaturas destrói as antocianinas. 

Recomenda-se a utilização de baixas temperaturas para uma melhor retenção 

do pigmento. A destruição do pigmento pode provocar uma variação enorme de 

cor, comumente a cor vermelha torna-se marrom. 

 O processamento e a estocagem das frutas alteram muito para a 

variação de cor. 

Luz e Oxigênio 

 Segundo Cardoso (1997) e Ribeiro (2004), na presença de oxigênio as 

antocianinas escurecem na presença de oxigênio, especialmente quando a luz 
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está associada ao oxigênio. Quando se substitui o oxigênio por atmosfera ricas 

em nitrogênio a v6acuo, a cor das antocianinas é mantida. 

 Markaki, et al (1975), realizaram um estudo da estabilidade das 

antocianinas utilizando morangos e demonstraram que a ação do oxigênio e 

ácido ascórbico destrói mais o pigmentos do que a ação isolada somente de 

um dos fatores. 

Dióxido de Enxofre  

 Segundo Grisebach (1982) o dióxido de enxofre é utilizado para 

processamento de frutas por inibir a degradação enzimática das antocianinas, 

em baixas concentrações formam um complexo incolor com as antocianinas. 

 O dióxido reage com a posição 4 das antocianinas e forma um produto 

incolor, porém pode ser revestida pela acidificação e aquecimento. 

Enzimas 

 As enzimas podem degradar as antocianinas, durante a preparação ou 

extração dos sucos de frutas, provocando escurecimento e perdas de cor. As 

antocianinas podem ser degradadas pelas enzimas: glicosidades; 

polifenoloxidases e peroxidases  (CARDOSO,1997). 

Metais 

 As antocianinas formam pigmentos azul- púrpura com metais, provocam 

alterações também se as frutas durante o processamento ou estocagem 

estiverem em contatos com metais com ferro, alumínio ou latão. 

 

3.8.3 Efeitos da Copigmentação 

 A copigmentação intermolecular das antocianinas com outros 

flavonóides certos ácidos fenólicos, alcalóides e outros compostos incluindo as 

antocianinas (GRISEBACH, 1982). 



42 
 

 O complexo antocianina flavonoíde é um exemplo de copigmentação 

intramolecular (CARDOSO, 1997). 

Copigmentação intra e intermolecular de antocianinas 

 Moléculas de antocianinas estão geralmente associadas com moléculas 

incolores (copigmentos) que irão exercer efeitos importantes nas cores dos 

vegetais. Estes compostos denominados copigmentos, tais como, flavonoides, 

alcalóides aminoácidos e nucleosídeos (FALCÃO e BARROS, 2003). 

 A copigmentação pode ocorrer intra ou intermolecular e ambos irão 

competir pelo meio vacuolar das plantas. A copigmentação intramolecular 

ocorre quando o pigmento e o copigmento fazem parte da mesma molécula 

(FALCÃO e BARROS, 2003). 

 Diversas pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de estudar 

detalhadamente o comportamento da reação de copigmentação. 

 Figueiredo et al (1996) utilizaram espectroscopia UV-visível, para 

estudar o mecanismo de copigmentação intramolecular e desenvolveram um 

modelo matemático para descrever as propriedades corantes exibidas pelas 

antocianinas extraídas de flores ultravioletas, demonstrando a existência de 

interações não covalentes que estabilizam as formas coloridas das 

antocianinas. 

 Na copigmentação intermolecular predominam forças de Van der Waals 

hidrofóbicos em meio aquoso. As antocianinas hidratadas são convertidas a 

pseudobases incolor. O copigmentos irá competir com água e interagir com as 

antocianinas, aumentando sua estabilidade (FALCÃO e BARROS, 2003). 

  

 Extração das antocianinas 

As antocianinas se destacam nas flores e frutos. Nos frutos são localizadas 

principalmente na casca, porém também são encontradas em menores 

quantidades nas polpas. São solúveis em solventes polares, portanto são 

geralmente extraídas com metanol e etanol. Geralmente esta extração é 
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realizada em meio ácido para prevenir a oxidação deste pigmento (TERCI, 

2004). 

Revilla et al, 1998 em estudos sobre métodos de extração de antocianinas 

utilizando uvas, concluiu que a quantidade total de antocianinas extraídas é 

influenciada pelo tempo de extração e pela presença de ácido no solvente 

extrator. Com 1% (v/v) de ácido mineral, a quantidade de antocianina extraída 

aumenta cerca de 7% na comparação com o mesmo solvente sem ácido. 

A metodologia proposta Francis (1982) para quantificação das antocianinas 

totais, emprega uma extração com etanol acidificado durante 12 horas sob 

refrigeração e posterior leitura em espectrofotômetro utilizando um 

comprimento de onda de máxima absorbância em pH único e utilizando o 

coeficiente de extinção molar da antocianina majoritária. 

É possível também identificar antocianinas específicas utilizando a técnica 

de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e cromatografia em papel.  

Porém a escassez de padrões contribui para a dificuldade nestas 

identificações. Através de estudos já realizados com o objetivo de identificar 

antocianinas presentes em alimentos, vários coeficientes de retenção (Rf) 

foram gerados. Estes dados têm servido como base para identificação das 

antocianinas ( POPPI, 2008). 

 

3.9 Principais métodos para determinação da atividade antioxidante “In 

vitro” 

Vários métodos têm sido desenvolvidos para avaliar a capacidade 

antioxidante dos vegetais “in vitro” ou “in vivo”. Uma das estratégias mais 

utilizadas é a medida in vitro da capacidade antioxidante total de um composto, 

que consiste em determinar a atividade do antioxidante frente à substâncias 

cromógenas de natureza radical (KUSKOSKI et al, 2005). 

  Diversos compostos cromógenos são utilizados para determinar a 

capacidade dos compostos fenólicos presentes nos frutos para capturar os 
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radicais livres gerados (KUSKOSKI et al, 2005). Dentre estes compostos, 

destacam-se o ensaio do DPPH (1,1 difenil-2-pierilhidrozil) e o da oxidação 

acoplada do beta caroteno/ ácido linoléico. 

 No método do DPPH, o antioxidante reage com o radical DPPH, 

convertendo-o em sua forma reduzida. Inicialmente a solução metanólica de 

DPPH possui coloração violeta, tornando-se amarelada durante a reação, 

sendo o grau deste descoramento um indicador da habilidade deste 

antioxidante em seqüestrar o radical livre (MELO et al, 2006). 

 O método de oxidação do beta caroteno/ácido linoléico avalia a atividade 

de inibição de radicais livres gerados durante a peroxidação do ácido linoléico. 

O método está baseado na descoloração (oxidação) do beta caroteno induzida 

por produtos de degradação oxidativa do ácido linoléico (DUARTE-ALMEIDA et 

al, 2006). 

 Melo,et al (2006), avaliou a capacidade antioxidante de quinze hortaliças 

comercializadas na cidade de Recife, utilizando o sistema beta caroteno/ácido 

linoléico e o sistema DPPH. Todas as hortaliças investigadas demonstraram 

capacidade antioxidante. 

 Roesler et al, (2007) estudaram frutas do cerrado do Estado de São 

Paulo, como: araticum, pequi, lobeira, consumidas por populações nativas da 

região. Estas frutas foram avaliadas a partir dos extratos aquosos, utilizando o 

método do DPPH. Os resultados indicaram que os extratos possuem grande 

potencial antioxidante e estudos adicionais tornam-se necessários para avaliar 

as potencialidades destas frutas no campo farmacêutico. 

 De maneira geral, para que os compostos fenólicos sejam considerados 

excelente oxidante, é necessário que (HASSIMOTO, 2005) 

  - Quando presentes em baixas concentrações sejam capazes de inibir, 

retardar e prevenir auto-oxidação, ou oxidação mediada por radicais livres; 

- O produto formado após o seqüestro do radical seja estável. 
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3.9.1 Método ABTS 

 A base do método ABTS ou TEAC (capacidade antioxidante equivalente 

em trolox) é monitorar o decaimento do cátion- radical ABTS, produzido pela 

oxidação do ABTS (2,2’-azinobis(3-ethylbenzothiaziline-6sulfonate), gerado 

pela adição de uma amostra contendo antioxidante, através de leitura em 

espectrofotômetro com comprimento de onda em 734nm, utilizando um 

antioxidante sintético, o Trolox, um análogo da vitamina E, porém sendo 

hidrossolúvel. A vantagem do método é sua simplicidade que permite ser 

utilizado em rotinas de laboratório (MILLER et al, 1971).  

Os resultados obtidos referente ao método são expressos em TEAC, 

que é definido como a concentração de Trolox que possui a mesma atividade 

antioxidante que 1 µM da substância investigada (RE et al, 1999). A partir do 

extrato obtido preparam-se pelo menos três diluições diferentes em triplicata e 

a curva gerada pelos extratos antioxidantes é calculada e interpolada na curva 

padrão de calibração, expresso em TEAC (RUFINO, 2007b). 

Este método é utilizado tanto para amostras hidrossolúveis quanto para 

amostras lipossolúveis, em um tempo relativamente curto, o que lhe confere 

vantagens em relação a outros métodos (KUSKOSKI et al, 2005). 

A oxidação do ABTS inicia imediatamente após a adição do persulfato 

de potássio, porém a estabilidade da absorbância ocorre somente após 6 horas 

de reação. Depois de formado, o ABTS pode ser reduzido na presença dos 

antioxidantes doadores de hidrogênio, perdendo sua coloração (BARRETO, 

2008). 

Através da redução do ABTS é determinada a percentagem de inibição 

em função da concentração do antioxidante utilizado e o cálculo da atividade 

anti-radical livre será relativo à reatividade do padrão trolox (BARRETO, 2008). 

Na figura 04 está apresentado a formação do radical ABTS, gerado pela 

oxidação do radical ABTS com o persulfato de sódio, formando um cromóforo 

verde azulado de cor intensa  (THOMAS et al, 2004; BARRETO, 2008). 
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Figura 04: Formação do radical ABTS  

Fonte: Barreto, 2008. 

 

3.9.2 Método DPPH 

 

 O método DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) é baseado na captura do 

radical DPPH por antioxidantes, produzindo um decréscimo da absorbância a 

515 nm (RUFINO, 2007a). É utilizado para determinar a atividade antioxidante 

de fenóis, alimentos e amostras biológicas. A Atividade antiradical é 

expressada pelo parâmetro EC50, que significa a quantidade de antioxidante 

necessário para diminuir 50% da concentração do DPPH inicial. 

 O radical DPPH é estável, de coloração púrpura, porém quando 

reduzido passa a ter coloração amarela, conforme demonstrado na figura 05. 

(TOMEI e SALVADOR, sd). 

A eficiência deste método, expressa através da velocidade em que 

acontece a reação entre o antioxidante e o DPPH, depende basicamente da 

natureza da amostra que está sendo testada, principalmente do número de 

grupos hidroxílicos livres. Amostras ricas em ácido ascórbico reagem 

rapidamente com o radical (BRAND-WILLIANS  et al., 1995). 
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Figura 05: Coloração púrpura nas amostras onde o radical 

apresenta-se estável até coloração amarelada, 

quando o radical está reduzido.  

Fonte: Primária 

O método está baseado na capacidade do DPPH em reagir com 

doadores de hidrogênio através de uma amostra antioxidante, e então é 

reduzido. A capacidade da amostra em reduzir o DPPH (evitar a oxidação), é 

demonstrada pela percentagem de DPPH restante no sistema (SANCHEZ-

MORENO  et al.,2002).  

 

3.9.3 Método β-caroteno/Ácido Linolêico  

 O sistema β-caroteno/ácido linoléico foi desenvolvido por MARCO (1968) 

e modificado por MILLER (1971) utiliza o ácido linoléico, Twwen e β-caroteno. 

É um método espectrofotométrico, que utiliza comprimento de onda a 470nm, 

baseado na descoloração da solução β-caroteno/Ácido Linolêico. Este método  

avalia a capacidade de inibição de radicais livres, pelo antioxidante utilizado, 

gerado  durante a peroxidação lipídica do ácido linoléico (DUARTE-ALMEIDA 

et al., 2006). 

 Nesta metodologia acompanha-se o controle do decaimento da 

absorbância das amostras antioxidantes, de um antioxidante sintético (BHT, 
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Trolox) e do sistema (β-caroteno/Ácido Linolêico ) durante 120 minutos, a partir 

dos resultados obtidos, plota-s β-caroteno/Ácido Linolêico e um gráfico do 

decaimento da absorbância ao longo do tempo, para avaliar a cinética da 

atividade antioxidante da amostra em diferentes concentrações (RUFINO, 

2007a). 

 A partir da cinética da atividade antioxidante, Yanishlieva e Marinova 

(1995) desenvolveram um cálculo matemático que vem sendo utilizado Jardini 

e Mancini-filho, 2007 e Lima,2008. Este cálculo é realizado em dois momentos, 

o Fator F1, calculado a partir da tangente na parte inicial da curva, no tempo 

ente 15 a 45 minutos, e determina a eficiência do antioxidante em bloquear a 

reação em cadeia, sendo chamados antioxidantes primários. O Fator F2 é 

calculado a partir da tangente no intervalo final da curva (tempo entre 75 a 105 

minutos) e calcula a participação do antioxidante analisado em participar de 

outras reações durante o processo oxidativo (antioxidantes secundários), 

conforme demonstrado na figura 06. Quanto menor que 1 for os fatores, mais 

eficiente é a amostra estudada como antioxidante.   

 

Figura 06: Curva de decaimento obtida no sistema β-

Caroteno/ácido linoléico, para obtenção das 

tangentes dos cálculos dos fatores cinéticos F1 e 

F2. 

Fonte: Jardini e Mancini-Filho (2007). 
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4      MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção da matéria prima 

 

Fruto do açaí 

Para a realização dos estudos foram escolhidos três corredores de 

produção de açaí do Estado do Amapá, Mazagão Novo, Francisco Luiz (Ilha do 

Pará) e Maracá (Município de Mazagão). Estas localidades foram escolhidas 

por serem grandes produtoras de fruto do açaí para o Estado do Amapá. A 

Região da Ilhas do Pará, apesar de fazer parte do Pará, abastece toda a 

produção de açaí no Município de Santana-AP. 

Em cada localidade 10 árvores de açaí nativo, 10 árvores de açaí 

manejado e 10 árvores de açaí plantado foram selecionadas e geo-

referenciadas, totalizando 30 árvores por localidade. Os frutos foram coletados 

sempre na mesma semana do mês, totalizando 12 meses de coleta. Para a 

localidade de Mazagão a quantificação das antocianinas e preparação dos 

extratos foram padronizadas em: 4 horas pós coleta, para a região da Ilha em 6 

horas e para a localidade do Maracá 12 horas.   

Para a comparação dos resultados obtidos em relação a composição 

centesimal com os frutos estudados, nos meses de agosto e setembro, para os 

frutos coletados, foram realizados os despolpamentos dos mesmos, utilizando 

uma batedeira de Macapá, para se obter o açaí fino, médio e especial. Este 

despolpamento foi realizado para a determinação dos teores de proteína, 

lipídios, fibras e cinzas do açaí batido. Foram realizados 10 despolpamentos 

por tipo de açaí para cada localidade estudada. Como não há uma 

regulamentação estadual sobre a quantidade de água que deve ser adicionada 

no açaí para se obter os três tipos de açaí comercializados na cidade de 

Macapá, esse despolpamento varia para as diferentes batedeiras. Para a 

realização deste estudo padronizou-se a adição de água para a realização 

deste despolpamento, utilizando 01 lata de açaí na máquina em : 4 litros de 

água para a batida do açaí comum; 2 litros de água para a batida do açaí 



50 
 

médio e 01 litro de água e 01 litro de água de açaí (água que sai da máquina 

no final da batida, vulgarmente chamada de “Chula”) para o açaí especial. 

 Açaí batido (extrato aquoso de açaí) 

Para a realização das análises de antocianinas, flavonóides, polifenois e 

atividade antioxidante, o açaí batido foi adquirido na safra de junho/julho e na 

entre safra de setembro/outubro de 2009, em locais chamados batedeiras de 

açaí escolhidas aleatóriamente. O estudo foi realizado através da coleta da 

bebida fresca de açaí dos três tipos de consistência (comum, médio e especial) 

existentes na cidade de Macapá-AP. As amassadeiras foram escolhidas 

aleatoriamente, e foi analisado o açaí batido de trinta pontos de 

comercialização. 

 

4.2  Análise da composição química 

Para as análises das composições químicas, realizadas em triplicata, 

foram utilizadas as metodologias do Instituto Adolfo Lutz (2008) e AOAC 

(2000), que trata-se de metodologias padrões para análises físico-químicas de 

alimentos.    

4.2.1 Determinação de umidade  

A determinação de umidade foi realizada empregando estufa da marca 

QUIMIS®, modelo Q-317 B222, pelo método de secagem em estufa com 

circulação de ar, até atingir o peso constante, segundo as normas analíticas 

Adolfo Lutz (2008), que consiste no aquecimento do cadinho em estufa a 

105oC por uma hora e resfriamento em dessecador até temperatura ambiente, 

depois pesar o cadinho, tarar e pesar 5g da amostra. Secar a amostra em 

estufa a 105oC por 3 (três) horas, resfriar em dessecador até temperatura 

ambiente, e pesar. Levar novamente à estufa e repetir procedimento, até que a 

massa final seja constante. Para o cálculo da % de umidade aplica-se a 

seguinte formula: 
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Massa Seca = (Massa Final – Massa Inicial)  x 100          

                  Massa Amostra 

                 Umidade % = 100 – Massa Seca (%) 

4.2.2  Determinação de proteína  

As proteínas foram determinadas pelo método de Kjeldahl, através da 

digestão, destilação e titulação da amostra para determinação de nitrogênio 

total, utilizando aparelho da marca TECNAL, Modelo TE 036/1 (ADOLFO 

LUTZ, 2008). 

Procedimento para digestão da amostra 

 Foi pesado 1,5g da mistura catalítica em papel manteiga, adicionando 

0,2g da amostra. Foi colocado no tubo de Kjeldahl, em seguida foi levado ao 

bloco digestor adicionando 5 mL de ácido sulfúrico concentrado, aumentando a 

temperatura gradativamente. Em seguida foi retirado os tubos do bloco digestor 

quando a solução ficou com tonalidade clara (ou seja, quando a solução 

apresentar coloração azul-cristal). Esfriou-se por uma hora, depois adicionou-

se água destilada, escorrendo lentamente pela parede do tubo, de modo a 

dobrar o volume inicial.  

 Procedimento para destilação 

Foram adicionados a um erlenmeyer 20 mL de ácido bórico e 3 gotas de 

indicador misto (vermelho de metila e verde de bromocresol). Ao tubo 

previamente preparado, foi adicionado 25 mL de hidróxido de sódio (NaOH) a 

50%, de modo a deixar a coloração negra e destilou-se a reação no erlenmeyer 

para a remoção do nitrogênio. 

 Procedimento para titulação 

Titulou-se com ácido clorídrico (HCl) 0,1N e aplicou-se as seguintes fórmulas: 

 



52 
 

Nitrogênio (%) = 0,14 x Vg x Fator de correção 

                                     Massa da amostra 

Proteína (%) = Nitrogênio (%) x 5,75 

Onde: 

Vg: Volume gasto de HCl 0,1N 

Fator de correção: Fator de correção do HCl 0,1N   

4.2.3  Determinação de lipídios  

Determinado através da extração de gordura por solvente em extrator de 

Lipídio da marca Velp®, Modelo SER 148, utilizando Hexano como solvente, 

conforme metodologia da Association of Official Analytical Chemists - A.O.A.C. 

(2000).  

Foi pesado 1,0g de amostra, envolvida em papel de filtro e adicionada 

ao cartucho de extração dentro de um copo extrator, previamente pesado.  

Foram Adicionados 70 mL de hexano ao copo extrator, e o mesmo foi acoplado 

no aparelho. O hexano foi aquecido a 180°C e o cartucho de extração foi 

imerso com amostra, e deixado por 30 minutos em ebulição. Em seguida o 

cartucho foi retirado do hexano e deixado mais 30 minutos para lavagem da 

amostra pelo solvente e arraste da gordura para o béquer. O Becker foi 

colocado em estufa a 105 oC por 15 minutos para evaporação do solvente que 

ficou misturado a gordura. A seguinte fórmula foi utilizada para determinação 

dos lipídios: 

Lipídios (%) = (Massa final – Massa inicial) x 100 

                                Massa da Amostra          
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4.2.4  Determinação de cinzas 

O resíduo mineral fixo ou cinzas foram determinadas por calcinação da 

amostra à temperatura de 550 0C em mufla da marca QUIMIS®, modelo Q-318 

D21 (ADOLFO LUTZ, 2008). 

Foram pesados 5 g da amostra em cadinho de porcelana (previamente 

aquecido em mufla a 550 0C, por uma hora, resfriado em dessecador até 

temperatura ambiente). Em seguida foi carbonizado em mulfa a 550o C, durante 

3 horas e resfriados em dessecador até temperatura ambiente e pesado. 

Aplicou-se a seguinte fórmula para a determinação do percentual de cinzas: 

Cinzas (%) = (Massa final – Massa inicial) x 100 

                             Massa da amostra 

 

4.2.5  Determinação de carboidratos  

Os carboidratos foram determinados por diferença das análises acima 

empregadas. Onde: E= carboidrato; A= proteína total; B= lipídios; C= umidade; 

D= resíduo mineral fixo (ADOLFO LUTZ, 2008).   

E= 100-(A+B+C+D) 

4.2.6 Determinação de fibras  

As fibras foram determinadas em aparelho digestor de fibra bruta de 

marca VELP, modelo FIWE (A.O.A.C, 2000).  

Foi pesado 1,0g da amostra em béquer de 600 mL. Adicionou-se 50 mL 

de ácido sulfúrico 1,25%, em seguida foi homogeneizado e levado ao 

aquecimento, até entrar em ebulição contar 30 minutos. Após retirou-se o 

material imediatamente do aquecedor e em seguida foi resfriado. Foi 

transferido para o béquer 20 mL de solução 1,25% de hidróxido de sódio e 

aquecido até a ebulição, por 30 minutos, e novamente foi resfriado. O material 
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foi filtrado, em papel de filtro previamente tarado. Os resíduos do béquer foram 

retirados com auxilio de água destilada, lavando três vezes com álcool etílico, 

depois três vezes com éter etílico. Após o termino da filtração total, foi levada a 

estufa a 105o C, por duas horas, resfriado em dessecador até temperatura 

ambiente e pesado. O béquer foi lavado em seguida secando em estufa a 

105°C. A seguinte fórmula foi empregada para a determinação da percentagem 

de fibra: 

Fibra (%) = (Massa final – Massa inicial) x 100 

                             Massa da amostra 

 

4.3 Doseamento de antocianina e flavonóides 

 Para o doseamento de antocianinas e flavonóides, utilizou-se o método 

descrito por Francis (1982), empregando 1g de amostra em um Becker 

envolvido com papel alumínio, colocando em seguida ± 30 mL da solução de 

etanol-HCl (1,5N) (85 - 15%), previamente preparada. Colocou-se em um 

homogeneizador de tecidos por 5 minutos na velocidade “5”. Logo após, 

transferiu-se o conteúdo para um balão volumétrico de 50 mL (sem filtrar) e 

conferiu-se o volume com etanol-HCL (1,5N) (85 - 15%). Depois se transferiu 

para um frasco de vidro, envolto em papel alumínio, e deixou-se em repouso 

por uma noite na geladeira. 

Filtrou-se o material para um becker 50 mL sempre envolto em papel 

alumínio, e logo em seguida realizou-se a leitura no espectrofotômetro UV-Vis 

com comprimento de onda de 535nm. Para leitura de flavonóides colocou-se 

no comprimento de onda de 374nm.  O “branco” foi composto apenas da 

solução de etanol-HCl (1,5N). O cálculo de antocianina total foi realizado 

através da fórmula: Absorbância x fator de diluição/98,2. E para os flavonóides 

amarelos totais o cálculo foi realizado através da fórmula: Absorbância x fator 

de diluição/76,6. 
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4.4 Doseamento de polifenol extraível total 

O método empregado foi descrito por Rufino (2007a) aplicando uma 

curva padrão de ácido gálico 

curva padrão de ácido gálico 

 Preparo das Soluções 

  A partir da solução inicial de 100 mL de ácido gálico 50μl (S1), 

utilizando diluições sucessivas preparou-se as demais soluções variando de 0 

a 40μL. Retirou-se 800μL da S1 e completou-se com água destilada para 

1000μL em tubo de ensaio. Em seguida acrescentou-se 1 mL de folin 

ciocalteau (1:3), 2 mL de cabornato de sódio 20%, e 2 mL de água destilada. 

Homogeneizou-se a amostra e esta permaneceu em repouso à temperatura 

ambiente e protegida da luz por 30 minutos. 

 Determinação da absorbância 

  Em ambiente escuro, as concentrações foram transferidas para as 

cubetas de poliestireno. As leituras fora feitas em espectrofotometria UV-Vis a 

700nm, sendo realizadas após 30 minutos. 

 Curva- Padrão 

  Em uma planilha, colocaram-se as concentrações de ácido gálico 

no eixo X versus as respectivas absorbâncias no eixo Y e calculou-se a 

equação da reta.  

  

4.4.1 Obtenção dos extratos do fruto do açaí 

 

 Pesou-se 5g da amostra, em um béquer adicionou-se 20 mL de metanol 

50%, homogeneizou-se e manteve-se em agitação por 60 minutos à 

temperatura ambiente. Centrifugou-se a 15.000 rpm durante 15 minutos, e foi 

recolhido somente o sobrenadante 1 em um balão volumétrico de 50 mL. A 

partir do resíduo da primeira extração adicionou-se 20 mL de acetona 70%, 

homogeneizou-se novamente e manteve-se em agitação por 60 minutos à 

temperatura ambiente. Novamente foi centrifugada por 15 minutos, e retirado o 

sobrenadante 2, e juntou-se ao sobrenadante 1 no balão volumétrico e 

completou-se para 10 mL com água destilada. 
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4.4.2 Determinação dos polifenóis extraíveis totais (PET) 

 

 Em tubos de ensaio, preparou-se três repetições em triplicata, entre 

50.000, 100.000 e 250.000 mg/L, a partir do extrato obtido. Em ambiente 

escuro, adicionou-se 1 mL do extrato, 1 mL de folin ciocalteau (1:3), 2 mL do 

carbonato de sódio 20% e 2 mL de água destilada, homogeneizando todas as 

soluções. Em seguida foi realizada a leitura em espectrofotômetro UV-Vis a 

700 nm 30 minutos após a adição dos reagentes. O espectrofotômetro foi 

zerado com o branco que foi 1 mL de água destilada e a adição de todos os 

reagentes acima citados. 

 

4.5 Métodos de avaliação de atividade antioxidante dos extratos do 

açaí 

 

4.5.1 Obtenção dos extratos do fruto e bebida do açaí 

 

 Este método foi adaptado da técnica descrita por Larrauri et al. (1997). 

Para tanto, pesou-se para a preparação do extrato 5g do fruto do açaí em um 

béquer de 100 mL, adicionando-se 20 mL de metanol 50%, homogeneizou-se e 

deixou-se em repouso por 60 minutos à temperatura ambiente. Centrifugou-se 

a 15.000 rpm durante 15 minutos, transferiu-se o sobrenadante para um balão 

volumétrico de 50 mL. A partir do resíduo da primeira extração, adicionou-se 20 

mL de acetona 70%, homogeneizou-se e deixou-se em repouso por 60 minutos 

à temperatura ambiente. Centrifugou-se novamente a 15.000 rpm durante 15 

minutos, transferiu-se o sobrenadante para o balão volumétrico contendo o 

primeiro sobrenadante e completou-se o volume para 50 mL com água 

destilada. 
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4.5.2  Determinação da atividade antioxidante total (AAT) pelo método do 

sistema β-caroteno/ácido linoléico  

 Utilizou-se a técnica descrita por Rufino et al, (2007b);  

 Então a partir do extrato obtido preparou-se em tubos de ensaio três 

diluições diferentes, em triplicata, nas concentrações de 50.000, 25000 e 

20.000 ppm. Misturou-se 0,4mL de cada diluição do extrato com 5 mL da 

solução sistema. Utilizou-se como controle 0,4mL da solução de trolox com 5 

mL da solução sistema β-caroteno/ácido linoléico, homogeneizou-se os tubos 

de ensaio em agitador e manter em banho-maria a 40 °C. Realizou-se a 

primeira leitura 470 nm após 2 minutos de efetuada a mistura e depois em 

intervalos de quinze minutos até 120 minutos. O espectrofotômetro foi calibrado 

com água.  

 Os resultados foram expressos em percentagem de inibição da 

oxidação. A redução da absorbância do sistema sem antioxidante (Eq. 01) é 

considerada como 100% de oxidação. 

 

 

O decréscimo da leitura da absorbância das amostras foi 

correlacionado com o sistema e estabelece a percentagem de oxidação 

(Eq.02), subtraindo-se a percentagem de oxidação de cada amostra de 100 

(Eq. 03). Verifica-se a ação antioxidante da amostra (fruta), comparando-a com 

a atividade do antioxidante sintético (trolox). 

                     

   

 

 

A estimativa da eficiência da atividade antioxidante dos extratos do açaí 

foi avaliada pelo método do cálculo das tangentes das curvas obtidas no 

sistema β-caroteno e ácido linoléico, descrito por Jardini e Mancini Filho (2007) 

e obtendo-se os fatores cinéticos F1 e F2. A medida dos fatores cinéticos foi 

baseada em dois momentos distintos da reação descrita no método de Marco 

(Eq. 01) Redução da absorbância = Absinicial – Absfinal 

(Eq. 02) 

 

% Oxidação = [(Redução Abs) amostra x 100] 
                       (Redução Abs) sistema 

 (Eq.03) % Proteção = 100 – (% Oxidação) 
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(1968) e Miller (1971): F1 foi calculado no tempo compreendido entre 15 a 45 

minutos, pois é a parte da reação em que a formação de radicais peróxidos é 

maior, avaliando-se a capacidade do antioxidante em agir por mecanismos 

primários; F2 foi calculado no tempo compreendido entre 75 a 105 minutos, 

pois nesta etapa avançada da reação é possível avaliar a eficiência do 

antioxidante em agir por mecanismos secundários, interferindo nas reações de 

formação de produtos secundários da reação de oxidação. Foi considerado o 

valor referente às tangentes o coeficiente resultante da divisão entre o cateto 

oposto (obtido pela diferença entre as absorbâncias dentro do tempo avaliado) 

e cateto adjacente (obtido pela diferença entre os tempos de 15 a 45 minutos 

(F1) e 75 a 105 minutos (F2). 

 

4.5.3 Determinação da atividade antioxidante total pela captura do radical 

livre DPPH.  

 A técnica utilizada foi descrita por Rufino et al,( 2007c). A partir do 

extrato obtido preparou em tubos de ensaio no quatro diluições diferentes em 

triplicata nas concentrações de 25000, 20000,10000 e 5000 ppm. Em ambiente 

escuro, transferiu-se uma alíquota de 0,1 mL de cada diluição do extrato para 

tubos de ensaio com 3,9 mL do radical DPPH 0,06 mM e homogeneizou-se em 

agitador de tubos. Utilizou-se 0,1 mL da solução controle com 3,9 mL do radical 

DPPH. Utilizou-se álcool metílico, como branco, para calibrar o 

espectrofotômetro UV-Vis.. As leituras em 515 nm foram monitoradas a cada 

minuto, onde foi observada a redução da absorbância até sua estabilização. A 

leitura da absorbância final para o cálculo do EC50 só foi feita após a 

estabilização da absorbância (tempo EC50).  

Após a leitura, substituiu-se (Eq. 04) o valor correspondente a metade da 

absorbância inicial do controle pelo y da equação da curva do DPPH para 

encontrar o consumo em µM DPPH e, em seguida, transformar para g DPPH. 

 

Equivalência de controle e DPPH 
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Onde: 

y = Absorbância inicial do controle / 2 (item determinação da atividade 

antioxidante total) 

x = resultado em µM DPPH 

Obs.: converter para g DPPH, através da transformação: g DPPH = (µM DPPH 

/ 1.000.000) * 394,3 (peso molecular do DPPH). 

 A partir das absorbâncias obtidas das diferentes diluições dos extratos, 

plotou-se a absorbância no eixo Y e diluição (mg/L) no eixo X e determinar a 

equação da reta (Eq. 05).  

 Para calcular a AAT deve-se substituir a absorbância equivalente a 50 % 

da concentração do DPPH pelo y (Eq. 05) e encontra-se o resultado que 

corresponde à amostra necessária para reduzir em 50% a concentração inicial 

do radical DPPH (EC50). 

Cálculo do EC50 

Onde: 

y = Absorbância inicial do controle / 2 (item determinação da atividade 

antioxidante total) 

x = EC50 (mg/L). 

 A partir do resultado (mg/L) encontrado na equação 05, dividir por 1.000 

para ter o valor em g e, em seguida, dividir pelo valor encontrado em g DPPH 

(Eq. 04) para obter o resultado final (Eq. 06) que é expresso em g fruta (porção 

comestível) / g DPPH. 

EC50 expresso em g fruta / g DPPH 

(Eq. 6)  

(Eq. 04) y = a x b 

(Eq. 05) y = ax + b 

g fruta / g DPPH = (EC50  (mg/L) / 1.000 *  1) / g DPPH 
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4.5.4 Determinação da atividade antioxidante total pelo método ABTS   

 Utilizou-se a técnica descrita por Rufino et al, (2007d).  

Preparo do radical ABTS 

O radical ABTS foi preparado a partir da reação de 5 mL da solução 

estoque ABTS.+ com 88 µL da solução de persulfato de potássio. Manteve-se a 

mistura no escuro, à temperatura ambiente, por 16 horas. Em seguida, dilui-se 

com 1 mL desta mistura em álcool etílico até obter uma absorbância 0,07 nm ± 

0,05 nm a 734 nm. Preparar e usar apenas no dia da análise. 

Determinação da atividade antioxidante total (AAT) 

A partir do extrato obtido no item anterior, preparou-se em tubos de 

ensaio, três diluições diferentes, em triplicata, 8000, 6000 e 4000 ppm. Em 

ambiente escuro, transferiu-se uma alíquota de 30 μL de cada diluição do 

extrato para tubos de ensaio com 3,0 mL do radical ABTS·+ e homogeneizou 

em agitador de tubos. Realizou-se a leitura (734 nm) após 10 minutos da 

mistura e utilizou-se o álcool etílico, como branco, para calibrar o 

espectrofotômetro. 

 A partir das absorbâncias obtidas das diferentes diluições dos extratos, 

plotou-se a absorbância no eixo Y e a diluição (mg/L) no eixo X. Em seguida, 

determinou-se a equação da reta.  

Para calcular a AAT, substituiu-se na equação da reta a absorbância 

equivalente a 1.000 μM do padrão trolox (Eq. 07). O valor obtido para o termo x 

corresponde à diluição da amostra (mg/L) equivalente a 1.000 μM de trolox (Eq. 

08). 

 

Cálculo das diluições do extrato (mg/L) equivalente a 1.000 μM de trolox 

                                         

(eq,07) y = - ax + b 
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Onde: 

y = Absorbância correspondente a 1.000 μM de trolox (Equação 07) 

x = Diluição da amostra (mg/L) equivalente a 1.000 μM de trolox 

A partir do resultado encontrado (x) na equação 08, dividiu-se por 1.000 

para ter o valor em g. 

 O resultado final (Eq. 09) é calculado pela divisão de 1.000 (μM) pelo 

valor de X(g) e multiplicado por 1(g) para encontrar o valor final (Z) que é 

expresso em μM trolox / g de fruta (porção comestível). 

 

Cálculo final expresso em (μM trolox / g) 

(eq.08)                                  

                        

 (eq. 09) 

4.6 Doseamento e identificação dos ácidos graxos presentes no fruto e 

açaí batido 

Obtiveram-se os extratos da amostra in natura, triturada com celite e 

eluida com coluna, utilizando hexano como solvente extrator. A obtenção dos 

ésteres metílicos foi realizada com metóxido de sódio/metanol e em seguida 

trifluoreto de boro/metanol em banho- maria. 

 A composição em ácidos graxos foi determinada através de análise 

cromatográfica dos ésteres metilicos através de cromatografia gasosa,em 

cromatógrafo da marca Sinc. 

 

 

X(g) = x / 1.000 

Z = 1.000 / X(g).1 
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4.7 Identificações dos minerais presentes no fruto e açaí batido 

 A dosagem dos minerais foram realizadas em espectrofotômetro de 

absorção atômica (EAA), marca Varian, segundo a metodologia decrita por 

Silva, 2003. 

 

4.8 Análise estatística 

 O programa utilizado para realizar a análise estatística foi o BIOSTATIC 

5.0. O teste ANOVA com post hoc de tukey foi utilizado para as análises de 

composição química, teor de antocianina, teor de flavonóide e teor de polifenol. 

Para a comparação entre as amostras de açaí batido e comparação mensal de 

antocianinas entre os três tipos de açaí foi utilizado o teste “t” de student para 

duas amostras independentes. A correlação entre o teor de antocianinas, teor 

de polifenois e a atividade antioxidante pelos três métodos estudados foi 

relacionada pela correlação linear de Pearson, 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análise da composição química do fruto do açaí  

 

5.1.1 Determinação de umidade 

Os resultados quanto ao teor de umidade, estão apresentados na tabela 

01. Para a localidade de Vila Nova (Mazagão), houve variação no teor de 

umidade de 38,11% (novembro) a 43,03% (julho) para o açaí nativo; de 38,45% 

(novembro) a 55,81% (janeiro) para o açaí manejado e de 39,43% (outubro) a 

55,31% (março) para o açaí plantado. 

 Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) houve variação de 

39,77% (novembro) a 43,41% (julho) para o açaí nativo; de 38,77% (novembro) 

a 55,76% (janeiro) para o açaí manejado e 38,71% (outubro) a 55,74% (janeiro) 

para o açaí plantado. 

 Para a localidade de Maracá houve variação no teor de umidade de 

38,68% (novembro) a 49,71% (junho) para o açaí nativo; de 38,78% 

(novembro) a 55,67% (abril) para o açaí manejado e de 38,71% (novembro) a 

55,81% (janeiro) para o açaí plantado. 
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Tabela 01. Influência da sazonalidade sobre o teor de umidade presente no 

fruto do açaí, expressos em g/100g.  

 Mazagão Novo (%) Ilha do Pará (%) Maracá (%) 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

                                                                

Jan 

- 55,81± 

1,31 

- - 55,76± 

1,21 

55,74± 

1,18 

- - - 

Fev - 55,79± 

1,08 

- - 55,71± 

1,03 

55,67± 

0,91 

- - - 

Mar - 55,76± 

0,45 

55,31± 

0,71 

- 54,98± 

1,27 

54,89± 

1,12 

- - - 

Abril - 55,33± 

1,34 

55,21± 

2,19 

- 55,23± 

1,41 

55,19± 

1,32 

- 55,67± 

1,08 

55,81± 

0,27 

Maio - 50,47± 

1,27 

50,11± 

1,71 

- 50,68± 

1,22 

50,42± 

0,48 

- 51,34± 

0,91 

51,44± 

1,06 

Junho - 47,44± 

0,89 

46,71± 

0,49 

- 48,34± 

1,03 

47,71± 

1,22 

49,71± 

0,68 

49,12± 

1,15 

49,16± 

1,37 

Julho 43,03± 

0,89 

45,51± 

0,81 

44,31± 

1,31 

43,41± 

1,11 

46,17± 

2,14 

45,07± 

1,38 

47,01± 

1,41 

47,71± 

1,17 

47,89± 

1,23 

Agost 42,21± 

1,21 

43,27± 

1,34 

43,33± 

1,48 

42,12± 

1,23 

43,66± 

1,10 

43,67± 

0,19 

42,19± 

0,79 

42,88± 

1,31 

42,91± 

0,94 

Set 41,14± 

1,37 

43,12± 

1,41 

43,05± 

1,19 

41,91± 

1,31 

40,31± 

2,11 

40,71± 

2,71 

40,19± 

1,47 

40,38± 

1,19 

40,77± 

2,21 

Out 39,13± 

1,28 

40,01± 

1,07 

39,43± 

0,77 

39,77± 

1,34 

40,25± 

1,01 

38,71± 

0,92 

38,71± 

0,54 

38,97± 

1,56 

38,81± 

2,33 

Nov 38,11± 

1,19 

38,45± 

1,28 

- - 38,77± 

1,63 

- 38,68± 

1,87 

38,78± 

0,88 

38,71± 

0,91 

Dez - 41,12± 

1,33 

- - 40,71± 

1,06 

- - 40,78± 

1,29 

- 
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Os números da tabela representam a média ± desvio padrão de n = 10 por análise. * p < 0,05 

teste “t” de student. Não houve diferença significativa.  

 

5.1.2 Determinação de proteína 

 

Os resultados quanto ao teor de proteína estão apresentados na tabela 

02. Para a localidade de Vila Nova (Mazagão) houve variação de 6,68% 

(novembro) a 10,05% (setembro) para o açaí nativo; 2,81% (janeiro) a 10,15% 

(setembro) para o açaí manejado e 4,82% (março) a 10,11% (setembro) para o 

açaí plantado.  

Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) houve variação de 

7,34% (julho) a 10,21% (setembro) para o açaí nativo; de 2,84% (janeiro) a 

10,28% (setembro) para o açaí manejado e de 2,79% (janeiro) a 10,17% 

(setembro) para o açaí plantado.  

Para a localidade de Maracá, houve variação de 7,78% (novembro) a 

10,17% (setembro) para o açaí nativo; 4,93% (abril) a 10,27% (setembro) para 

o açaí manejado; e 4,89% (abril) a 10,31% (setembro) para o açaí plantado.  
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Tabela 02. Influência da sazonalidade sobre o teor de proteína presente no 

fruto do açaí, expresso em g/100g do fruto. 

 Mazagão Novo (%) Ilha do Pará (%) Maracá (%) 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 2,81± 

0,77 

- - 2,84± 

1,37 

2,79± 

1,71 

- - - 

Fev - 2,98± 

1,21 

- - 3,05± 

2,14 

3,01± 

2,38 

- - - 

Mar - 4,85± 

2,21 

4,82± 

2,76 

- 4,88± 

1,51 

4,81± 

1,81 

- - - 

Abril - 4,79± 

1,27 

4,81± 

1,41 

- 4,89± 

0,87 

4,83± 

0,78 

- 4,93± 

3,45 

4,89± 

Maio - 5,78± 

1,13 

5,63± 

2,14 

- 5,76± 

0,99 

5,66± 

2,34 

- 5,91± 

4,01 

5,77± 

Junho - 7,91± 

0,89 

6,68± 

1,08 

- 7,88± 

1,07 

6,71± 

1,07 

7,79± 

0,44 

8,01± 

2,78 

7,11± 

Julho 7,78± 

1,14 

7,81± 

2,36 

7,79± 

1,14 

7,34± 

0,22 

7,89± 

2,12 

6,73± 

1,05 

7,81± 

1,32 

8,09± 

3,05 

7,18± 

Agost 8,28± 

0,91 

8,31± 

2,41 

8,31± 

0,97 

8,17± 

0,35 

8,29± 

2,08 

8,33± 

2,54 

8,31± 

0,91 

8,44± 

1,66 

8,37± 

Set 10,05± 

0,78 

10,15± 

1,31 

10,11± 

1,71 

10,21± 

0,41 

10,28± 

1,11 

10,17± 

1,44 

10,21± 

0,86 

10,27± 

1,14 

10,31± 

Out 7,71± 

1,11 

8,37± 

0,87 

8,21± 

3,44 

7,78± 

0,21 

8,29± 

0,79 

8,16± 

0,68 

8,01± 

1,57 

8,12± 

2,55 

8,24± 

Nov 6,68± 

0,91 

6,59± 

1,13 

- - 6,71± 

3,14 

- 7,78± 

2,71 

7,81± 

2,01 

7,83± 

Dez - 5,40± 

1,61 

- 

 

6,56± 

2,54 

- - 7,35± 

0,98 

- 
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Os números representam a média ± desvio padrão de n=10 por análise. * P <0,05 teste “t” de 

student. 

 

5.1.3 Determinação dos lipídios 

 

Os resultados quanto ao teor de lipídios estão apresentados na tabela 

03. Para a localidade de Mazagão Novo houve variações nos resultados de 

10,47% (julho) a 15,35% (setembro) para o açaí nativo; 5,37% (janeiro) a 

15,67% (setembro) para o açaí manejado e 7,55% (março) a 13,78% 

(setembro) para o açaí plantado.  

Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) houve variação de 

10,51% (julho) a 15,44% (setembro) para o açaí nativo; de 6,01% (janeiro) a 

15,71% (setembro) para o açaí manejado e de 5,98% (janeiro) a 13,81% 

(setembro) para o açaí plantado.  

Para a localidade de Maracá, houve variação de 10,51% (junho) a 

15,48% (outubro) para o açaí nativo; 9,81% (dezembro) a 10,33% (setembro) 

para o açaí manejado; e 10,33% (abril) a 13,71% (setembro) para o açaí 

plantado.  
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Tabela 03. Influência da sazonalidade sobre o teor de lipídios presente no fruto 

do açaí, expresso em g/100g do fruto. 

 Mazagão Novo (%) Ilha do Pará (%) Maracá (%) 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 5,37± 

1,02 

- - 6,01± 

1,41 

5,98± 

0,72 

- - - 

Fev - 6,28± 

0,97 

- - 6,38± 

1,37 

6,19± 

2,04 

- - - 

Mar - 9,5± 

1,11 

7,55± 

0,67 

- 9,31± 

1,43 

9,27± 

1,38 

- - - 

Abril - 10,47± 

0,79 

8,33± 

0,71 

- 10,61± 

1,48 

9,48± 

0,93 

- 10,48± 

0,61 

10,33± 

1,08 

Maio - 11,06± 

0,81 

9,19± 

1,23 

- 11,22± 

1,11 

10,47± 

2,78 

- 10,57± 

1,31 

10,52± 

0,34 

Junho - 11,10± 

0,79 

9,48± 

0,77 

- 12,03± 

0,58 

10,51± 

2,61 

10,51± 

1,05 

11,44± 

1,48 

11,01± 

1,81 

Julho 10,47± 

0,78 

13,11± 

1,31 

10,66± 

0,91 

10,51± 

1,15 

13,10± 

1,36 

10,55± 

1,88 

11,07± 

1,25 

13,41± 

1,26 

11,21± 

2,91 

Agost 12,22± 

0,66 

15,44± 

1,24 

12,31± 

0,69 

12,33± 

1,07 

15,51± 

1,58 

11,31± 

1,07 

12,71± 

0,36 

15,51± 

1,04 

11,48± 

2,78 

Set 15,34± 

1,01 

15,67± 

1,97 

13,78± 

1,38 

15,44± 

0,47 

15,71± 

1,76 

13,81± 

1,48 

15,11± 

0,38 

15,78± 

0,91 

13,71± 

1,47 

Out 15,21± 

1,87 

15,07± 

1,32 

13,61± 

1,61 

15,18± 

1,33 

15,04± 

1,51 

13.67± 

0,71 

15,48± 

0,77 

15,27± 

0,48 

13,28± 

0,91 

Nov 13,11± 13,18± - - 13,44± - 14,77± 13,91± 11,47± 
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1,21 1,87 1,02 1,62 0,77 1,12 

Dez - 9,09± 

1,18 

- - 9,21± 

0,88 

- - 9,81± 

1,5 

- 

Os números representam a média± desvio padrão de n=10 por análise. * P < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

5.1.4 Determinação de cinzas totais 

Os resultados quanto ao teor de cinzas totais (resíduo mineral fixo) estão 

apresentados na tabela 04. Para a localidade de Mazagão Novo houve 

variações nos resultados de 1,43% (novembro) a 3,08% (agosto) para o açaí 

nativo; 0,99% (janeiro) a 3,15% (agosto) para o açaí manejado e 1,12% 

(março) a 3,11% (agosto) para o açaí plantado. 

 Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) houve variação de 

2,29% (julho) a 3,11% (agosto) para o açaí nativo; de 0,98% (janeiro) a 2,98% 

(agosto) para o açaí manejado e de 0,89% (janeiro) a 3,01% (agosto) para o 

açaí plantado.  

Para a localidade de Maracá, houve variação de 1,44% (novembro) a 

3,21% (agosto) para o açaí nativo; 1,34% (dezembro) a 3,37% (agosto) para o 

açaí manejado; e 1,31% (abril) a 3.18% (agosto) para o açaí plantado.  
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Tabela 04. Influência da sazonalidade sobre o teor de cinzas presente no fruto 

do açaí, expresso em g/100g do fruto. 

 Mazagão Novo (%) Ilha do Pará (%) Maracá (%) 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 0,99± 

1,22 

- - 0,98± 

1,37 

0,89± 

2,24 

- - - 

Fev - 1,12± 

1,31 

- - 1,21± 

2,72 

1,12± 

1,95 

- - - 

Mar - 1,28± 

0,48 

1,12± 

1,34 

- 1,40± 

1,11 

1,29± 

1,01 

- - - 

Abril - 1,41± 

1,02 

1,33± 

1,67 

- 1,51± 

1,21 

1,35± 

1,13 

- 1,66± 

0,23 

1,31± 

1,01 

Maio - 1,48± 

1,22 

1,39± 

1,41 

- 1,61± 

1,18 

1,41± 

1,08 

- 1,68± 

0,66 

1,44± 

1,38 

Junho - 2,21± 

1,31 

2,18± 

2,01 

- 2,25± 

1,41 

2,21± 

0,48 

2,28± 

2,21 

2,44± 

1,05 

2,33± 

1,47 

Julho 2,31± 

0,33 

2,38± 

0,77 

2,21± 

1,77 

2,29± 

0,41 

2,31± 

0,81 

2,32± 

0,11 

2,36± 

1,77 

2,51± 

1,44 

2,44± 

1,61 

Agost 3,08± 

0,48 

3,15± 

1,05 

3,11± 

1,71 

3,11± 

0,56 

2,98± 

0,77 

3,01± 

1,21 

3,21± 

1,38 

3,37± 

2,05 

3,18± 

1,71 

Set 2,61± 

0,21 

2,78± 

1,66 

2,64± 

1,06 

2,78± 

0,62 

2,81± 

0,67 

2,76± 

0,78 

2,18± 

1,21 

2,35± 

1,31 

2,34± 

1,02 

Out 2,11± 

0,76 

2,51± 

1,06 

2,37± 

1,33 

2,36± 

0,61 

2,46± 

1,33 

2,42± 

1,06 

2,31± 

1,00 

2,37± 

1,01 

2,22± 

1,33 

Nov 1,43± 

0,78 

1,52± 

1,33 

- - 1,55± 

0,99 

- 1,44± 

0,33 

1,46± 

0,73 

1,44± 

0,72 

Dez - 1,33± 

1,03 

- - 1,28± 

2,00 

- - 1,34± 

0,91 

- 
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Os números representam a média ± desvio padrão de n=10 por análise. * P < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

5.1.5 Determinação de carboidratos total 

Os resutados quanto ao teor de carboidratos total estão apresentados na 

tabela 05. Para a localidade de Mazagão Novo houve variações nos resultados 

de 30,86% (setembro) a 40,67% (novembro) para o açaí nativo; 28% (janeiro) a 

43,05% (dezembro) para o açaí manejado e 30,32% (abril) a 36,38% (outubro) 

para o açaí plantado.  

Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) houve variação de 

29,66% (setembro) a 39,91% (outubro) para o açaí nativo; de 27,46% (abril) a 

42,24% (dezembro) para o açaí manejado e de 29,15% (abril) a 37,04% 

(setembro) para o açaí plantado.  

Para a localidade de Maracá, houve variação de 29,71% (junho) a 

37,33% (novembro) para o açaí nativo; 27,26% (abril) a 40,72% (dezembro) 

para o açaí manejado; e 27,66% (abril) a 40,55% (novembro) para o açaí 

plantado.  
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Tabela 05. Influência da sazonalidade sobre o teor de carboidrato total 

presente no fruto do açaí, expresso em g/100g do fruto. 

 Mazagão Novo (%) Ilha do Pará (%) Maracá (%) 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 35,02± 

1,31 

- - 34,41± 

1,37 

34,60± 

1,48 

- - - 

Fev - 33,83± 

1,44 

- - 33,65± 

1,55 

34,01± 

1,07 

- - - 

Mar - 28,61± 

1,27 

31,20± 

1,33 

- 29,43± 

1,56 

29,74± 

1,12 

- - - 

Abril - 28± 

1,38 

30,32± 

2,21 

- 27,46± 

1,31 

29,15± 

0,91 

- 27,26± 

1,79 

27,66± 

1,72 

Maio - 31,21± 

1,07 

33,68± 

2,05 

- 30,73± 

1,11 

32,04± 

0,56 

- 30,50± 

1,81 

30,83± 

1,18 

Junho - 31,34± 

1,03 

34,95± 

0,65 

- 29,50± 

1,18 

32,86± 

0,88 

29,71± 

1,02 

28,99± 

2,18 

30,39± 

1,61 

Julho 36,41± 

0,75 

31,19± 

0,97 

35,03± 

1,91 

36,45± 

1,04 

30,53± 

0,88 

35,33± 

1,34 

31,75± 

1,91 

28,28± 

2,24 

31,28± 

1,44 

Agost 34,21± 

0,11 

29,83± 

1,43 

32,94± 

2,44 

34,27± 

1,42 

29,56± 

1,22 

33,68± 

1,32 

33,58± 

1,29 

29,80± 

2,61 

34,06± 

0,67 

Set 30,86± 

1,23 

28,28± 

1,74 

30,42± 

2,37 

29,66± 

1,58 

30,89± 

1,34 

32,55± 

1,71 

32,31± 

1,33 

31,22± 

2,66 

32,87± 

0,33 

Out 35,84± 

1,28 

34,04± 

2,21 

36,38± 

1,78 

34,91± 

2,11 

33,96± 

1,48 

37,04± 

2,11 

35,69± 

1,41 

35,27± 

1,19 

37,45± 

0,76 

Nov 40,67± 40,26± - - 39,53± - 37,33± 38,04± 40,55± 
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1,37 2,27 1,21 2,45 2,10 1,12 

Dez - 43,05± 

3,01 

- - 42,24± 

1,29 

- - 40,72± 

0,91 

- 

Os números representam a média ± desvio padrão de n=10 por análise. * P < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

5.1.6 Determinação de fibras 

 

Os resultados quanto ao teor de fibras estão apresentados na tabela 06. 

Para a localidade de Mazagão Novo houve variações nos resultados de 

34,77% (julho) a 50,11% (outubro) para o açaí nativo; 33.19% (janeiro) a 

54,03% (outubro) para o açaí manejado e 32,88% (março) a 53% (outubro) 

para o açaí plantado.  

Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) houve variação de 

33,78% (julho) a 50,05% (outubro) para o açaí nativo; de 33,03%(janeiro) a 

53,83% (outubro) para o açaí manejado e de 32,47%(janeiro) a 51,77% 

(outubro) para o açaí plantado. 

 Para a localidade de Maracá, houve variação de 35,71% (junho) a 

53,31% (outubro) para o açaí nativo; 38,21% (dezembro) a 54,37% (outubro) 

para o açaí manejado; e 33,71% (abril) a 53,97% (outubro) para o açaí 

plantado.  
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Tabela 06. Influência da sazonalidade sobre o teor de fibras presente no fruto 

do açaí, expresso em g/100g do fruto. 

 Mazagão Novo (%) Ilha do Pará (%) Maracá (%) 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 33,19± 

0,31 

- - 33,03± 

1,31 

32,47± 

1,37 

- - - 

Fev - 33,81± 

1,23 

- - 33,17± 

1,78 

32,81± 

0,55 

- - - 

Mar - 34,77± 

1,31 

32,88± 

1,38 

- 34,01± 

1,38 

33,12± 

1,22 

- - - 

Abril - 34,48± 

1,22 

33,15± 

1,05 

- 34,59± 

1,28 

33,81± 

1,11 

- 34,98± 

1,51 

33,71± 

1,29 

Maio - 35,11± 

1,04 

33,99± 

1,22 

- 34,99± 

0,77 

33,81± 

0,68 

- 35,07± 

0,21 

34,82± 

0,38 

Junho - 35,71± 

0,54 

35,21± 

1,78 

- 35,83± 

1,33 

35,11± 

0,18 

35,71± 

0,27 

35,81± 

0,67 

35,47± 

0,11 

Julho 34,77± 

1,28 

37,11± 

0,77 

37,49± 

0,76 

33,78± 

1,31 

36,11± 

1,48 

37,44± 

0,71 

36,87± 

0,08 

37,41± 

1,01 

37,21± 

0,61 

Agost 36,12± 

2,16 

46,84± 

1,06 

46,31± 

0,44 

36,01± 

2,11 

44,74± 

1,08 

44,31± 

1,33 

44,82± 

1,03 

46,88± 

1,18 

46,63± 

1,03 

Set 44,60± 

2,15 

51,00± 

0,08 

50,04± 

1,56 

43,69± 

1,72 

49,60± 

2,01 

49,48± 

0,88 

50,28± 

0,31 

51,25± 

1,04 

50,88± 

1,34 

Out 50,11± 

0,09 

54,03± 

1,01 

53,00± 

1,31 

50,05± 

1,78 

53,83± 

2,11 

51,77± 

1,58 

53,31± 

1,61 

54,37± 

1,22 

53,97± 

0,44 

Nov 50,06± 

0,19 

50,33± 

1,71 

50,21± 

1,91 

- 53,33± 

2,34 

- 50,27± 

1,04 

50,36± 

1,39 

50,16± 

0,33 

Dez - 38,18± 

1,38 

39,27± 

0,71 

- 38,71± 

2,31 

- - 38,21± 

0,48 

- 
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Os números representam a média ± desvio padrão de n = 10 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

5.2 Doseamento de antocianina total e flavonóide total para o fruto do açaí 

e açaí batido 

 

5.2.1 Doseamento de antocianinas total 

 

Na tabela 07 estão apresentados os valores médios obtidos para o teor 

de antocianinas para amostras provenientes do Município de Mazagão Novo. 

Observa-se que os valores variam de 319,92 ± 3,2 mg/100g, no mês de 

outubro, que corresponde ao final da safra a 565,99 ± 4,6 mg/100g em 

setembro, para o açaí nativo. Para o açaí manejado, os valores médios variam 

de 202,74 ± 2,65 mg/100g em dezembro, que corresponde ao mês de baixa 

produção e 805,99 ± 1,15 mg/100g no mês de setembro. Para o açaí plantado, 

o inicio da coleta deu-se em março, os valores de antocianinas variaram de 

233,15 ± 5,91 mg/100g no mês de maio a 594,91 ± 6,31 mg/100g no mês de 

setembro. Os meses de julho a setembro correspondem ao período de alta 

produção para o município de Mazagão. 

 

Nas figuras 07, 08 e 09 estão apresentados os resultados do teor de 

antocianinas para as amostras de açaí nativo, manejado e plantado, 

respectivamente. Os resultados são expressos em mg/100g distribuídos ao 

longos dos meses, no período da safra e entresafra.  
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Tabela 07. Valores médios do teor de antocianinas expressos em mg/100g 

para amostras do açaí nativo, manejado e plantado do Município de Mazagão 

Novo (Vila Nova) 

Meses Açaí Nativo Açaí Manejado Açaí Plantado 

Janeiro - 265,56±5,04 - 

Fevereiro - 280,68±3,01 - 

Março - 288,08±7,21 334,39±4,56 

Abril - 253,02±2,18 518,92±7,03 

Maio - 261,12±3,11 233,15±5,91 

Junho - 375,64±6,29 358,22±1,56 

Julho 412,92±6,5 375,84±4,27 556,94±9,12 

Agosto 538,12±4,23 550,26±2,18 571,85±8,72 

Setembro 565,99±4,6 805,99±1,15 594,91±6,31 

Outubro 319,93±3,2 437,68±1,03 479,45±3,15 

Novembro 438,93±1,7 466,72±2,78 - 

Dezembro - 202,74±2,65 - 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 10 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 
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Figura 07. Teor de antocianinas de amostras do açaí nativo do Município de 

Mazagão Novo. As colunas representam as médias de dez (10) 

árvores coletadas no período de julho a novembro. 

 

Figura 08. Teor de antocianinas de amostras do açaí manejado do Município 

de Mazagão Novo. As colunas representam as médias de dez (10) 

árvores coletadas no período de janeiro a dezembro. 
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Figura 09. Teor de antocianinas de amostras do açaí plantado do Município de 

Mazagão Novo. As colunas representam as médias de dez (10) 

árvores coletadas no período de março a outubro. 

 Na Figura 10 está apresentado a comparação entre os teores de 

antocianinas do açaí nativo, manejado e plantado. Observa-se que o açaí 

plantado, praticamente em todos os meses, se equipara com os valores do 

açaí manejado, exceto para os meses de abril e setembro, cujo teores 

apresentaram diferenças significativas quando comparados entre si. Este açaí 

é plantado na localidade quando o manejo é realizado. Observa-se ainda que 

em alguns meses há ausência de frutos das arvores nativas e/ou encontravam-

se verdes. Entretanto, o manejado apresentaram frutos em todas os meses do 

ano.  
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Figura 10. Comparação dos teores de antocianinas das amostras de açaí 

nativo, Manejado e Plantado do Município de Mazagão Novo. As 

colunas representam as médias de dez (10) árvores coletadas no 

período de janeiro a dezembro. 

 

Na tabela 08 encontram-se os valores obtidos para antocianina total 

para as amostras coletadas no Município de Maracá ao longo dos meses, na 

safra de verão e inverno. Observa-se que houve variação de 332,09 ± 1,18 

mg/100g (junho) a 640,04 ±1,03 mg/100g (setembro) para o açaí nativo; de 

206,45 ± 4,12 mg/100g (dezembro) a 834,84 ± 2,21 mg/100g (outubro) para o 

açaí manejado e de 434,71 ± 2,33 mg/100g (novembro) a 846,94 ± 1,85 

mg/100g (outubro) para o açaí plantado. 

 

Na figura 11 encontram-se os resultados obtidos para o teor de 

antocianinas em mg/100g para as amostras do açaí nativo. O período de coleta 

foi realizado de junho a novembro para o açaí nativo. 
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Tabela 08. Valores médios do teor de antocianinas em mg/100g para amostras 

de açaí nativo, manejado e plantado da localidade de Maracá. 

Meses Açaí Nativo Açaí Manejado Açaí Plantado 

Abril - 640,66 ± 4,19 508,65 ± 2,1 

Maio - 647,10±5,34 464,43±4,7 

Junho 332,09 ± 1,18 666,84 ± 1,19 470,75 ±1,55 

Julho 547,73 ± 2,76 738,66 ± 0,12 639,99 ± 1,6 

Agosto 570,21 ± 4,91 720,66 ± 0,81 640,60 ± 1,03 

Setembro 640,04 ± 1,03 708,12 ± 1,61 643,18 ± 2,05 

Outubro 441,46 ± 4,17 834,84 ± 2,21 846,94 ± 1,85 

Novembro 431,17 ± 3,61 445,12 ± 2,33 434,71 ± 2,33 

Dezembro - 206,45 ± 4,12  

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 10 por análise. *p < 0,05 teste “t” de 

student. 

  

 

Figura 11. Teor de antocianinas para amostras do açaí nativo da localidade de 

Maracá. As colunas representam as médias de dez (10) árvores 

coletadas no período de junho a novembro. 
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 Na figura 12 encontram-se os valores obtidos para o açaí manejado da 

localidade de Maracá. A área de coleta na referida localidade, possui área de 

manejo implantada à 10 anos. Nos meses de janeiro a março não houve coleta 

de amostras em virtude de não haver frutos maduros, próprio para coleta. 

 

Figura 12. Teor de antocianinas para amostras do açaí manejado da localidade 

de Maracá. As colunas representam as médias de dez (10) árvores 

coletadas no período de abril a dezembro. 

 

 Na figura 13 encontram-se os valores de antocianinas para o açaí 

plantado. Este açaí é plantado em área de várzea quando se retira as touceiras 

antigas no momento do manejo. O maior valor encontrado foi no mês de 

outubro, que foi de  846,94 mg/100g. 
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Figura 13. Teor de antocianinas de amostras do açaí plantado da localidade de 

Maracá. As colunas representam as médias de dez (10) árvores 

coletadas no período de abril a novembro. 

 

 Na figura 14 encontram-se os teores de antocianinas para os três tipos 

de amostras de frutos ao longo dos meses de coleta, nas safras de inverno e 

verão. 
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Figura 14. Comparação dos teores de antocianinas das amostras do açaí 

nativo manejado e plantado da localidade de Maracá. As colunas 

representam as médias de dez (10) árvores coletadas no período 

de abril a dezembro. 

Na tabela 09 encontram-se descritos os valores em mg/100g de 

antocianinas para o açaí nativo, manejado e plantado na localidade de 

Francisco Luiz, na ilha do Pará. O teor de antocianina variou de 346,15 

mg/100g no mês de junho, que corresponde ao inicio da safra, a 564,66 

mg/100g no mês de agosto, onde ocorre o pico da safra maior (força da safra), 

para o açaí nativo. Os teores de antocianinas variaram de 117,69 mg/100g no 

mês de janeiro, em um período que não é comum encontrar açaí para a venda 

na região, a 604,35 mg/100g no mês de setembro, onde ocorre o pico de 

produção da safra, para o açaí ,manejado; e para o açaí plantado a variação foi 

de 167,74 mg/100g no mês de janeiro a 787,69 mg/100g no mês de setembro. 
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Tabela 09. Valores médios do teor de antocianinas expressos em mg/100g 

para amostras do açaí nativo, manejado e plantado  da 

Comunidade de Francisco Luiz na Ilha do Pará 

Meses Açaí Nativo Açaí Manejado Açaí Plantado 

Janeiro - 117,69 ± 1,26 167,74 ± 3,75 

Fevereiro - 197,91 ± 3,78 251,80 ± 4,08 

Março - 271,88 ± 5,21 278,78 ± 5,01 

Abril - 250,01 ± 4,19 283,18 ± 2,24 

Maio - 259,21 ± 1,25 273,96 ± 2,16 

Junho - 325,42 ± 1,28 475,81 ± 4,48 

Julho 346,15 ± 4,42 372,24 ± 2,21 572,01 ± 6,23 

Agosto 441,19 ± 2,15 503,38 ± 3,05 586,38 ± 1,18 

Setembro 564,66 ± 3,6 604,35 ± 3,19 787,69 ± 5,21 

Outubro 436,01 ± 2,14 417,63 ± 2,15 386,64 ± 4,98 

Novembro - 464,86 ± 2,15 - 

Dezembro - 199,71 ± 2,05 - 

Os números representam a média ± desvio padrão de n=10 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

Na figura 15 estão apresentados os valores de antocianinas em mg/100g 

para o açaí nativo da localidade de Francisco Luiz na Ilha do Pará. Observa-se 

que apesar da safra na Ilha ocorrer em dois momentos, o fruto do açaí nativo 

foi obtido nesta localidade somente no período da safra maior, julho a outubro. 
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Figura 15. Teor de antocianinas de amostras do açaí nativo da localidade de 

Francisco Luiz na Ilha do Pará. As colunas representam as médias de 

dez (10) árvores coletadas no período de julho a outubro. 

  

Na figura 16 encontram-se os resultados obtidos para o açaí manejado 

da localidade de Francisco Luiz na Ilha do Pará. Apesar de 59% dos produtores 

de toda a ilha não realizarem nenhum tipo de manejo em suas propriedades, 

conforme diagnóstico realizado por Malcher et al (2010), em todos os meses do 

ano foi possível encontrar na localidade onde foi desenvolvido o estudo, o fruto 

do açaí manejado.  
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Figura 16. Teor de antocianinas de amostras do açaí manejado da localidade de 

Francisco Luiz na Ilha do Pará. As colunas representam as médias de 

dez (10) árvores coletadas no período de janeiro a dezembro. 

  

 

Na Figura 17 estão apresentados os valores de antocianinas para o açaí 

plantado da localidade de Francisco Luiz na Ilha do Pará.  
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Figura 17. Teor de antocianinas de amostras do açaí plantado da localidade de 

Francisco Luiz na Ilha do Pará. As colunas representam as médias 

de dez (10) árvores coletadas no período de janeiro a outubro. 

  

Na figura 18 está demonstrada a comparação entre os três tipos de açaí 

estudados na Ilha do Pará.  
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Figura 18. Comparação dos teores de antocianinas das amostras do açaí nativo 

manejado e plantado da localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará). 

As colunas representam as médias de dez (10) árvores coletadas no 

período de janeiro a dezembro. 

 

Na tabela 10 encontram-se os valores médios do teor de antocianinas 

para os extratos de açaí comum (fino), médio e especial comercializado em 

batedeiras do município de Macapá. Os valores de antocianinas para o açaí 

comum variam de 91,12 a 105,56 mg/100g, com média de 97,19 mg/100g; para 

o açaí médio variando de 136,91 a 178,45 mg/100g com média de 157,70 

mg/100g e o especial variando de valores de 187, 28 a 314,65 com média de 

201,44 mg/100g. 
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Tabela 10. Teor de antocianinas dos extratos de açaí comum, médio e especial 

comercializado no município de Macapá.  

Tipo de açaí Teor de Antocianinas (mg/100g) 

Açaí Comum 97,19 ± 0,85 

Açaí Médio 157,70 ± 1,05 

Açaí Especial *201,44 ± 0,75 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 

Na figura 19 estão apresentadas as médias dos valores de antocianinas 

encontradas nas amostras da bebida dos extratos de açaí comum, médio e 

especial, estabelecendo uma comparação entre os três tipos estudados e os 

referenciais sobre a polpa de açaí e uva congelada, estudada por Kuskoski e 

Assuero (2006).  

 

Figura 19. Teor de antocianinas em mg/100g dos extratos de açaí comum, médio 

e especial comercializados em Batedeiras do Município de Macapá, 

polpa de açaí e polpa de uva. As colunas representam as médias de 

30 coletas realizadas no período de junho a outubro. 
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Corredores de Produção 

 Na tabela 11 e figura 20 encontram-se os valores obtidos da 

comparação entre os teores médios de antocianinas em mg/100g das amostras 

de açaí nativo para os três corredores de produção estudados: Mazagão Novo 

(Mazagão), Francisco Luiz (Ilha do Pará) e Maracá (Mazagão). 

 

Tabela 11 Comparação entre os teores médios de antocianinas em mg/100g 

de amostras de açaí nativo para os três corredores de produção 

estudados 

Meses Açaí Nativo 

Vila Nova 

Açaí Nativo 

Ilha 

Açai Nativo 

Maracá 

Junho - - 332,09 ± 1,18 

Julho 412,92 ± 6,5 346,15 ± 4,42 
a
547,73 ± 2,76 

Agosto 
*a

538,12 ± 4,23 441,19 ± 2,15 
a
570,21 ± 4,91 

Setembro *565,99 ± 4,6 *564,66 ± 3,6 *
a
640,04 ± 1,03 

Outubro 319,93 ± 3,2 
a
436,01 ± 2,14 

a
441,46 ± 4,17 

Novembro 438,93 ± 1,7 - 431,17 ± 3,61 

Os números representam a média ± desvio padrão de n=30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student, do mesmo tipo, e 
a
 p < 0,5 de tipos diferentes.  
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Figura 20. Comparação dos teores de antocianinas de amostras de açaí nativo 

dos três corredores de produção. As barras representam a média de 

n=10 árvores por análise, durante o período de junho a novembro. 

 

Na tabela 12 e figura 21 encontram-se os valores obtidos da 

comparação entre os teores médios de antocianinas em mg/100g das amostras 

de açaí manejado para os três corredores de produção estudados, Mazagão 

Novo (Mazagão), Francisco Luiz (Ilha do Pará) e Maracá (Mazagão). 
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Tabela 12. Comparação dos teores médios de antocianinas em mg/100g de 

amostras de açaí manejado para os três corredores de produção 

estudados. 

Meses Açaí Manejado 

Vila Nova 

Açaí Manejado 

Ilha 

Açai Manejado 

Maracá 

Janeiro 265,56±5,04 117,69±1,26 - 

Fevereiro 280,68±3,01 197,91±3,78 - 

Março 288,08±7,21 271,88±5,21 - 

Abril 253,02±2,18 250,01±4,19 640,66±4,19 

Maio 261,12±3,11 259,21±1,25 647,10±5,34 

Junho 375,64±6,29 325,42±1,28 666,84±1,19 

Julho 375,84±4,27 372,24±2,21 738,66±9,12 

Agosto 550,26±2,18 *503,38±3,05 720,66±5,81 

Setembro 
a
*805,99±1,15 *604,35±3,19 708,12±3,61 

Outubro 437,68±1,03 417,63±2,15 *834,84±3,21 

Novembro 466,72±2,78 464,86±2,15 445,12±6,33 

Dezembro 202,74±2,65 199,71±2,05 206,45±4,12 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student, e 
a
 p < 0.05 para as localidades.  

 



93 
 

 

Figura 21. Comparação dos teores de antocianinas de amostras de açaí 

manejado dos três corredores de produção. As barras representam 

a média de n = 10 árvores por análise, durante o período de janeiro 

a dezembro. 

 

Na tabela 13 e figura 22 encontram-se os valores obtidos da 

comparação entre os teores médios de antocianinas em mg/100g das amostras 

de açaí manejado para os três corredores de produção estudados, Mazagão 

Novo (Mazagão), Francisco Luiz (Ilha do Pará) e Maracá (Mazagão). 
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Tabela 13. Comparação dos teores médios de antocianinas em mg/100g de 

amostras de açaí plantado para os três corredores de produção 

estudados 

Meses Açaí Plantado 

Vila Nova 

Açaí Plantado 

Ilha 

Açai Plantado 

Maracá 

Janeiro - 167,74±3,75 - 

Fevereiro - 251,80±4,08 - 

Março 334,39±4,56 278,78±5,01 - 

Abril 518,92±7,03 283,18±2,24 508,65±2,1 

Maio 233,15±5,91 273,96±2,16 464,43±4,7 

Junho 358,22±1,56 475,81±4,48 470,75±1,55 

Julho 556,94±9,12 572,01±6,23 639,99±1,6 

Agosto 571,85±8,72 586,38±1,18 640,60±1,03 

Setembro 594,91±6,31 787,69±5,21 643,18±2,05 

Outubro 479,45±3,15 386,64±4,98 846,94±1,85 

Novembro - - 434,71±2,33 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 
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Figura 22. Comparação dos teores de antocianinas em mg/100g de amostras 

de açaí plantado dos três corredores de produção. As barras 

representam a média de n=10 árvores por análise, durante o 

período de janeiro a dezembro. 

 

5.2.2 Doseamento de flavonóides total  

  Na tabela 14 encontram-se os valores médios obtidos para o teor de 

flavonóides total da localidade de Mazagão novo. Houve variação de 163,60 ± 

2,79 mg/100g (julho) a 215,32 ± 3,41 mg/100g (setembro) para o açaí nativo; 

de 93,65 ± 5,00 mg/100g (janeiro) a 312,41 ± 3,25 mg/100g para o açaí 

manejado e de 171,27 ± 2,78 mg/100g (março) a 318,71±4,31 mg/100g para o 

açaí plantado. 
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Tabela 14. Valores médios do teor de flavonóides total expressos em mg/100g 

para amostras do açaí nativo, manejado e plantado  da localidade 

de Mazagão Novo (Mazagão) 

Meses Açaí Nativo Açaí Manejado Açaí Plantado 

Janeiro - 93,65±5,00 - 

Fevereiro - 128,44±3,66 - 

Março - 132,64±9,36 171,27±2,78 

Abril - 87,13±4,27 205,27±2,27 

Maio - 115,19±5,00 208,28±6,11 

Junho - 161,38±3,88 228,18±3,12 

Julho 163,60±2,79 161,97±4,15 318,71±4,31 

Agosto 192,04±4,66 208,08±6,25 221,28±3,78 

Setembro 215,32±3,41 312,41±3,25 178,21±2,12 

Outubro 178,58±3,46 195,31±2,28 - 

Novembro 171,87±2,91 196,21±4,28 - 

Dezembro - 89,31±6,75 - 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 

 Na Tabela 15 encontram-se os valores médios obtidos para o teor de 

flavonóides total da localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará), houve variação 

de 178,45±5,75 mg/100g (outubro) a 221,04±3,03 (setembro) para o açaí 

nativo; de 61,40±2,28 mg/100g (janeiro) a 221,15±6,28 mg/100g (setembro) 

para o açaí manejado e 60,28±3,11 mg/100g (janeiro) a 228,56±3,49 mg/100g 

para o açaí plantado. 
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Tabela 15. Valores médios do teor de flavonóides total expressos em mg/100g 

para amostras do açaí nativo, manejado e plantado  da localidade 

de Francisco Luiz (ilha do Pará) 

Meses Açaí Nativo Açaí Manejado Açaí Plantado 

Janeiro - 61,40±2,28 60,28±3,11 

Fevereiro - 78,21±9,02 118,21±6,44 

Março - 141,23±5,00 140,79±3,78 

Abril - 142,28±3,27 142,07±4,66 

Maio - 148,71±4,75 144,12±3,18 

Junho - 160,71±2,78 158,21±3,77 

Julho 201,44±6,76 200,56±5,75 212,01±5,56 

Agosto 210,12±5,25 218,05±7,21 221,03±4,12 

Setembro 221,04±3,03 221,15±6,28 228,56±3,49 

Outubro 178,45±5,75 179,21±4,78 189,31±6,59 

Novembro - 128,04±6,23 - 

Dezembro - 116,03±5,34 - 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

Student. 

 

 Na tabela 16 encontram-se os valores médios obtidos  para o teor de 

flavonóides total da localidade de Maracá, variando de 128,55±3,12 mg/100g 

(abril) a 226,77±2,34 (setembro) para o açaí nativo; de 187,54±11,45 mg/100g 

(abril) a 234,66±4,21 mg/100g (setembro) para o açaí manejado e 148,79±5,27 

(abril) a 228,04±5,76 mg/100g (setembro) para o açaí plantado. 
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Tabela 16. Valores médios do teor de flavonóides total expressos em mg/100g 

para amostras do açaí nativo, manejado e plantado  da localidade 

de Maracá (Mazagão). 

Meses Açaí Nativo Açaí Manejado Açaí Plantado 

Abril - 187,54±11,45 148,79±5,27 

Maio - 188,21±7,12 150,22±4,28 

Junho 131,11±3,38 191,47±3,75 155,23±2,78 

Julho 201,12±4,67 208,77±10,34 204,21±4,23 

Agosto 209,05±3,11 221,19±5,75 214,38±3,69 

Setembro 226,77±2,34 234,66±4,21 228,04±5,76 

Outubro 213,76±9,27 218,21±4,28 214,77±7,12 

Novembro 186,44±6,29 189,44±6,13 187,41±6,11 

Dezembro - 171,22±5,74 - 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

Nas figuras 23 a 25 encontram-se as médias dos resultados obtidos para 

efeito de comparação entre o açaí nativo, manejado e plantado dos três 

corredores de produção (Mazagão Novo, Francisco Luiz e Maracá) durante o 

período de alta produção para os dois municípios Mazagão e Ilha do Pará, que 

corresponde de julho a outubro.   
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Figura 23. Comparação dos teores de flavonóides de amostras de açaí nativo dos 

três corredores de produção. As barras representam a média de n=10 

árvores por análise, durante o período de julho a outubro. 

 

Figura 24. Comparação dos teores de flavonóides de amostras de açaí manejado 

dos três corredores de produção. As barras representam a média de 

n=10 árvores por análise, durante o período de julho a outubro. 
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Figura 25. Comparação dos teores de flavonóides de amostras de açaí plantado 

dos três corredores de produção. As barras representam a média de 

n=10 árvores por análise, durante o período de julho a outubro. 

  

Na tabela 17 encontram-se a média dos resultados de flavonóides 

obtidos para amostras de extratos de açaí comum, médio e especial, 

comercializados em batedeiras do município de Macapá. Estes resultados 

correspondem à média de 30 determinações. 

 

Tabela 17. Teor de flavonóides total em amostras da bebida do açaí comum, 

médio e especial (mg/100g). 

Amostra Média (mg/100g) 

Açaí comum 110,21±0,31 

Açaí Médio 122,78±0,28 

Açaí especial 188,91±0,11 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 
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5.4 Doseamento de polifenois total para o fruto e bebida do açaí 

 

Os teores de polifenol extraível total para o fruto do açaí está 

demonstrado na tabela 18. Esta determinação foi realizada a partir da curva 

padrão de ácido gálico demonstrada na figura 26. Este doseamento foi 

realizado somente para a safra de verão do fruto de açaí, que ocorre no 

período de junho a setembro, utilizando uma concentração de extrato de açaí 

de 50.000 mg/L. Observa-se na tabela que para a localidade de Mazagão Novo 

houve variação de 454,71 ± 3,32 mg/100g a 501,11 ± 4,75 mg/100g para o açaí 

nativo; de 501,32 ± 4,21 mg/100g a 574,83 ± 6,28 mg/100g para o açaí 

manejado e 467,11 ± 3,73 mg/100g a 510,12 ± 2,28 mg/100g para o açaí 

plantado. Para a localidade de Francisco Luiz a variação foi de 431,44 ± 3,12 

mg/100g a 450,15 ± 3,19 mg/100g para o açaí nativo; de 468,91 ± 5,19 

mg/100g a 481,09 ± 4,89 mg/100g para o açaí manejado e 435,18 ± 2,18 

mg/100g a 435,06 ± 2,59 mg/100g para o açaí plantado. Para a localidade de 

Maracá  a variação foi de 471,12 ± 5,13 mg/100g a 485,78 ± 8,31 mg/100g 

para o açaí nativo; de 482,19 ± 1,78 mg/100g a 491,10 ± 3,75 mg/100g para o 

açaí manejado e 491,27 ± 8,12 mg/100g a 548,10 ± 4,91 mg/100g para o açaí 

plantado. 
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Tabela 18. Valores médios do teor de polifenois total expresso em mg/100g para amostras do 

açaí nativo manejado e plantado nos três corredores de produção estudados. 

 Mazagão Novo Ilha do Pará Maracá 

Mês Nativo Manejad

o 

Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Junho 454,71± 

3,32 

501,32± 

4,21 

467,11± 

3,73 

431,44  

± 

3,12 

468,91 

± 

5,19 

435,18 

± 

2,18 

471,12 

± 

5,13 

482,19 

± 

1,78 

491,27 

± 

8,12 

Julho 468,85± 

4,19 

552,81± 

5,00 

469,13± 

3,31 

433,12 

± 

3,77 

471,11 

± 

5,11 

441,19 

± 

5,21 

474,08 

± 

6,21 

485,19 

± 

1,55 

501,44 

± 

4,12 

Agost 491,23± 

4,33 

563,73± 

6,75 

495,27± 

2,27 

445,29 

± 

3,18 

474,12 

± 

6,10 

442,07 

± 

4,08 

481,12 

± 

7,19 

486,22 

± 

2,67 

532,19 

± 

5,35 

Set 501,11± 

4,75 

574,83± 

6,28 

510,12± 

2,28 

450,15 

± 

3,19 

481,09 

± 

4,89 

435,06 

± 

2,59 

485,78 

± 

8,31 

491,10 

± 

3,75 

548,10 

± 

4,91 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

Figura 26. Curva padrão de ácido gálico, obtido a partir da analise de 

espectrofotometria utilizando comprimento de onda de 700nm. 
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 As médias dos resultados obtidos para o teor de polifenois total para 

amostras do açaí batido comercializado em batedeiras do município de Macapá 

estão demonstradas na tabela 19. 

Tabela 19. Valores médios do teor de polifenol total expresso em mg/100g para 

amostras de açaí batido. 

Amostra Média (mg/100g) 

Açaí comum 381,08 ± 0,21 

Açaí Médio 393,07 ± 0,08 

Açaí especial *412,67 ± 0,19 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

Student. 

 

5.5 Métodos de avaliação antioxidante dos extratos de açaí 

5.5.1 Determinação da atividade total (AAT) pelo método do sistema β-

caroteno/ácido linoléico  

 As figuras 27 a 35 correspondem à curva da cinética de degradação das 

amostras de açaí nativo, manejado e plantado para as três localidades 

estudadas (corredores de produção), no período de alta produção o que 

corresponde ao período de julho a setembro, nas três concentrações 

estudadas. Nessas figuras também são apresentadas as cinéticas do 

antioxidante controle (trolox) e a degradação do sistema. 

As figuras 27 a 29 apresentam a cinética do açaí nativo, manejado e 

plantado da localidade de Mazagão Novo (Mazagão).  
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Figura 27. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí nativo da 

localidade de Mazagão Novo nas concentrações de 50.000 ppm, 

25.000 ppm e 20.000 ppm. Os pontos representam a média das 

absorbâncias nos tempos analisados. 

 

Figura 28. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí 

manejado da localidade de Mazagão Novo nas concentrações de 

50.000 ppm, 25.000 ppm e 20.000 ppm. Os pontos representam a 

média das absorbâncias nos tempos analisados. 
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Figura 29. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí plantado 

da localidade de Mazagão Novo nas concentrações de 50.000 ppm, 

25.000 ppm e 20.000 ppm. Os pontos representam a média das 

absorbâncias nos tempos analisados. 

  

As figuras 30 a 32 apresentam a cinética do açaí nativo, manejado e 

plantado da localidade de Francisco Luiz, na Ilha do Pará.   
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Figura 30. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí nativo da 

localidade Francisco Luiz (Ilha do Pará) nas concentrações de 50.000 

ppm, 25.000 ppm e 20.000 ppm. Os pontos representam a média das 

absorbâncias nos tempos analisados. 

 

Figura 31. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí 

manejado da localidade Francisco Luiz (Ilha do Pará) nas 

concentrações de 50.000 ppm, 25.000 ppm e 20.000 ppm. Os 

pontos representam a média das absorbâncias nos tempos 

analisados. 
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Figura 32: Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí plantado 

da localidade Francisco Luiz (Ilha do Pará) nas concentrações de 

50.000 ppm, 25.000 ppm e 20.000 ppm. Os pontos representam a 

média das absorbâncias nos tempos analisados. 

 

Figura 33. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí nativo da 

localidade de Maracá (Mazagão) nas concentrações de 50.000 ppm, 

25.000 ppm e 20.000 ppm. Os pontos representam a média das 

absorbâncias nos tempos analisados. 
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 As figuras 34 a 36 mostram a cinética do açaí nativo, manejado e 

plantado da localidade de Maracá, do Municipio de Mazagão.   

 

 

 

 

Figura 34. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí 

manejado da localidade de Maracá (Mazagão) nas concentrações de 

50.000 ppm, 25.000 ppm e 20.00 0ppm. Os pontos representam a 

média das absorbâncias nos tempos analisados. 
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Figura 35. Curva cinética do potencial antioxidante de amostras do açaí plantado 

da localidade de Maracá (Mazagão) nas concentrações de 50.000 

ppm, 25.000 ppm e 20.000 ppm. Os pontos representam a média das 

absorbâncias nos tempos analisados. 

  

A partir das curvas cinéticas obtidas nas figuras 27 a 35 foi possível 

calcular os fatores cinéticos F1 e F2 dos extratos de açaí, demonstrados na 

tabela 20. Estes fatores cinéticos foram propostos por Yanislieva e Marinova 

(1995) e utilizados por Lima (2008) para o pequi e por Jardini e Mancini Filho 

(2007) para o romã. 

O fator F1 foi calculado no tempo de 15 a 45 minutos de reação e indica 

a eficiência do antioxidante em bloquear a reação de cadeia, por meio da 

inativação dos radicais peróxidos (antioxidante primário). O fator F2 é calculado 

entre 75 a 105 minutos de reação e indica a capacidade do antioxidante em 

participar de outras reações (decomposição dos produtos secundários da 

reação de oxidação). A eficiência do antioxidante é tanto maior quanto mais 

distante os valores de F1 e F2 se encontrarem do valor de 1 (MOREIRA e 

MANCINI-FILHO, 2003 e LIMA, 2008). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 20 40 60 80 100 120 140

A
b

s 
(4

7
0

n
m

)

Tempo (min)

Açaí Plantado-Maracá

Abts 50

Abts 25

Abts20

Controle

Sistema



110 
 

Tabela 20. Parâmetros cinéticos relativos à inibição de oxidação do sistema 

beta-caroteno/ácido linoléico dos extratos de açaí  

Amostras Fator Cinético F1 Fator Cinético F2 

Açaí Nativo Mazagão 0,042 0 

Açaí Manejado Mazagão *0,29 0 

Açaí Plantado Mazagão *0,23 0 

Açaí Nativo Ilha 0,15 0 

Açaí Manejado Ilha 0,013 0 

Açai Plantado Ilha 0,24 0 

Açai Nativo Maracá 0,045 0 

Açaí Manejado Maracá 0,18 0 

Açai Plantado Maracá 0,16 0 

Os números representam a média± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

student. 

 

Na tabela 21 estão apresentados os valores médios obtidos de 

percentual de proteção contra a oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoléico 

para o açaí nativo manejado e plantado da localidade de Mazagão Novo, nas 

três concentrações estudadas 50.000 ppm (50 g/L), 25.000 ppm (25 g/L) e 

20.000 ppm (20 g/L). 
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Tabela 21. Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí pelo 

método β-caroteno/ácido linoléico da localidade de Mazagão 

Novo. 

 50000 ppm 25000 ppm 20000 ppm 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 72,22 

± 

0,85 

- - 68,22 

± 

1,81 

- - 62,17 

± 

1,54 

- 

Fev - 73,02 

± 

1,21 

- - 66,71 

± 

1,89 

- - 60,19 

± 

1,26 

- 

Mar - 73,53 

± 

0,58 

75,5 

± 

1,31 

- 65,17 

± 

1,78 

- - 58,12 

± 

1,48 

- 

Abril - 76,10 

± 

0,31 

78,28 

± 

1,28 

- 67,71 

± 

0,98 

- - 60,14 

± 

1,28 

- 

Maio - 76,35 

± 

1,11 

72,56 

± 

0,93 

- 67,89 

± 

1,17 

- - 60,61 

± 

0,98 

- 

Junho - 72,10 

± 

1,14 

70,79 

± 

1,44 

- 64,11 

± 

0,66 

- - 59,91 

± 

0,86 

- 

Julho 77,75 

± 

1,67 

74,60 

± 

0,21 

83 

± 

0,75 

72,10 

± 

0,12 

70,13 

± 

1,56 

76,18 

± 

1,03 

70,44 

± 

1,28 

68,12 

± 

1,05 

67,31 

± 

1,05 

Agost 81,24 

± 

1,54 

81,66 

± 

2,19 

84,34 

± 

2,24 

75,44 

± 

1,19 

75,28 

± 

1,89 

79,48 

± 

0,86 

70,81 

± 

0,18 

71,11 

± 

1,33 

69,27 

± 

2,93 

Set 81,01 

± 

3,26 

93,45 

± 

0,91 

84,28 

± 

2,28 

74,89 

± 

1,22 

75,56 

± 

2,54 

72,71 

± 

0,34 

70,67 

± 

1,76 

70,44 

± 

1,31 

69,45 

± 

3,17 

Out 70,76 

± 

2,12 

75,03 

± 

2,01 

76,37 

± 

0,88 

65,71 

± 

1,48 

67,08 

± 

1,94 

69,76 

± 

1,24 

59,27 

± 

2,27 

60,21 

± 

1,67 

60,12 

± 

3,31 

Dez - 74,71 

± 

- - 63,24 

± 

- - 58,31 

± 

- 
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1,74 1,15 2,04 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. *p < 0,05 teste “t” de 

Student. 

 

Na tabela 22 estão apresentados os valores médios obtidos de 

percentual de proteção contra a oxidação do sistema beta caroteno/ácido 

linoléico para o açaí nativo manejado e plantado da localidade de Francisco 

Luiz (Ilha do Pará). 

 

Na tabela 23 estão apresentados os valores médios obtidos de 

percentual de proteção contra a oxidação do sistema beta caroteno/ácido 

linoléico para o açaí nativo manejado e plantado da localidade Maracá. 

 

Na tabela 24 estão comparados os valores de proteção sobre a oxidação  

para o açaí nativo, manejado, plantado das três localidades estudadas para a 

concentração de 50.000 ppm. A correlação entre as três localidades para a 

concentração de 50.000 ppm, deve-se ao fato de ter sido a concentração que 

melhor obteve respostas quanto à atividade antioxidante dos extratos. 
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Tabela 22. Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí pelo 

método Beta-caroteno/ácido linoléico da localidade de Francisco 

Luiz na Ilha do Pará. 

 50000 ppm 25000 ppm 20000 ppm 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 70,99 

± 

0,89 

70,77 

± 

1,24 

- 67,12 

± 

0,71 

 

66,91 

± 

0,88 

 

 60,31 

± 

0,78 

60,45 

± 

0,81 

Fev - 71,30 

± 

1,26 

72,07 

± 

1,40 

- 67,13 

± 

1,31 

68,14 

± 

1,28 

 60,31 

± 

1,01 

60,48 

± 

0,89 

Mar - 75,71 

± 

0,94 

75,47 

± 

1,48 

- 70,78 

± 

0,81 

70,41 

± 

1,02 

 60,81 

± 

1,18 

60,47 

± 

1,14 

Abril - 75,03 

± 

1,29 

76,02 

± 

0,80 

- 70,71 

± 

1,28 

70,48 

± 

1,31 

 61,16 

± 

0,78 

61,18 

± 

0,67 

Maio - 76,21 

± 

0,92 

73,47 

± 

2,00 

- 71,91 

± 

0,89 

70,37 

± 

0,71 

 64,11 

± 

0,67 

64,67 

± 

1,24 

Junho - 73,79 

± 

1,46 

75,39 

± 

1,50 

- 69,31 

± 

1,38 

70,15 

± 

1,21 

 60,31 

± 

1,12 

59,31 

± 

1,36 

Julho 70,20 

± 

1,33 

73 

± 

1,57 

84,79 

± 

2,86 

67,71 

± 

1,21 

67,78 

± 

1,31 

69,21 

± 

0,91 

60,28 

± 

0,89 

61,45 

± 

1,13 

62,31 

± 

1,21 

Agost 80,17 

± 

0,98 

80,44 

± 

1,47 

84,65 

± 

1,42 

72,23 

± 

1,13 

72,43 

± 

1,21 

74,19 

± 

1,38 

67,21 

± 

2,01 

67,28 

± 

0,71 

68,16 

± 

1,48 

Set 80,35 

± 

1,86 

83,18 

± 

3,98 

92,23 

± 

2,46 

72,11 

± 

1,38 

73,31 

± 

2,48 

80,45 

± 

1,78 

69,19 

± 

0,75 

70,11 

± 

1,02 

74,47 

± 

0,81 

Out 70,02 

± 

0,73 

74,28 

± 

2,66 

71,86 

± 

2,46 

67,21 

± 

1,28 

68,38 

± 

1,47 

68,91 

± 

1,27 

60,19 

± 

2,18 

61,21 

± 

1,15 

61,68 

± 

0,88 

Nov - 77,56 

± 

1,86 

- - 69,41 

± 

1,38 

- - 63,12 

± 

1,25 

- 

Dez - 73,81 

± 

3,01 

- - 67,18 

± 

2,28 

- - 62,17 

± 

4,17 

- 

Os números representam a média± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

Student. 
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Tabela 23. Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí pelo 

método Beta-caroteno/ácido linoléico da localidade de Maracá 

(Mazagão). 

 50000 ppm (%) 25000 ppm (%) 20000 ppm (%) 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Abril - 84,68 

± 

1,66 

74,84 

± 

1,60 

- 78,26 

± 

1,71 

70,44 

± 

1,68 

- 71,45 

± 

0,91 

67,81 

± 

0,79 

Maio - 83,70 

± 

1,14 

70,30 

± 

1,23 

- 77,21 

± 

1,18 

68,24 

± 

1,31 

- 70,48 

± 

1,71 

59,28 

± 

1,14 

Junho 75,85 70,33 

± 

1,14 

78,75 

± 

0,96 

71,78 

± 

1,28 

65,09 

± 

1,15 

67,24 

± 

0,88 

61,48 

± 

0,47 

60,48 

± 

1,13 

61,33 

± 

1,21 

Julho 84,16 

± 

1,27 

90,51 

± 

0,84 

85,60 

± 

3,33 

72,05 

± 

2,78 

79,44 

± 

1,21 

76,12 

± 

2,21 

70,33 

± 

1,48 

73,88 

± 

2,03 

73,58 

± 

2,28 

Agost 84,37 

± 

0,95 

89,62 

± 

2,20 

85,37 

± 

2,69 

77,43 

± 

1,11 

79,21 

± 

1,13 

78,09 

± 

1,48 

70,98 

± 

1,12 

72,11 

± 

2,21 

70,35 

± 

2,43 

Set 83,61 

± 

0,93 

90,27 

± 

1,38 

82,19 

± 

1,26 

76,28 

± 

1,31 

78,71 

± 

1,44 

78,71 

± 

1,37 

69,27 

± 

2,18 

70,21 

± 

0,89 

73,27 

± 

0,91 

Out 70,76 

± 

1,17 

74,05 

± 

0,66 

94,11 

± 

1,80 

65,12 

± 

2,19 

70,11 

± 

2,71 

79,44 

± 

1,13 

60,44 

± 

0,78 

66,05 

± 

0,71 

74 

± 

0,31 

Nov 70,85 

± 

2,00 

78,55 

± 

0,83 

75,06 

± 

1,34 

65,31 

± 

2,34 

73,86 

± 

2,37 

70,44 

± 

2,41 

60,38 

± 

0,67 

66,65 

± 

1,23 

63,22 

± 

1,18 

Dez - 76,49 

± 

2,35 

- - 70,11 

± 

2,23 

- - 67,14 

± 

2,48 

- 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

Student. 
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Tabela 24. Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí pelo 

método Beta-caroteno/ácido linoléico para os três corredores de 

produção estudados na concentração de 50.000 ppm. 

 50.000 ppm 

Mazagão Novo 

50.000 ppm 

Ilha do Pará 

50.000 ppm 

Maracá 

Mês Nativo Manejad

o 

Plantad

o 

Nativo Manejad

o 

Plantad

o 

Nativo Manejad

o 

Plantad

o 

Jan - 72,22 - - 70,99 70,77 - - - 

Fev - 73,02 - - 71,30 72,07 - - - 

Mar - 73,53 75,5 - 75,71 75,47 - - - 

Abril - 76,10 78,28 - 75,03 76,02 - 84,68 74,84 

Maio - 76,35 72,56 - 76,21 73,47 - 83,70 70,30 

Junh

o 

- 72,10 70,79 - 73,79 75,39 75,8

5 

70,33 78,75 

Julho 77,7

5 

74,60 83 70,2

0 

73 84,79 84,1

6 

90,51 85,60 

Agost 81,2

4 

81,66 84,34 80,1

7 

80,44 84,65 84,3

7 

89,62 85,37 

Set 81,0

1 

93,45 84,28 80,3

5 

83,18 92,23 83,6

1 

90,27 82,19 

Out 70,7

6 

75,03 76,37 70,0

2 

74,28 71,86 70,7

6 

74,05 94,11 

Nov 71,3

7 

78,04 - - 77,56 - 70,8

5 

78,55 75,06 

Dez - 74,71 - - 73,81 - - 76,49 - 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. * p <0,05 teste “t” de 

Student. 
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Açaí batido 

Nas tabelas 25, 26 e 27 são apresentados os valores da atividade 

antioxidante das amostras dos extratos de açaí (bebida do açaí) comum, médio 

e especial, respectivamente pelo método β-caroteno/ácido linoléico, utilizando 

como antioxidante  padrão  o BHT como elemento de comparação.   

Tabela 25. Atividade antioxidante de amostras de extratos de açaí (bebida do 

açaí) comum através do método β- caroteno / ácido linoléico. 

AMOSTRA %PROTEÇÃO 

50.000 

%PROTEÇÃO 

25.000 

%PROTEÇÃO 

20.000 

A1 57,80 50,03 52,30 

A2 69,00 55,70 50,07 

A3 67,60 54,50 52,20 

A4 71,50 61,50 40,25 

A5 44,40 51,90 15,70 

A6 66,70 48,90 32,50 

A7 73,30 53,50 49,27 

A8 70,00 61,20 53,30 

A9 78,20 54,78 43,75 

A10 67,80 58,20 49,27 

Média 66,63 ± 9,39 55,02 ± 4,29 43,86 ± 11,84 

Antioxidante 

Padrão* 

84,91   

*: BHT. Os números representam a média ± desvio padrão de n=30 por análise. * p < 0,05 

teste “t” de student.  
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Tabela 26. Atividade antioxidante de amostras da bebida do açaí médio 

através do método β- caroteno / ácido linoléico. 

AMOSTRA %PROTEÇÃO 

50.000 

%PROTEÇÃO 

25.000 

%PROTEÇÃO 

20.000 

A1 
71,25 68,55 59,20 

A2 
77,88 70,21 65,20 

A3 
69,23 60,28 58,40 

A4 
78,69 71,26 64,40 

A5 
67,80 60,88 55,20 

A6 
74,20 69,99 59,88 

A7 
73,40 68,66 59,23 

A8 
71,09 71,78 59,78 

A9 
84,86 73,21 60,11 

A10 
79,39 75,44 59,11 

Média 
74,78 ± 5,33 69,03 ± 4,91 60,05 ± 2,87 

Antioxidante 

Padrão* 

 

84,91 
73,49 73,46 

*: BHT. Os números representam a média± desvio padrão de n=30 por análise. * p < 0,05 

teste “t” de student. 
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Tabela 27. Atividade antioxidante de amostras da bebida do açaí especial 

através do método β- caroteno / ácido linoléico. 

AMOSTRA %PROTEÇÃO 

50.000 

%PROTEÇÃO 

25.000 

%PROTEÇÃO 

20.000 

A1 
89,91 62,30 58,49 

A2 
87,04 74,07 71,30 

A3 
85,84 78,76 76,11 

A4 
73,59 68,14 62,83 

A5 
85,84 78,76 69,91 

A6 
85,84 80,53 69,91 

A7 
87,75 78,23 67,21 

A8 
90,88 72,38 61,80 

A9 
90,00 69,81 59,70 

A10 
83,60 77,41 70,88 

Média 
86,03 ± 4,93 74,04 ± 5,86 66,81 ± 5,81 

Antioxidante 

Padrão* 

84,91 73,49 73,46 
*: BHT. Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. *p < 0,05 

teste “t” de student.  

 

Na figura 36 estão apresentados os resultados obtidos para a atividade 

antioxidante média encontrada nas amostras dos extratos de açaí (bebida do 

açaí) comum, médio e especial, estabelecendo comparação entre os três tipos 

estudados, o antioxidante padrão (BHT) e os referenciais de polpa de açaí e 

acerola congeladas, descritos na literatura, através do método β-caroteno/ácido 

linoléico 
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Figura 36. Comparação das médias das atividades antioxidantes das amostras 

estudadas, com o antioxidante padrão (quercetina) e os 

referenciais descritos na literatura, pelo método β-caroteno/ácido 

linoléico. Amostras estão na concentração de 50.000 ppm. 

 

5.5.2 Determinação da atividade antioxidante total pela captura do radical 

livre DPPH 

 Na tabela 28 estão apresentados os resultados obtidos para os extratos 

de açaí nativo, manejado e plantado para a localidade de Francisco Luiz (Ilha 

do Pará). Observa-se na tabela 28 que houve variação de 848,19 ± 1,23 g 

fruta/g DPPH (74,51% de seqüestro de radical) em julho a 748,12 ± 1,45 g 

fruta/g DPPH (86,21%) em setembro para o açaí nativo; de 1,245,45 ± 1,28 g 

fruta/g DPPH (56,09%) em janeiro a 636,22 ± 1,15 g fruta/g DPPH (90%) em 

agosto para o açaí manejado e variação de 1.327,85 ± 1,31 g fruta/g DPPH 

(52,43%) em janeiro a 605,22 ±3,45 g fruta/g DPPH (93,90%) em agosto. 
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Tabela 28.  Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí da 

localidade de Francisco Luiz na Ilha do Pará, pela captura do 

radical livre, DPPH, expressos em g de fruta /100 g e 

percentagem de seqüestro. 

Os números representam a média ± desvio padrão de n = 30 por análise. *p < 0,05 teste “t” de 

Student. 

 g Fruta/g DPPH % Sequestro 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 1.245,45 

± 

1,28 

1.327,85 

± 

1,31 

- 56,09 

± 

0,78 

52,43 

± 

0,71 

Fev - 1.197,48 

± 

1,25 

1.201,38 

± 

1,29 

- 57,50 

± 

0,98 

58,31 

± 

0,35 

Mar - 1.198,38 

± 

0,78 

1.171,34 

± 

2,21 

- 57,55 

± 

0,66 

44,37 

± 

0,12 

Abril - 963,29 

± 

1,85 

828,19 

± 

3,45 

- 71,25 

± 

3,98 

76,25 

± 

1,47 

Maio - 931,48 

± 

3,12 

813,61 

± 

2,60 

- 72,38 

± 

1,88 

75,89 

± 

1,81 

Junho - 831,16 

± 

3,12 

748,21 

± 

2,78 

- 74,38 

± 

1,19 

77,23 

± 

2,79 

Julho 848,19 

± 

1,23 

821,17 

± 

0,91 

618,44 

± 

4,45 

74,51 

± 

3,26 

74,48 

± 

2,75 

90 

± 

2,12 

Agost 751,11 

± 

0,75 

636,66 

± 

1,15 

605,22 

± 

3,45 

88,8 

± 

1,23 

90 

± 

2,46 

93,90 

± 

2,07 

Set 748,12 

± 

1,45 

711,84 

± 

1,78 

700,05 

± 

1,12 

86,21 

± 

1,77 

87,65 

± 

1,08 

88,79 

± 

1,04 

Out 831,43 

± 

0,91 

838,11 

± 

0,77 

914,22 

± 

1,27 

75,27 

± 

1,44 

75,11 

± 

1,78 

73,07 

± 

1,44 

Nov  823,18 

± 

1,14 

 - 75,89 

± 

0,71 

- 

Dez - 1.278,21 

2,75 

- - 55,31 

± 

0,48 

- 
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Na tabela 29 estão apresentados os resultados obtidos para os extratos 

de açaí nativo, manejado e plantado para a localidade de Maracá (Mazagão). 

Observa-se na tabela 32 que houve variação de 870,61 ± 0,72g fruta/g DPPH 

(77,86% de seqüestro de radical) em novembro a 461,19 ±  1,13 g fruta/g 

DPPH (89,18%) em setembro para o açaí nativo; de 1.251,84 ± 0,78 g fruta/g 

DPPH (54,27%) em dezembro a 324,71 ± 2,13 g fruta/g DPPH (91%) em 

setembro para o açaí manejado e variação de 839,17 ± 2,11 g fruta/g DPPH 

(78,03%) em novembro a 327,13 ± 2,28 g fruta/g DPPH (92,13%) em outubro. 

Na tabela 30 estão apresentados os resultados obtidos para os extratos 

de açaí nativo, manejado e plantado para a localidade de Mazagão Novo 

(Mazagão). Observa-se na tabela 33 que houve variação de 837,78 ± 1,12g 

fruta/g DPPH (77,21% de seqüestro de radical) em julho a 649,71 ± 0,56 g 

fruta/g DPPH (91,38%) em setembro para o açaí nativo; de 1.228,41 ± 0,81 g 

fruta/g DPPH (42,33%) em janeiro a 328,12 ± 0,89 g fruta/g DPPH (94,67%) em 

setembro para o açaí manejado e variação de 1.241,78 ± 1,89 g fruta/g DPPH 

(40,12%) em maio a 608,24 ± 0,96 g fruta/g DPPH (92,45%) em setembro. 
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Tabela 29. Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí da 

localidade de Maracá, pela captura do radical livre, DPPH, 

expressos em g de fruta /100 g e percentagem de seqüestro. 

 

Os números representam a média ± desvio padrão de n=30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

Student. 

 

 

 mg/100g % Sequestro 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - - - - - - 

Fev - - - - - - 

Mar - - - - - - 

Abril - 428,71± 

1,78 

638,14± 

1,91 

- 85,24± 

1,14 

83,41± 

1,12 

Maio - 423,80± 

1,19 

778,24± 

2,19 

- 85,33± 

0,76 

82,50± 

1,18 

Junho 851,34± 

1,23 

415,44± 

1,08 

604,95± 

0,31 

76,33± 

0,23 

86,58± 

0,94 

85,36± 

1,59 

Julho 608,24± 

1,12 

318,31± 

0,91 

471,66± 

0,68 

77,50± 

0,88 

90± 

0,45 

88,12± 

1,34 

Agost 600,21± 

1,17 

324,71± 

2,13 

468,38± 

0,71 

77,89± 

0,91 

91± 

0,55 

88,37± 

1,41 

Set 461,19± 

1,13 

341,78± 

2,67 

471,14± 

2,19 

89,28± 

0,28 

90,48± 

0,98 

88,09± 

0,67 

Out 760,85± 

0,91 

768,66± 

3,18 

327,13± 

2,28 

78,21± 

0,44 

78,34± 

1,12 

92,13± 

0,91 

Nov 870,61± 

0,72 

861,45± 

2,79 

839,17± 

2,11 

77,86± 

0,76 

77,45± 

1,31 

78,03± 

0,61 

Dez - 1,251,84± 

0,78 

- - 54,27± 

1,12 

- 
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Tabela 30. Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí da 

localidade de Mazagão Novo (Mazagão), expressos em g de fruta /100 g e 

percentagem de seqüestro. 

 

Os números representam a média ± desvio padrão de n=30 por análise. * p < 0,05 teste “t” de 

Student. 

 

 Mg/100g % Sequestro 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 1.228,41± 

0,81 

- - 42,33± 

3,17 

- 

Fev - 1.221,71± 

0,91 

- - 43,50± 

2,71 

- 

Mar - 1.216,71± 

0,78 

938,44± 

3,23 

- 57,60± 

0,91 

70,21± 

1,78 

Abril - 1.313,44± 

1,12 

681,48± 

2,67 

- 38,44± 

1,16 

85,28± 

1,71 

Maio - 1.228,21± 

1,14 

1.241,78± 

1,89 

- 42,28± 

1,81 

40,12± 

1,09 

Junho - 941,78± 

2,16 

950,03± 

3,78 

- 73,21± 

2,29 

72,48± 

0,95 

Julho 837,78± 

1,12 

923,41± 

2,18 

658,38± 

4,12 

77,21± 

0,14 

75,44± 

3,67 

91,46± 

2,12 

Agost 665,28± 

0,91 

661,41± 

0,79 

644,48± 

1,78 

90,13± 

0,91 

90,23± 

4,11 

91,68± 

2,31 

Set 649,71± 

0,56 

328,12± 

0,89 

608,24± 

0,96 

91,38± 

1,31 

94,67± 

1,21 

92,45± 

1,81 

Out 837,48± 

1,78 

751,28± 

0,95 

748,17± 

1,12 

77,25± 

2,43 

87,09± 

1,56 

88,14± 

1,04 

Nov 755,36± 

1,47 

751,17± 

1,21 

- 86,17± 

1,78 

86,78± 

1,09 

- 

Dez - 1.220,71± 

1,14 

- - 44,71± - 
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A figura 37 apresenta a curva padrão de DPPH construída com 

concentrações variando de 0 a 60µM. As figuras 30 a 40 apresentam a curva 

construída com o açaí nativo, manejado e plantado coletado no mês de 

setembro da localidade de Maracá, para exemplificar os cálculos realizados. 

Estas curvas foram construídas mensalmente para todas as amostras 

estudadas, para o cálculo individual de cada amostra do EC50 para que 

posteriormente a média e o desvio padrão fossem cálculados. Foram utilizadas 

três concentrações distintas: 20.000 ppm, 10.000 ppm e 5000 ppm para os 

extratos. Essas foram as melhores concentrações utilizadas para expressar os 

resultados do açaí. A construção da curva foi necessária, para se obter a 

equação da reta e calcular o valor do EC50 da amostra, expresso em g de fruta 

/g de DPPH. 

 

 

Figura 37: Curva padrão de DPPH, com concentrações variando de 0 a 60µM 

de DPPH, obtida por espectrofotometria UV-Vis no comprimento de 

onda de 515 nm. 
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Figura 38. Curva de decaimento da absorbância pelo método de captura do 

radical livre (DPPH) de amostras do açaí nativo da localidade de 

Maracá, coletado no mês de setembro, nas concentrações de 

20.000 ppm, 10.000 ppm e 5000 ppm. 

 

Figura 39. Curva de decaimento da absorbância pelo método de captura do 

radical livre (DPPH) de amostras do açaí manejado da localidade de 

Maracá, coletado no mês de setembro, nas concentrações de 

20.000 ppm, 10.000 ppm e 5000 ppm. 
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Figura 40.  Curva de decaimento da absorbância pelo método de captura do 

radical livre (DPPH) de amostras do açaí plantado da localidade de 

Maracá, coletado no mês de setembro, nas concentrações de 

20.000 ppm, 10.000 ppm e 5000 ppm. 

Açaí batido  

 A tabela 31 apresenta os resultados obtidos para a captura do radical 

livre DPPH dos os extratos de açaí comum, médio e especial. Como 

apresentado anteriormente os resultados são expressos em g fruta/g DPPH e 

como percentual de seqüestro do radical livre. Nas figuras 41 a 43 são 

expressas as curvas das amostras para cálculo da equação da reta, como 

exemplificação dos resultados. 

Tabela 31.  Atividade antioxidante das amostras dos extratos de açaí 

(bebida do açaí) comum, médio e especial pela captura do 

radical livre- DPPH 
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AMOSTRA G frutas/g DPPH            % Seqüestro 

Açaí comum 931,19 71 

Açaí médio 748,21 78 

Açaí especial 578,20 89 
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Figura 41. Curva de decaimento da absorbância pelo método de 

captura do radical livre (DPPH) de amostras do açaí 

comum comercializado no município de Macapá coletado 

no mês de agosto, nas concentrações de 20.000 ppm, 

10.000 ppm e 5000 ppm. 

 

Figura 42.  Curva de decaimento da absorbância pelo método de captura do 

radical livre (DPPH) de amostras do açaí médio comercializado 

no município de Macapá coletado no mês de agosto, nas 

concentrações de 20.000 ppm, 10.000 ppm e 5000 ppm. 
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Figura 43.  Curva de decaimento da absorbância pelo método de captura do 

radical livre (DPPH) de amostras do açaí especial comercializado 

no município de Macapá coletado no mês de agosto, nas 

concentrações de 20.000 ppm, 10.000 ppm e 5000 ppm. 

 

5.5 3 Determinação da atividade antioxidante total pelo Método ABTS  

Na tabela 32 estão demonstrados os resultados obtidos para a avaliação 

da atividade antiradicalar pelo método ABTS. Os resultados obtidos expressam 

a capacidade do extrato do açaí em reagir com o radical ABTS, não 

expressando a capacidade da amostra em inibir um processo oxidativo. Os 

resultados obtidos são expressos como valor TEAC (atividade antioxidante total 

equivalente ao trolox). Nas figuras 44 a 46 estão demonstrados as curvas 

construídas para as amostras de açaí nativo, manejado e plantado para as 

amostras coletadas em setembro da localidade de Maracá. Esta curva é 

necessária para calcular a partir da curva padrão ABTS, os valores das 

amostras expressos em µmol trolox /g polpa.  
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Tabela 32. Atividade Antioxidante de amostras do açaí nativo, manejado e 

plantado pelo método ABTS para os três corredores de produção.   

 Mazagão Novo Ilha do Pará Maracá 

Mês Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Jan - 81,56± 

1,12 

- - 74,67± 

1,44 

81,32± 

0,69 

- - - 

Fev - 83,21± 

2,21 

- - 77,91± 

1,87 

88,37± 

0,49 

- - - 

Mar - 85,11± 

1,05 

110,34± 

0,97 

- 84,44± 

2,18 

91,30± 

0,92 

- - - 

Abril - 78,95± 

3,01 

157,65± 

3,13 

- 85,19± 

2,04 

90,18± 

1,01 

- 214,12± 

1,11 

198,35± 

0,91 

Maio - 80,41± 

2,17 

131,06± 

2,18 

- 121,38± 

3,11 

190,51± 

1,34 

- 215,21± 

1,18 

215,05± 

0,67 

Junho - 116,38± 

1,08 

124,69± 

0,78 

- 118,31± 

2,56 

197,23± 

1,23 

114,21± 

2,04 

218,78± 

1,91 

215,73± 

1,38 

Julho 118,31± 

1,27 

117,33± 

1,23 

201,90± 

0,14 

115,89± 

2,04 

121,47± 

2,04 

198,93± 

1,27 

131,12± 

1,78 

316,31± 

1,87 

221,04± 

1,04 

Agost 128,31± 

1,31 

201,38± 

1,42 

203,92± 

1,05 

122,47± 

2,00 

200,93± 

1,78 

151,51± 

1,06 

133,19± 

0,45 

314,98± 

1,51 

222,48± 

1,29 

Set 129,87± 

1,06 

348,43± 

1,98 

205,05± 

1,21 

181,31± 

1,07 

210,37± 

3,56 

205,64± 

1,33 

165,90± 

0,56 

312,32± 

1,34 

225,50± 

1,38 

Out 113,19± 

2,11 

198,18± 

1,08 

313,23± 

1,95 

119,56± 

0,91 

191,57± 

1,33 

191,27± 

1,00 

123,09± 

1,34 

421,37± 

1,25 

420,51± 

1,21 

Nov 121,41± 

1,89 

201,50± 

1,11 

203,99± 

1,45 

- 191,27± 

1,05 

- 122,06± 

1,91 

192,60± 

1,51 

128,60± 

1,56 

Dez - 79,51± 

1,07 

- - 80,45± 

1,59 

- - 84,09± 

1,05 

85,23± 

1,41 

Os números representam a média ± desvio padrão de n=30 por análise. *p < 0,05 teste “t” de 

Student. 
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Figura 44. Curva de decaimento da absorbância pelo método do ABTS de 

amostras do açaí nativo da localidade de Maracá, coletado no mês 

de setembro, nas concentrações de 9.000 ppm, 8.000 ppm e 3000 

ppm. 

 

 

Figura 45. Curva de decaimento da absorbância pelo método do ABTS de 

amostras do açaí manejado da localidade de Maracá, coletado no 

mês de setembro, nas concentrações de 9.000 ppm, 8.000 ppm e 

3000 ppm. 
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Figura 46. Curva de decaimento da absorbância pelo método do ABTS de 

amostras do açaí plantado da localidade de Maracá, coletado no 

mês de setembro, nas concentrações de 9.000 ppm, 8.000 ppm e 

3000 ppm. 

 

5.6 Doseamento e identificação dos ácidos graxos no fruto e extratos 

(açaí batido) 

 Quanto aos ácidos graxos identificados nas amostras é possível 

observar que, nos extratos de açaí (açaí batido) os ácidos graxos majoritários 

foram os ácidos oléico e palmítico, respectivamente. O mesmo fato foi 

encontrado quando analisado os frutos de açaí (tabelas 33 e 34).  
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Tabela 33. Identificação e doseamento de ácidos graxos presentes nos frutos 

do açaí 

Ácidos Graxos Número de 

Carbonos 

Açaí 

Nativo 

Açaí 

Manejado 

Açaí 

Plantado 

Ácido Caprílico C 8:0 1,35 0,34 4,07 

Ácido Cáprico C 10:0 0,60 - 0,94 

Ácido Laúrico C 12:0 0,07 0,32 0,19 

Ácido Tridecíclico C 13:00 0,14 0,36 0,58 

Ácido Mirístico C 14:00 0,08 0,38 0,27 

Ácido Pentadecíclico C 15:00 0,13 - - 

Ácido Palmítico C 16:0 29,87 41,05 32,82 

Ácido Palmitoleico C 16:1 2,72 0,45 2,72 

Ácido Margárico C 17:00 0,12 0,19 - 

Ácido Esteárico C 18:00 2,61 0,18 - 

Ácido Oleico C 18:1 62,19 52,89 59,99 

Ácido Linoleico C 18:2 0,12 - - 

 

Tabela 34. Identificação e doseamento de ácidos graxos presentes nos 

extratos (açaí batido). 

Ácidos graxos Número de 

Carbonos 

Açaí 

Comum 

Açaí 

 Médio 

Açaí 

Especial 

Ácido Caprílico C 8:0 0,16 1,65 - 

Ácido Cáprico C 10:0 - 1,27 - 

Ácido Mirístico C 14:00 0,29 0,63 - 

Ácido Palmítico C 16:0 31,05 27,69 25,44 

Ácido Margárico C 17:00 1.95 3,03 3,78 

Ácido Esteárico C 18:00 1,65 1,79 1,91 

Ácido Oleico C 18:1 61,34 63,94 68,34 

Ácido Linoleico C 18:2 3,51 - 0,53 

Ácido Araquídico C 20:00 - 3,73 - 

Os números representam o percentual do ácido graxo na amostra.  
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5.7 Identificação e doseamento dos minerais nos frutos e extratos (açaí 

batido) 

 Nos frutos a concentração dos minerais foi na seguinte ordem: 

magnésio, fósforo, sódio, calcio e ferro, respectivamente. Sendo que a maior 

concentração de magnésio foi detectado nas amostras dos frutos de açaí 

manejado do Município de Mazagão (Tabela 35).  

 

Tabela 35. Identificação e doseamento de minerais presentes nos frutos do 

açaí. 

Amostra Fósforo 

(mg/100g) 

Sódio 

(mg/100g) 

Potássio 

(mg/100g) 

Cálcio 

(mg/100g) 

Magnésio 

(mg/100g) 

Ferro 

(mg/100g) 

Açaí  Nativo  

(Mazagão) 

161,90 8,64 3,90 8,64 196,89 0,0003 

Açaí  Manejado 

(Mazagão) 

152,39 9,61 4,31 9,61 244,63 0,052 

Açaí  Plantado 

(Mazagão) 

100,24 3,24 1,50 3,24 127,82 0,020 

Açaí Nativo (Ilha 

do Pará) 

161,21 4,84 2,16 4,84 163,76 0,029 

Açaí Manejado 

(Ilha do Pará) 

152,52 6,91 3,25 6,91 198,33 0,037 

Açaí Plantado 

(Ilha do Pará) 

100,50 4,83 2,13 4,83 185,80 0,026 

Açaí Nativo 

(Maracá) 

172,51 7,33 7,33 7,33 185,80 0,060 

Açaí  Manejado 

(Maracá) 

152,48 1,50 1,50 1,50 201,44 0,075 

Açaí  Plantado 

(Maracá) 

100,44 4,33 2,56 4,33 62,81 0,031 

Os números representam a concentração em mg/100g dos minerais.   
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Tabela 36. Identificação e doseamento de minerais presentes no extrato do 

açaí . 

Amostra Fósforo 

(mg/100g) 

Sódio 

(mg/100g) 

Potássio 

(mg/100g) 

Cálcio 

(mg/100g) 

Magnésio 

(mg/100g) 

Ferro 

(mg/100g) 

Açaí  Comum 122,24 0,62 0,28 0,62 58,95 0,01 

Açaí  Médio 181,73 3,23 1,41 3,23 116,78 0,03 

Açaí  Especial 193,79 4,10 1,80 4,10 121,05 0,07 

Os números representam a concentração em mg/100g dos minerais.   
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6. DISCUSSÕES 

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) atualmente é a espécie vegetal de maior 

interesse comercial na amazônia  brasileira, devido a importância dos produtos 

obtidos dos frutos para aplicação na alimentação. Sendo assim, o 

conhecimento de todos os fatores ambientais e não ambientais que podem 

influenciar na qualidade dos frutos, principalmente no que se refere aos 

marcadores funcionais dessa espécie para o uso alimentar, é de grande 

importância, e neste estudo foi minuciosamente estudado, inclusive enfatizando 

a origem da matéria-prima quanto as regiões de maior produção no Estado do 

Amapá e o vizinho Estado do Pará.  

Os locais de coleta selecionados nos três corredores de produção foram 

padronizados. O açaizal nativo escolhido nas três localidades foram áreas que 

dificilmente são utilizadas pelos proprietários, pois estão na floresta nativa, sem 

intervenção humana. Como o período de safra no município de Mazagão, 

corresponde ao segundo semestre do ano, justifica-se o fato de que o açaí 

nativo nas localidades de Mazagão Novo e Maracá só terem sido encontrados 

para a coleta, nos meses de julho a novembro, no período de safra. Na região 

das Ilhas (Estado do Pará), acontece uma safra menor, no primeiro semestre 

do ano (dezembro a março) e a força da safra, acompanha a safra do Estado 

do Amapá, que ocorre no segundo semestre. Por esse motivo, o açaí nativo 

também só foi obtido no segundo semestre do ano. 

 O açaí manejado, no Município de Mazagão, foi coletado em áreas onde 

o manejo de açaí foi realizado a pelo menos oito anos. Estas áreas foram 

assistidas durante a realização do manejo por Instituições como o IEPA e a 

Embrapa. Na Ilha do Pará, a localidade escolhida foi pelo fato de que o 

proprietário já havia feito manejo no açaizal estudado. Também se justifica o 

fato da coleta ter sido realizada durante todo o ano, pelo fato de que estas 

localidades, já possuem manejo em pleno funcionamento. 
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 O açaí plantado nas três localidades  estão dentro das áreas de manejo, 

onde observa-se que também, assim como o açaí manejado, a safra não 

obedeceu somente ao segundo semestre do ano. 

De acordo com os resultados obtidos ma tabela 01, observa-se que para 

as três localidades estudadas o teor de umidade apresentou uma pequena 

variação no primeiro semestre do ano, até maio. Estes resultados podem ser 

explicados pelo fato de que no primeiro semestre do ano, ocorre o período de 

chuva para o Estado do Amapá e região das Ilhas, ocorrendo assim, uma maior 

absorção de água pelo fruto. Os frutos também ainda não se apresentam no 

estado adequado de maturação. Segundo Oetterer (2006, p.418) a maturação 

de um fruto provoca oscilação no ritmo transpiratório do mesmo, ocorrendo 

perda de peso nos fruto e com isso, a sua estrutura anatômica são 

responsáveis por até 50% da perda de água na superfície dos mesmos. 

 No segundo semestre do ano, principalmente nos meses de Julho a 

setembro, período que ocorre a força da safra no estado e região das ilhas, a 

média do ter de umidade para o açaí nativo é de: 42,22%, 42,48% e 43,13%. 

Para o açaí manejado, a média do teor de umidade para estes três meses é de: 

43,97%, 43,38% e 45,66%, e para o açaí plantado é de:43,56%, 43,15% e 

43,86%, para a localidade de Vila Nova (Mazagão), Francisco Luis (Ilha do 

Pará) e Maracá, respectivamente. Observando que o açaí, oriundo de Maracá, 

possui as médias, sempre superior aos das demais localidades. 

 Em estudos sobre o teor de umidade, realizados com o fruto do açaí 

(Euterpe oleracea Mart.), proveniente do Pará, Roger (1996) obteve 85%, 

Aguiar (1996) obteve 36% e Vaz (2003) 40,79%, variando dentro da faixa 

encontrada para o fruto do açaí nos diferentes estágios de maturação. 

Foi aplicado análise estatística usando o método da ANOVA com post 

hoc de Tukey, relacionando os tipos de açaí estudado para a localidade de 

Mazagão Novo (Mazagão). O resultado da analise demonstrou o valor de p = 

0.0890, o qual foi não significativo, logo, não existe real diferença entre os tipos 

de açaí estudado; para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) o valor de 
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p  = 0.1818 não  significativo , logo, não existe real diferença entre os tipos de 

açaí estudado; e para a localidade de Maracá o valor de p = 0.6391 não 

significativo, logo, também não existe real diferença entre os três tipos de açaí 

estudados, conforme demonstrado na tabela 01 do anexo 01 Em relação aos 

três corredores de produção estudados também não foi observado diferença 

estatística significativa conforme demonstrado na tabela 01 do anexo 01. 

Observa-se na tabela 02, que no primeiro semestre do ano, nos meses 

de janeiro a maio, o ter de proteína obtida variou de 2,81% e 2,84% para o açaí 

manejado, no mês de janeiro, a 5,78% e 5,76%, no mês de maio, para as 

localidades de Mazagão Novo e Francisco Luiz.  Para a localidade de Maracá, 

no primeiro semestre do ano, houve coleta somente a partir do mês de abril, 

sendo que o teor de proteína variou de 4,93 e 4,89% (abril) a 5,91 e 5,77% 

(maio). 

 No segundo semestre, principalmente nos meses de julho a setembro, o 

fruto do açaí apresentou os maiores teores de proteína. O mês de setembro 

atingiu um percentual superior a 10% para todos os tipos de açaí e localidades 

estudadas. Cruz (2008) estudou a composição da polpa de açaí com frutos em 

três diferentes estágios de maturação (verde, parol e maduro), concluindo 

neste estudo que o teor de proteína, aumenta com a maturação dos frutos. 

Com o inicio da safra no município de Mazagão e Ilha do Pará, em junho, o teor 

de proteína, apresentou aumento gradativo no mês, até atingir, os maiores 

percentuais que ocorreram no mês de setembro, coincidindo com a força da 

safra nos municípios. 

 Aplicando análise estatística para o teor de proteína, utilizando o método 

da ANOVA com post hoc de Tukey, em relação ao mesmo local de coleta 

apenas relacionando os tipos de açaí estudado para a localidade de Mazagão 

Novo (Mazagão) o valor de p = 0.2572 não foi significativo, logo, não existe real 

diferença entre os três tipos de açaí estudados. Para a localidade de Francisco 

Luiz (Ilha do Pará) com o valor p = 0.2275 não foi significativo, logo, não existe 

real diferença entre os três tipos de açaí estudados e para a localidade de 

Maracá o valor de p = 0.5475 não foi significativo, logo, também não existe real 
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diferença entre os três tipos de açaí estudados, conforme demonstrado na 

tabela 02 do anexo 01. Em relação aos três corredores de produção estudados 

também não foi observada diferença estatística significativa conforme 

demonstrado na tabela 02 do anexo 01. 

Roger (2000) estudou o teor de proteína para 129 amostras de frutos do 

açaí e obteve percentual médio de 10,05% (g/100g), Vaz (2003) em seu estudo 

obteve valor médio de 3,97%. Rufino (2008) estudou o fruto BRS-Pará, que é 

uma variedade de frutos de açaí desenvolvida pela Embrapa-PA e obteve 

como resultado 6,27% (g/100g). Os resultados obtidos neste estudo 

encontram-se dentro da faixa da literatura consultada. A variação apresentada 

nos resultados obtidos depende do tipo de fruto analisado, variabilidade 

genética, grau de maturação, condições climáticas e de solo. 

 Para a comparação dos resultados obtidos com o fruto do açaí, foi 

realizada a análise de proteína nos extratos, considerados açaí comum, médio 

e especial, obtido através do despolpamento dos frutos coletados, obtendo 

como resultados 5,45 ± 0,51% de proteína para o açaí comum, 6,81±0,15% 

para o açaí médio e 10%±0,05 para o açaí especial, respectivamente. Cruz 

(2008) obteve para a polpa de açaí utilizando frutos maduros, 12% de proteína 

(g/100g). Menezes et al. (2008) obteve valores médios de proteína para a polpa 

liofilizada de açaí de 8,13% ± 0,65.  Os resultados obtidos estão de acordo com 

os dados da literatura consultada para bebida do açaí (extrato) e polpa. Roger 

(2000) avaliou o valor nutricional da proteína do açaí, comparando-a com a 

proteína do ovo. Em relação ao perfil de aminoácidos, os presentes no açaí 

assemelham-se aos da proteína do ovo. Foram encontrados sete aminoácidos 

considerados essenciais para alimentação humana. 

 De acordo com a tabela 03, observa-se novamente que nos meses de 

janeiro a maio foram obtidos os menores valores de lipídios, variando entre 5 a 

6% para o açaí manejado e plantado de Mazagão Novo e Francisco Luiz no 

mês de janeiro, a valores de 9 a 11% no mês de maio, ainda somente para o 

açaí manejado e plantado de todas as localidades. A partir do mês de julho, em 

todas as localidades estudadas o teor de lipídios foi superior a 10% e no mês 
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de setembro (pico de produção) os teores de lipídios atingiram teores acima de 

15%, com exceção do açaí plantado do Maracá em que a média do mês de 

setembro foi de 13,71%. O valor máximo de lipídios encontrado foi para o açaí 

manejado da localidade de Maracá, obtendo 15,78% (g/100g). 

Quando aplicado o teste ANOVA com post hoc de Tukey, em relação ao 

mesmo local de coleta apenas relacionando os tipos de açaí estudado para a 

localidade de Mazagão Novo (Mazagão) o valor de p = 0.3568 não foi 

significativo, logo, não existe real diferença entre os três tipos de açaí 

estudados. Para a localidade de Franscisco Luiz (Ilha do Pará) o valor de p = 

0.2495 não foi  significativo, logo, não existe real diferença entre os três tipos 

de açaí estudados, e para a localidade de Maracá o valor de p = 0.2661 não foi 

significativo, logo, também não existe real diferença. Em relação ao mesmo tipo 

de açaí, porém agora comparando os locais estudados, observa-se que: para o 

açai nativo  o valor de  p = 0.9160 não foi significativo, logo, não existe real 

diferença entre os corredores estudados. Para o açaí manejado o valor de p = 

0.5409 não foi  significativo, logo, não existe real diferença entre os corredores 

estudados e para o açaí plantado o valor de p = 0.3732 não foi significativo, 

logo, também não existe real diferença entre os três corredores de produção 

estudados, conforme demonstrado na tabela 03 do anexo 01.  

   Cruz (2008) também encontrou variações nos teores de lipídios ao longo 

da maturação dos frutos do açaí, obtendo para os frutos maduros médias de 

45,2 g/100g (em base seca). Vaz (2003) obteve 17,36% para o fruto do açaí 

(Euterpe oleracea Mart). Roger (1996) obteve valores médios de 48% e Rufino 

(2008) para a variedade BRS-Pará, obteve 20,82% ± 1,60. Apesar dos 

resultados obtidos neste estudo terem variado ao longo da safra, o valor 

máximo obtido quanto ao teor de lipídios foi de 15,78% (açaí manejado-

Maracá), valor esse inferior a todas as literaturas consultadas, demonstrando 

que o fruto do açaí obtido nas localidades são bem menos oleaginosos que os 

frutos de açaí estudados no Pará. Os resultados obtidos quanto ao teor de 

lipídios para o extrato (açaí batido), para efeito de comparação com os frutos 

estudados foram: 6,70 ± 0,08 para o açaí comum; 8,38% ± 0,12 para o açaí 
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médio e 9,75% ± 0,33 para o açaí especial. Menezes et al (2008) obteve 

40,75% para a polpa de açaí em base seca. Roger (2000) encontrou valores de 

52,64% 

 Os resultados obtidos neste estudo tanto para o fruto quanto para a 

bebida apresentaram resultados inferiores aos apresentados na literatura. 

Estes resultados podem ser explicados pelo fato de que a composição química 

de um fruto está diretamente relacionada com o tipo de fruto analisado, 

variabilidade genética, grau de maturação, condições climáticas e de solo. 

  Observa-se na tabela 04 que nos meses de janeiro a maio (período da 

entre safra do açaí) todos os resultados obtidos foram inferiores a 2%. No mês 

de janeiro, o açaí manejado e plantado do Mazagão Novo e Francisco Luiz 

apresentaram os menores teores do ano, inferior a média de 1% (g/100g). Os 

meses de novembro e dezembro também já são meses considerados de baixa 

produção de frutos, isso justifica o fato de que para a localidade de Maracá os 

menores teores de cinzas ocorreu nos meses de novembro e dezembro para o 

açaí nativo e manejado. 

 Ainda de acordo com a tabela 04, observa-se que a partir do mês de 

junho, o teor de cinzas obteve média percentual acima de 2%, atingindo os 

maiores índices no mês de agosto, obtendo médias percentuais acima de 3%, 

com exceção do açaí manejado do Francisco Luiz, que obteve a média 

percentual de 2,98% ± 0,77. 

Com a aplicação da ANOVA com post hoc de Tukey, em relação ao 

mesmo local de coleta apenas relacionando os tipos de açaí estudado para a 

localidade de Mazagão Novo (Mazagão) o valor de p = 0.5162 não foi 

significativo, logo, não existe real diferença entre os três tipos de açaí 

estudados. Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) o valor de p = 

0.1324 não foi significativo, logo, não existe real diferença entre os três tipos de 

açaí estudado, para a localidade de Maracá o valor de p = 0.8175 não foi 

significativo , logo, não também existe real diferença entre os três tipos de açaí 

estudados. Em relação aos três corredores de produção estudados também 
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não foi observado diferença estatística significativa conforme demonstrado na 

tabela 04 do anexo 01. 

 Vaz (2003) obteve médias do teor de cinzas de 1,73%; Aguiar (1996) 

obteve 1% e Roger (1996), 3,5% g/100g. Todos os pesquisadores 

mencionados estudaram o fruto do açaí (Euterpe oleracea Mart). Rufino (2008) 

estudou a variedade BRS – Pará, obtendo índices de 1,99%. Os resultados 

obtidos para o teor de cinzas no fruto do açaí encontram-se dentro da faixa 

descrita na literatura. 

 Os resultados obtidos para o teor de cinzas totais (resíduo mineral fixo) 

para o açaí batido, para efeito de comparação, com os frutos estudados foram 

de: 0,98% ± 0,31 para o açaí comum; 1% ± 0,15 para o açaí médio e 2,13 ± 

0,23 para o açaí especial. Menezes et al. (2008) realizou estudo para a polpa 

de açaí liofilizada, obtendo valores médios de 3,68%. Cruz (2008) obteve 

resultados variando de 2 a 4%. Portanto, os resultados obtidos neste trabalho 

encontram-se de acordo com dados relatados na literatura. 

 De acordo com os resultados descritos na tabela 05, não houve 

variações crescentes no teor de carboidratos ao longo dos meses, como foi 

observado para os demais componentes analisados. Isso deve-se ao fato de 

que o teor de carboidrato total é obtido pela soma dos resultados de umidade, 

cinzas, lipídios e proteína, diminuindo de 100%, para que se possa obter a 

composição centesimal do alimento, ou seja, quanto maiores forem os valores 

destas determinações, menor será o valor do carboidrato total. Para o teor de 

umidade relativo ao primeiro semestre do ano, foram obtidos os maiores 

percentuais, e para os demais compostos (proteína, lipídios, cinzas), e os 

menores percentuais, ocorreu no segundo semestre. Este fato explica o porquê 

desta variação do teor de carboidratos total não ter ocorrido de maneira 

uniforme. 

Aplicando ANOVA com post hoc de Tukey, em relação ao mesmo local 

de coleta relacionando os tipos de açaí estudado para a localidade de Mazagão 

Novo (Mazagão) o valor de p = 0.5821 não foi significativo, logo, não existe real 
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diferença entre os três tipos de açaí estudados. Para a localidade de Francisco 

Luiz (Ilha do Pará) o valor de p = 0.8483 não foi significativo, assim, não existe 

real diferença entre os três tipos de açaí estudados, para a localidade de 

Maracá o valor de p = 0.8409 não foi significativo, também não existe real 

diferença entre os três tipos de açaí estudados. Em relação aos três corredores 

de produção estudados também não foi observado diferença estatística 

significativa conforme demonstrado na tabela 05 do anexo 01. 

 Para o fruto do açaí, Vaz (2003) obteve 36,15% (g/100g) e Aguiar (1996) 

obteve 54,40%. Portanto, os resultados apresentados neste estudo encontram-

se de acordo com os descritos na literatura.  

 Em relação ao teor de fibras, como descrito na tabela 06, pode-se 

observar que há variação crescente ao longo dos meses, registrada de janeiro 

a outubro, para os três tipos de açaí estudados e para os três corredores de 

produção. O mês que apresenta maior teor de fibra, foi o de outubro, para 

todos os corredores estudados. Observa-se também que os meses de 

novembro e dezembro, correspondem, assim com o período de janeiro a maio, 

período de baixa produção para o município de Mazagão e Ilha do Pará. 

 O teor de fibra presente no fruto do açaí é relativamente alto, quando 

comparado à outros frutos. Roger (1996) descreveu 34% de teor de fibras  para 

o fruto do açaí e Rufino (2008) estudou a variedade BRS-Pará e obteve 

71,22% (g/100g) para o teor de fibra total. 

Com análise pelo método da ANOVA com post hoc de Tukey, 

relacionando os tipos de açaí estudado para a localidade de Mazagão Novo 

(Mazagão) o valor de p = 0.8929 encontrado não foi significativo, não havendo 

real diferença entre os três tipos de açaí estudados. Para a localidade de 

Francisco Luiz (Ilha do Pará) o valor de p = 0.8156 não foi significativo, 

demonstrando não haver diferença entre os três tipos de açaí estudado. Para a 

localidade de Maracá o valor de p = 0,8153 não foi significativo, demonstrando 

também não existir real diferença entre os três tipos de açaí estudados. . Em 

relação aos três corredores de produção estudados também não foi observado 
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diferença estatística significativa conforme demonstrado na tabela 06 do anexo 

01. 

 Os valores obtidos para os extratos de açaí, considerados comum, 

médio e especial, respectivamente, foram de: 18,58%; 19,62% e 25% (g/100g). 

Roger (2000) obteve em média 25,22% de fibras totais para o açaí batido. 

 Segundo Roger (2000), os principais componentes das fibras do açaí é a 

celulose, um polissacarídeo à base de glicose. Embora não exista definição 

concreta, mas considera-se como fibra dietética o conjunto de polissacarídeo 

hidrossolúveis diferentes do amido, que se caracterizam pela resistência à 

hidrolise no trato intestinal (ORDONEZ et al, 2005). Portanto, as fibras 

possuem um papel muito importante para a regularização do trato intestinal. 

 Rufino (2008) estudou a correlação do conteúdo de polifenois e atividade 

antioxidante com o conteúdo de fibras solúveis e insolúveis, e concluiu que 

estes constituintes são uma importante fração nos polifenois presentes na 

polpa de açaí. 

Na localidade de Mazagão Novo a comercialização dos frutos inicia-se 

em maior proporção a partir de abril seguindo até outubro, porém a força da 

produção e comercialização ocorre no período de julho a setembro. 

Os valores médios de antocianinas do açaí nativo e plantado na 

localidade de Mazagão Novo, conforme descrito na tabela 07 (anexo 01) não 

apresenta diferença significativa, porém para o açaí manejado apresenta 

diferença estatística significativa (p-valor<0,05 utilizando teste ANOVA com 

post hoc de tukey).  

Observando a figura 07, verifica-se um aumento crescente no teor de 

antocianina no período de julho a setembro, ocorrendo um decaimento neste 

valor no mês de outubro voltando a aumentar no mês de novembro. Após o 

mês de novembro o açaí nativo não foi obtido mais para coleta. A partir desse 

mês (novembro) os frutos deixam de ser comercializados e passam a servir 

somente para consumo interno. Este decaimento no mês de outubro pode estar 
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relacionado com os diferentes graus de maturação em que passa o fruto ao 

longo da safra. Os produtores de açaí classificam os frutos pelo menos de três 

maneiras para a realização da coleta: verde; paiol (de vez) e o maduro. No mês 

de setembro foi observado o estagio máximo de maturação dos frutos nas 

árvores selecionadas para a coleta, explicando com isso, porque durante o mês 

de setembro foi obtido o maior valor de antocianina.  

Segundo Malcher et al, (2010) em levantamento de produção de açaí 

realizado para o município de Mazagão o período de safra ocorre a partir de 

abril até novembro, porém com a força da safra ocorrendo no segundo 

semestre do ano nos de julho, agosto e setembro. 

Para o açaí manejado o período de coleta foi realizado de janeiro a 

dezembro. Nesta localidade estudada, a área escolhida possui o manejo 

desenvolvido pela Embrapa-AP (manejo de mínimo impacto). Este manejo 

aumenta em até cinco vezes a produção dos frutos, possibilitando com isso a 

comercialização dos mesmos praticamente o ano inteiro. Segundo diagnóstico 

realizado por Malcher et al (2010), 57% dos produtores de açaí do município 

possuem área de manejo. A localidade estudada possui manejo de açaizal a 

mais de dez anos. Isso explica o fato de que em todos os meses do ano, o açaí 

manejado teve sua coleta realizada. De acordo com a tabela 07, para o açaí 

manejado, há variação crescente de janeiro a março, no teor de antocianina, 

não sendo significativa, entretanto essa variação atinge seu pico máximo de 

concentração no mês de setembro, sendo significativo em relação aos meses 

iniciais. Ressalta-se que as concentrações encontradas no mês de setembro 

mostraram-se superior também para o açaí nativo e plantado (figura 07). 

A coleta do açaí plantado somente começou à ser realizada em março. 

Este tipo de açaí é re-plantado em áreas onde ocorre o manejo de açaí, para 

repor as touceiras retiradas. Conforme observado na figura 09 e 10 para o açaí 

plantado, o teor de antocianina obtido foi superior ao açaí nativo em todas as 

coletas realizadas, porém não sendo estatisticamente significativo, conforme 

tabela 08 (anexo 01). Em relação ao açaí manejado este teor somente não foi 

maior nos meses de maio, junho e setembro, nos meses restantes este teor foi 
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maior que do açaí manejado, porém não sendo estatisticamente significativo, 

conforme tabela 08 (anexo 01). Este resultado pode ser explicado em virtude 

de que o açaí manejado obteve aumento crescente quanto ao teor de 

antocianina relacionado ao crescente estágio de maturação dos frutos, 

enquanto o açaí plantado coletado em abril estava mais maduro do que o 

coletado em março, fechando o ciclo que os produtores reconhecem como a 

“safrinha” que ocorre de dezembro a março, esta safrinha ocorre basicamente 

para o açaí manejado e plantado. Os frutos passam por um primeiro estágio de 

maturação, que ocorre na safra de inverno (dezembro a março) e 

posteriormente um segundo estágio de maturação que ocorre de abril a 

outubro. Para o açaí manejado ocorre uma união nestas duas safras.  

Na localidade de Maracá, a comercialização dos frutos inicia-se em 

maior proporção a partir de abril estendendo-se até outubro, porém a força da 

produção e comercialização ocorre no período de julho a setembro, igualmente 

à localidade de Mazagão Novo. As duas localidades fazem parte do município 

de Mazagão. 

Para o açaí nativo, observa-se na tabela 08 e figura 11 que há aumento 

crescente no teor de antocianinas observado nos meses de junho a setembro, 

em que o açaí nativo obteve o maior teor 640,04 ± 1,03 mg/100g. A partir de 

outubro começa haver decaimento no teor de antocianina. A coleta para o açaí 

nativo foi realizada até novembro. 

A coleta do açaí manejado foi realizada a partir de abril. Nesta localidade 

estudada, assim como a localidade Mazagão Novo, a área escolhida possui o 

manejo desenvolvido pela Embrapa-AP (manejo de mínimo impacto) a mais de 

10 anos. Observa-se aumento crescente no período de abril a julho, ocorrendo 

pequena diminuição no mês de setembro e alcançando o maior teor no mês de 

outubro. Não há açaí nos meses de janeiro a março, a partir de abril, os frutos 

já são coletados em estágio adequado de maturação, isso explicar os elevados 

teores de antocianinas obtidos no estudo (figura 12). 
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Para o açaí plantado, observando na tabela 08 e figura 13, no mês de 

abril, o valor de antocianina obtido foi maior do que os obtidos em maio e 

junho, devido os frutos no mês de abril ter sido colhido em estágio de 

maturação maior. A partir de maio, os valores de antocianina possuem um 

aumento crescente até o mês de outubro, apresentando os maiores valores de 

antocianinas. 

Os valores médios de antocianinas do açaí nativo e plantado detectados 

na localidade de Maracá, observa-se conforme a tabela 08 (anexo 01) que não 

houve diferença significativa entre esses, porém para o açaí manejado ocorreu 

diferença estatística significatica (p<0,05 teste ANOVA com post hoc de tukey).  

O período de safra na ilha do Pará, conforme diagnóstico realizado por 

Malcher et al (2010) acontece em dois momentos. Ocorre um período de safra 

menor (que os produtores chamam de safrinha) que abrange os meses de 

dezembro a março (safra de inverno) e um período de safra maior que vai de 

abril a outubro (safra de verão), nos restantes dos meses geralmente o açaí 

obtido é direcionado mais para o consumo dos produtores. 

Conforme demonstrado na tabela 09 e figura 15, assim como ocorre no 

município de Mazagão a safra de inverno ocorre somente para o açaí 

manejado e plantado, conforme observado na figura 16 e 17, o açaí nativo 

somente é comercializado na região a partir de junho, até o mês de outubro. 

Os valores médios de antocianinas do açaí nativo, manejado e plantado 

encontrado na localidade de Francisco Luiz, observa-se conforme tabela a 08 

(anexo 01) que não houve diferença significativa estatística significante            

(p > 0,05) utilizando teste ANOVA com post hoc de tukey.  

Assim como ocorreu no município de Mazagão foi observado para a 

localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) que o açaí nativo obteve um 

aumento crescente de antocianinas no período de julho a setembro, a coleta 

para esse tipo de açaí foi realizada até o mês de outubro. Este aumento no teor 

de antocianina ocorrido é oriundo do crescente estágio de maturação dos frutos 

que ocorre na safra, até o mês de setembro à outubro. 
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Para o açaí manejado e plantado os frutos foram coletados em dois 

momentos de maturação, no período de dezembro a março (safra de inverno) e 

de maio a outubro (safra de verão) o que explica o aumento crescente do teor 

de antocianina nos dois períodos de coleta (figura 16 e 17). Para os três tipos 

de frutos estudados foram obtidos os maiores teores de antocianinas no mês 

de setembro. 

A comparação em relação a concentração de antocianina do extrato 

(açaí batido), conforme de monstrado na tabela 10 (anexo 01) há diferença 

estatística significativa entre os açaís comum (97,19 ± 0,85 mg/100g),  médio 

(157,70 ± 1,05 mg/100g) e especial (201,44 ± 0,75 mg/100g), quando aplicado 

o teste “t” de student para duas amostras independentes. 

O teor de antocianinas médio do extrato do açaí especial foi 

relativamente maior, quando comparados com as demais do mesmo estudo. 

Isso deve-se pelo menor acréscimo de líquido extrator (água), e maior 

concentração de fruto adicionado no processo de obtenção do extrato à mesma 

na hora de seu preparo. Quanto maior a quantidade de água, quanto maior o 

tempo para fabricação, quanto mais longe for à localidade e maior o tempo de 

colheita, menor será a concentração de nutrientes no extrato de açaí (açaí 

batido) e conseqüentemente o rendimento será menor. Essa proporção de fruto 

e líquido extrator é preconizada pelo Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento que relata que dependendo da quantidade de água utilizada 

para o processo de extração, o produto obtido é classificado como: açaí grosso 

ou especial (tipo A) apresentando acima de 14% de sólidos totais; açaí médio 

ou regular (tipo B) apresentando de 11 a 14% de sólidos totais; e açaí fino ou 

popular (tipo C) apresentando de 8 a 11% de sólidos totais (BRASIL, 1999). 

Apesar de haver regulamentação do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento para a produção da bebida do açaí, que trata-se de um extrator 

aquoso, a mesma não é seguida de forma padrão e muita das vezes até 

desconhecida pelos processadores e batedeiras. Isso reflete também na 

variação da concentração das antocianinas, assim como os demais compostos 

bioativos estudados e apresentados no decorrer do trabalho. 



148 
 

Observou-se na figura 19 que as médias das amostras estudadas 

apresentam maior concentração de antocianinas, quando comparadas com as 

do estudo realizado por Kuskoski & Assuero (2006) 

A justificativa para a escolha dos três corredores de produção: Mazagão 

novo (Vila nova), Ilha do Pará e Maracá (Mazagão), é de que todas as três 

localidades são grandes produtoras de açaí para o Estado do Amapá. A ilha, 

apesar de estar localizada no Pará, toda sua comercialização dos frutos é 

realizada no Estado do Amapá. 

Na tabela 11 e figura 20 encontram-se os valores de antocianinas para o 

açaí nativo nos três corredores de produção estudados: Vila Nova (Mazagão), 

Francisco Luiz (Ilha) e Maracá (Mazagão). A análise  estatística para o açaí 

nativo e sua correlação em relação aos meses de coleta, está demonstrada na 

tabela 09 do anexo 01. Os resultados demonstram que houve diferença 

significativa entre as médias, obtida através do resultado no teste t-student, 

obtendo-se valor de p < 0,05 durante os meses de julho a novembro. Nos 

meses de julho, agosto e outubro esta diferença foi obtida em relação a 

Mazagão x Maracá e Mazagão x Ilha do Pará e Maracá x Ilha do Pará, todos os 

valores obtidos quanto ao teor de antocianinas para a localidade de Francisco 

Luiz (Ilha do Pará) foram inferiores aos obtidos para Maracá e Mazagão. No 

mês de setembro esta diferença somente foi observada em relação a Mazagão 

x Maracá e Maracá x Ilha do Pará, novamente as concentrações obtidas da ilha 

do Pará foram menores que as obtidas em Mazagão e Maracá. Observa-se 

que, para todas as amostras estudadas, que o açaí nativo da localidade de 

Maracá possui valor de antocianinas superior às demais localidades, O inicio 

da safra para a referida localidade ocorre no mês de junho, para as demais 

localidades, a safra do açaí nativo inicia-se em julho. As análises para a 

determinação de antocianinas foram padronizadas quanto ao tempo entre 

colheita e processamento. As análises referentes à localidade de Maracá foram 

realizadas somente 12 horas após a colheita, sendo que esta localidade 

apresentou valores maiores para as antocianinas, portanto a variável tempo de 

processamento foi descartado como interferente no doseamento. Para os três 
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corredores de produção estudados, a safra do açaí nativo estende-se até o 

mês de novembro. 

Na tabela 12 e figura 21 encontram-se os valores de antocianinas para o 

açaí manejado nos três corredores de produção estudados: Vila Nova 

(Mazagão), Francisco Luiz (Ilha) e Maracá (Mazagão). A análise  estatística 

para o açaí manejado e sua correlação em relação aos meses de coleta, está 

demonstrada na tabela 10 do anexo 01. Os resultados demonstram que houve 

diferença significativa entre as médias, obtida através do resultado da análise 

pelo teste t-student, obtendo-se um p < 0,05 durante os meses de abril a 

dezembro. Nos meses de abril a junho esta diferença foi obtida somente em 

relação a Mazagão x Maracá e Maracá x Ilha os valores de antocianinas 

obtidos para a localidade de Maracá foram bem superiores aos valores de 

Mazagão. A partir do mês de julho até dezembro a diferença estatistica 

encontrada foi observada em relação a Mazagão x Maracá; Mazagão x Ilha do 

Pará e Maracá x Ilha do Pará, novamente as concentrações obtidas na Ilha do 

Pará foram menores dos que as obtidas em Mazagão e Maracá e o teor de 

antocianina de Maracá não foi superior ao de Mazagão somente nos meses de 

setembro e novembro. Mais uma vez, o fator tempo de processamento (12 

horas) não foi determinante para o doseamento das antocianinas. 

Na tabela 13 e figura 22 encontram-se os valores de antocianinas para o 

açaí plantado nos três corredores de produção estudados: Vila Nova 

(Mazagão), Francisco Luiz (Ilha) e Maracá (Mazagão). A análise  estatística 

para o açaí plantado e sua correlação em relação aos meses de coleta, esta 

demonstrada na tabela 11 do anexo 01. Os resultados demonstram que houve 

diferença significativa entre as médias, obtida através do resultado da análise 

do teste t-student, obtendo-se um p < 0,05 durante os meses de  março a 

outubro. No mês de março esta diferença foi obtida somente em relação a 

Mazagão x Ilha do Pará, os valores antocianinas obtidos para a localidade de 

Mazagão foram superiores aos valores de Ilha. A partir do mês de junho até 

outubro a diferença estatistica encontrada foi observada em relação a Mazagão 

x Maracá; Mazagão x Ilha do Pará e Maracá x Ilha do Pará, novamente as 
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concentrações obtidas na Ilha do Pará foram menores dos que as obtidas em 

Mazagão e para a localidade de Maracá e o teor de antocianina foi bastante 

superior aos demais corredores durante todos os meses coletados. Mais uma 

vez, o fator tempo de processamento (12 horas) não foi determinante para o 

doseamento das antocianinas. 

Resultados semelhantes ao obtido neste estudo para o fruto do açaí 

foram encontrados por: Ozela (1999) que estudou o teor de antocianinas em 

mg/100g no período da safra e entresafra, encontrando valores de 926,10 e 

356,70 mg/100g de frutos respectivamente. Souza (2007) estudou diferentes 

progênies de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) encontrando valores de 

antocianinas variando de 73,52 a 145,62 mg/100g de fruto. Roger (2000)  

encontrou valores médios de 440 mg/Kg de fruto em estudos no Pará. Bobbio 

(2000), encontrou valores de 50± 5ng/100g de fruto manualmente descascado. 

 Comparando os resultados obtidos para o fruto do açaí em relação ao 

teor de antocianinas com os obtidos por Oliveira (2001) para uva seibel  que foi 

de 500,5 mg/100g para a casca e112,72 mg/100g para a polpa de uva sem 

semente, pode-se analisar que o teor de antocianinas obtidos neste estudos 

mesmo na entre-safra (período de janeiro a maio), encontra-se próximos e  

para o açaí plantado no mês de abril superior ao da uva.   

  A diferença entre os resultados obtidos devem-se ao fato de que a 

estabilidade  das antocianinas está correlacionada a diversos fatores. Segundo     

Marco e Poppi (2008) a presença do açúcar, ácido, pH, temperatura, oxigênio, 

presença de co-pigmentos, grupos metoxilas tem um efeito importante na cor 

bem como na estabilidade das antocianinas. 

  Fatores como tempo entre a colheita e processamento dos frutos, 

condições de armazenamento e estocagem, temperatura em que os frutos são 

submetidos, variabilidade genética, exposição prolongada às condições 

adversas do transporte dos frutos podem influenciar na diversidade de 

resultados obtidos na literatura. No presente estudo o tempo entre a colheita e 

a quantificação das antocianinas variou de 4 a 12 horas. 
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 Em estudos realizados por Lichtenthaler, et al (2005) e Schaus et al 

(2006) para identificar as antocianinas presentes no fruto e polpa de açaí 

identificaram que as antocianinas majoritárias e a cianidina 3 glicosídeo e a 

cianidina 3 rutinosídeo. Insfran et al (2004) além de identificar as duas descritas 

acima encontraram em quantidades significativas a pelargoidina 3 glicosídeo.   

Segundo Fennema (1993) os flavonois (quecetina) e as flavonas 

(luteolina) são os grupos dos flavonóides responsáveis pela cor amarela, que 

sempre acompanham as antocianinas em frutos. Pietta (2000) afirma ainda, 

que estes pigmentos pertencentes à classe dos flavonóides também possuem 

capacidade antioxidante.  

 De acordo com a tabela 14 a 16, figura 23 a 25, observa-se que para a 

localidade de Maracá e Francisco Luiz (Ilha do Pará), houve variação crescente 

no teor de flavonóide total desde o inicio da coleta, até o mês de setembro, em 

que ocorre a força da safra, para todos os tipos de açaí estudado. Para a 

localidade de Mazagão Novo esta variação crescente também foi observado 

para o açaí nativo e plantado, porém para o açaí manejado ocorreu um 

aumento no teor de flavonóide de dezembro a março, havendo um decaimento 

em abril, voltado a aumentar de maneira crescente até setembro.Esse 

resultado pode ser explicado pelo fato que, como o açaí manejado ocorre em 

praticamente todos os meses do ano, ocorre uma safra no período de chuva 

(principalmente de janeiro a março) e inicia-se após este período a safra de 

verão (a partir de abril).  

A safra de verão do fruto de açaí para o município de Mazagão e Ilha 

ocorre nos meses de abril a outubro, a força da safra, dar-se-á nos meses de 

julho a setembro. Isso explica porque os maiores resultados de flavonóides 

terem sido obtidos a partir de julho que foi superior a 200mg/100g, mantendo-

se crescente até o mês de setembro. 

De acordo com a tabela 13 do Anexo 01, não houve diferença 

significativa no teor de flavonóides para aos três corredores de produção 

estudados em relação aos três tipos de açaí (nativo, manejado e plantado), 
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visto que em todas as comparações realizadas o valor de p >0,05, apontando 

para aceitação da hipótese nula, ou seja, que não há real diferença entre os 

grupos, quando utilizado o teste ANOVA com post hoc de tukey. Somente no 

mês de setembro para o açaí manejado que houve diferença estatística 

significante (p < 0,05). 

A análise  estatística para o açaí nativo e sua correlação em relação aos 

meses de coleta, esta demonstrada na tabela 15 do anexo 01. Os resultados 

demonstram que houve diferença significativa entre as médias, obtida quando 

aplicado o teste t-student, obtendo-se valor de p < 0,05 durante os meses de 

julho a novembro. Nos meses de julho a setembro esta diferença foi obtida em 

relação a Mazagão x Maracá e Mazagão x Ilha do Pará. Todos os valores 

obtidos para o teor de flavonoides do municipio de Mazagão foram inferiores 

aos obtidos para Maracá e Ilha do Pará. No mês de outubro, a diferença 

significativa foi obtida em relação aos corredores de Mazagão x Maracá e 

Maracá x Ilha do Pará. O valor do flavonoide para a localidade de Maracá neste 

mês foi superior às demais localidades. Para o mês de novembro esta 

diferença foi obtida em relação à localidade de Mazagão Novo x Maracá. 

A análise  estatística para o açaí manejado e sua correlação em relação 

aos meses de coleta, está demonstrada na tabela 16 do anexo 01. Os 

resultados demonstram que houve diferença significativa entre as médias, com 

aplicação do teste t-student, obtendo-se um p < 0,05 durante todos os meses 

do ano. Observa-se ainda na tabela, que no período de janeiro a março esta 

diferença foi obtida entre a localidade de Mazagão Novo e Francisco Luiz (Ilha 

do Pará) em virtude de não ter havido coleta para a localidade de Maracá neste 

período, porém no mes de junho houve diferença siginificativa entre as 

localidades de Mazagão Novo x Maracá e Maracá x Franscisco Luiz (Ilha do 

Pará) e no mês de agosto a diferença foi obtida entre as localidades de 

Mazagão Novo x Maracá e Mazagão Novo x Franscisco Luiz (Ilha do Pará). 

Nos demais meses do ano a diferença siginificativa foi obtida em todos os 

corredores de produção. Nos meses de abril a agosto e nos meses de outubro 

e dezembro a localidade de Maracá foi que apresentou os maiores índices de 
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flavonoide total em relação às demais localidades. A localidade de Mazagão 

novo no mês de setembro e novembro apresentou resultados maiores que 

Maracá, estatisticamente. 

A análise  estatística para o açaí plantado e sua correlação em relação 

aos meses de coleta, esta demonstrada na tabela 17 do anexo 01. Os 

resultados demonstram que houve diferença significativa entre as médias, 

(teste t-student, p < 0,05) a partir de março, em virtude de que nos meses de 

janeiro e fevereiro somente foi realizada a coleta do açaí plantado para a 

localidade da Ilha doPará. Porém a partir do mês de abril até julho, observa-se 

diferença siginificativa (p < 0,05) para todos os corredores de produção 

estudados, sendo que os valores obtidos para o teor de flavonoide total no 

Municipio de Mazagão durante esses meses, é superior aos demais 

corredores. Apesar de nos meses de agosto e setembro a localidade de 

Mazagão novo ainda obter valores superiores às demais localidades, esta 

diferença estatistica so é observada para o mês de agosto entre Mazagão 

Novo x Franscisco Luiz (Ilha doPará) e Maracá x Franscisco Luiz (Ilha doPará).  

Souza (2008) estudou diferentes progênies de açaizeiro BRS- Pará e 

obteve como resultados teores de flavonóides variando de 111,01 mg/100g a 

135,15 mg/100g com média geral de 121, 40 mg/100g. Os resultados obtidos 

no presente estudo, desde o mês de março são superiores aos encontrados 

por Souza (2008). 

 Em relação aos resultados obtidos para o extrato (açaí batido), conforme 

apresentados na tabela 18 do anexo 01, os resultados demonstram que apesar 

da diferença existente no teor de flavonóide total entre o fruto do açaí no 

período da safra de verão e o açaí comum, médio e especial, os resultados 

obtidos no presente estudo são bastante superiores aos obtidos por Hassimotto 

et al (2003) que obtiveram 40 mg/100g para a polpa do açaí e Kuskoski et al 

(2006) que obtiveram resultados de 54,97 mg/100g. Esta diferença entre os 

resultados pode ser explicada devido a composição dos compostos bioativos 

de um fruto está diretamente relacionada com o tipo de fruto analisado, 
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variabilidade genética, grau de maturação, condições climáticas e de solo e 

condições de processamento da polpa. 

  De acordo com a tabela 18 observa-se variação crescente em relação 

ao teor de polifenol total para o açaí nativo, manejado e plantado em todos os 

corredores estudados, com os maiores resultados obtidos no mês de setembro. 

Para a localidade de Mazagão Novo, o estudo da média e variância do 

teor de polifenol quando aplicado análise de variância – ANOVA, mostrou que o 

açaí manejado (548.2 ± 32.5) apresentou quantidade de polifenol   

significativamente maior (p= 0.0072*) em relação a ao açaí nativo (479.0 ± 

21.1) e o plantado (485.4 ± 20.9), conforme demonstrado na tabela 18, do 

anexo. 

O estudo da média e variância do polifenol na localidade de Francisco 

Luiz (Ilha do Pará), obtido pela análise de variância – ANOVA, mostrou que o 

açaí manejado (473.8±5.3) apresentou quantidade de polifenol 

significativamente maior (p = 0.0001*) em relação a ao açaí nativo (440.0 ± 9.2) 

e o plantado (438.4 ± 3.8). 

O estudo da média e variância do polifenol no município de Maracá, 

obtido pela aplicação do teste de Kruskal-Wallis, mostrou que o açaí Plantado 

(518.3 ± 26.4) apresentou quantidade de polifenol significativamente maior (p = 

0.0125*) somente em relação a ao açaí nativo (478.0 ± 6.7).  

 Souza (2008) estudou diferentes progênies de açaizeiro (BRS-Pará), 

quanto a concentração de polifenois variando de 528,03 mg/100g a 621,21 

mg/100g, com média geral de 604,69 mg/100g. Cruz (2008) estudou o teor de 

polifenois totais em polpa de açaí obtidos com frutos em diferentes estágios de 

maturação, variando de 172,50 mg/100g (com frutos verdes) a 342,70 mg/100g 

(com frutos maduros). Portanto, os resultados obtidos no presente estudo 

encontram-se de acordo com os descritos na literatura. 

Kuskoski e Asuero (2006) obtiveram valores de polifenol extraível total 

para a polpa de açaí no valor de 136,80 mg/100g de ácido gálico, valores bem 
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superiores à este foram obtidos no presente estudo para o extrato ( bebida do 

açaí), conforme demonstrado na tabela 19.  

Diversos autores têm demonstrado que há correlação bastante positiva 

entre a capacidade antioxidante de uma fruta e sua quantidade de polifenol 

(ALMEIDA MELO et al,2008).    

 Na determinação da atividade antioxidante total (AAT) pelo método do 

sistema β-caroteno/ácido linoléico observou-se nas figuras 27 a 35, que a 

degradação do sistema, quando submetido ao processo de oxidação, sem 

nenhum sistema antioxidante foi superior a 70% logo após 60 minutos de 

reação. Após 120 minutos, a degradação do sistema foi superior a 80%. 

 O antioxidante padrão (trolox) apresentou atividade antioxidante de 94% 

e o BHT (Butil hifroxi totueno) 84,16%, após 60 minutos de reação. 

As figuras 27 a 29 apresentam as cinéticas das amostras do açaí nativo, 

manejado e plantado da localidade de Mazagão Novo.  As cinéticas mostradas 

nas figuras correspondem ao mês de agosto, para o açaí nativo com a maior 

atividade antioxidante encontrada que foi de 81,24% e apresentado também 

neste mês o maior teor de antocianinas, 538,12 mg/100g. Para o açaí 

manejado o maior índice de proteção ocorreu no mês de setembro, que foi de 

93,45% e teor de antocianinas obtido de 805,99 mg/100g e para o plantado no 

mês de agosto com 84,34% de proteção e teor de antocianinas de 571,85 

mgq100g. Estas atividades antioxidantes correspondem à concentração de 

50.000 ppm. 

Este estudo corrobora com os estudos realizados por Kuskoski e Asuero 

(2006) afirmaram que há uma correlação positiva entre o teor de antocianinas 

de um fruto com sua capacidade antioxidante, pois as maiores proteções 

obtidas foram obtidas nos meses de maior teor de antocianinas. 

Todas as amostras analisadas estabilizaram o sistema entre 60 a 75 

minutos de reação, tempo esse bastante semelhante aos antioxidantes 
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padrões utilizados Trolox e BHT, que estabilizaram o sistema após 60 minutos 

de reação. 

As maiores atividades antioxidantes obtidas tanto para açaí nativo como 

para o manejado e o plantado foram obtidas no período de julho a outubro, no 

período da alta produção do município.  

 A Figura 30 a 32 apresentam a cinética do açaí nativo, manejado e 

plantado da localidade de Franscisco Luiz, na Ilha do Pará.  As cinéticas 

mostradas nas figuras correspondem ao mês de setembro, para os três tipos 

de açaí estudados, que correspondeu aos maiores percentuais de atividade 

antioxidante e aos maiores teores de antocianinas encontrados que foi de 

80,35% para amostra do açaí nativo e 564,66mg/100g de antocianinas, 83,18% 

para o açaí amostra do manejado  e 604,35 mg/100g de antocianinas e 92,23% 

para amostra do açaí plantado com 787,69 mg/100 g de antocianinas, na 

concentração de 50.000 ppm. 

 As figuras 33 a 35 mostram a cinética do açaí nativo, manejado e 

plantado da localidade de Maracá no município de Mazagão. As cinéticas 

mostradas nas figuras correspondem ao mês de julho para o açaí manejado, 

setembro para o açaí nativo e outubro para o açaí plantado. Nesses meses 

corresponderam aos maiores índices de atividade antioxidantes que foram de 

90,51%, 83,61% e 94,11%, respectivamente. Assim como, também nestes 

meses foram detectados os maiores teores de antocianinas.  

Pelos resultados obtidos na tabela 20 pôde-se verificar que todos os 

valores de F1 atribuídos aos extratos encontraram-se bem abaixo de 1,0. Já os 

valores de F2 foram anulados pelo fato de que após 60 minutos de reação 

todos os extratos já haviam estabilizado o sistema. Ou seja, todos os extratos 

de açaí funcionam como excelentes antioxidantes primários, bloqueando a 

reação inicial do sistema, inativando os radicais peróxidos. Na segunda parte 

da reação, o sistema já está estabilizado pelo antioxidante. Este 

comportamento dos extratos foi observado no período da safra do açaí, nos 
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meses de julho a outubro. Nos restantes dos meses, não houve estabilização, 

foi observado decaimento da absorbância até o final da reação, 120 minutos. 

Observa-se na tabela 21, para a localidade de Mazagão Novo 

(Mazagão) que para a concentração de 50.000ppm, todos os percentuais de 

proteção obtidos foram superiores à 70%. Segundo Almeida-Melo et al (2008), 

as polpas e extratos de frutas que exibem capacidade de proteção (inibição de 

oxidação) acima de 70% são consideradas excelentes antioxidantes; de 50 a 

70% possuem ação antioxidante moderada e abaixo de 50% possuem baixa 

capacidade de proteção. 

  Para a localidade de Mazagão novo a comparação (ANOVA) da 

atividade antioxidante dos extratos de açaí pelo método β-caroteno/ácido 

linoléico demonstrou que: para a concentração de 50000 ppm.o valor de 

p=0.8202 não foi significante, logo, não existe diferença entre:  nativo, 

manejado e plantado; Para a concentração de 25000 ppm. o valor de p=0.2935 

não foi significativo, assim não existe diferença entre: nativo, manejado e 

plantado e para a concentração de 20000 ppm. O valor de p= 0.5844 não foi 

significativo, não existindo diferença entre: nativo, manejado e plantado, 

conforme demonstrado na tabela 18 do anexo 01. 

 O período da safra para o município de Mazagão corresponde ao 

segundo semestre do ano, tendo a força da safra nos meses de julho a 

setembro. Para as três concentrações utilizadas no estudo, o açaí nativo, 

manejado e plantado apresentou os maiores percentuais de atividade 

antioxidante nos meses de agosto a setembro. 

Ainda de acordo com a tabela 21, pode-se observar que a melhor 

concentração utilizada foi de 50.000 ppm (50 g/l), pois para todos os meses 

estudados o percentual de proteção encontrado tanto para o açaí nativo, 

quanto para o açaí manejado e plantado apresentaram atividade antioxidante 

superior à 70%, mesmo no período de baixa produção. 
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Foi observada uma interação significativa entre atividade antioxidante e 

concentração utilizada, com o aumento da concentração, houve um aumento 

na atividade antioxidante para os três tipos de açaí utilizados. 

A concentração de 25.000ppm apresentou percentuais de proteção 

variando de 67,71% a 75,44% para o açaí nativo; 63,24 a 75,56% para o açaí 

manejado e 69,76% a 79,48% para o açaí plantado. A concentração de 20.000 

ppm apresentou percentuais de proteção variando de 59,11% a 70,81% para o 

açaí nativo, 58,31% a 71,11% para o açaí manejado e 60,12% a 69,45% para o 

açaí plantado. Em ambas as concentrações, os extratos podem ser 

considerados de moderado antioxidante, no primeiro semestre do ano e no final 

do ano, a partir de outubro e forte antioxidante durante a força da safra que 

acontece no período de julho a setembro. 

Os resultados obtidos estão de acordo com Souza (2007) que estudou a 

ação antioxidante de diferentes progênies de açaí (BRS- Pará) e concluiu que: 

“A atividade antioxidante dos extratos fenólicos obtidos do fruto do açaí é dose  

dependente da concentração do extrato, porém em altas concentrações tende 

a saturar”. O mesmo foi obtido neste estudo, quando inicialmente estava-se 

trabalhando com doses de 100.000 ppm, e que não diferiu siginificativamente 

da concentração de 50.000 ppm.  

Observa-se na tabela 22, para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do 

Pará) que para a concentração de 50.000 ppm (50 g/l), em todos os meses do 

ano, no período de alta produção e baixa produção a atividade antioxidante é 

superior a 70%, nos meses de julho a setembro estes percentuais chegam a 

atingir de 80 a 92% de proteção, devido à estes meses corresponderem ao 

período da safra, e apresentarem também os maiores teores de antocianinas. 

Para a concentração de 50.000 ppm, os extratos de açaí são considerados 

excelente antioxidantes. 

Para as concentrações de 25.000 ppm e 20.000 ppm, similarmente ao 

que aconteceu para a localidade de Mazagão novo, no período de baixa 
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produção houve uma redução na atividade antioxidante do extrato variando 

entre 60 a 70%, para a concentração de 25000 ppm. 

Para a concentração de 20.000 ppm , somente no mês de setembro, o 

açaí manejado obteve uma atividade antioxidante de 70,11% e o plantado de 

74,47%, os demais  meses, os percentuais obtidos foram abaixo de 70%. 

Para a localidade de Francisco Luiz (Ilha do Pará) a comparação 

(ANOVA) da atividade antioxidante dos extratos de açaí pelo método β-

caroteno/ácido linoléico demonstrou que: para a concentração de 50000 ppm. 

O valor de p=0.8601 não foi significativo, não existindo diferença entre: nativo, 

manejado e plantado; Para a concentração de 25000 ppm. o valor de p=0.0121 

foi estatisticamente significativo, indicando que o açaí plantado (74.9 ± 3.7) 

apresenta valores maiores somente em relação ao açaí manejado (68.0 ± 4.0) 

e para a concentração de 20000 ppm. O valor de p=0.1290 não foi significativo, 

não existindo diferença entre: nativo, manejado e plantado, conforme 

demonstrado na tabela 19 do anexo 01. 

Observa-se na tabela 23, para a localidade de Maracá (Mazagão) que 

para a concentração de 50.000 ppm (50 g/l), em todos os meses do ano, no 

período de alta produção e baixa produção a atividade antioxidante foi superior 

a 70%, nos meses de julho a setembro estes percentuais chegaram a atingir 

94%, similarmente às localidade de Mazação Novo e Ilha, na concentração de 

50.000 ppm, as amostras dos extratos de açaí foram considerados excelente 

antioxidantes. 

 Na tabela 24 estão comparados os valores de proteção sobre a oxidação 

para o açaí nativo, manejado, plantado das três localidades estudadas para a 

concentração de 50.000 ppm; A correlação entre as três localidades para a 

concentração de 50.000 ppm, deve-se ao fato de ter sido a concentração que 

melhor obteve respostas quanto à atividade antioxidante dos extratos. 

Para a localidade de Maracá a comparação (ANOVA) da atividade 

antioxidante dos extratos de açaí pelo método β-caroteno/ácido linoléico: Para 

a concentração de 50000 ppm. O valor de p=0.5941 não foi significativo, não 
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existindo diferença entre: nativo, manejado e plantado; Para a concentração de 

25000 ppm. O valor de p = 0.2542 não foi significativo, não existindo diferença 

entre: nativo, manejado e plantado e para a concentração de 20000 ppm. O 

valor de p = 0.1963 não foi significativo, não existindo diferença entre: nativo, 

manejado e plantado, conforme demonstrado na tabela 20 do anexo 01. 

 Quanto a correlação existente entre o teor de polifenol e atividade 

antioxidante, realizada pela análise estatística utilizando a correlação linear de 

Pearson, mostrou a existência de uma correlação negativa na localidade de 

Mazagão novo para os três tipos de açaí estudados. Para a localidade de 

Francisco Luiz (Ilha do Pará) e Maracá esta correlação obtida foi positiva, ou 

seja, nos meses em que o extrato apresentou os maiores teores de polifenol 

apresentou também as maiores atividades antioxidantes. 

Para a Ilha, a correlação obtida foi altamente significativa para o açaí 

manejado e plantado na concentração de 50.000 ppm e para o açaí plantado 

nas concentrações de 25.0000 ppm e 20.000 ppm  A correlação positiva 

significa que nos meses em que os extratos apresentou os maiores teores de 

polifenois foram obtidas as maiores atividades antioxidante (tabela 18 a 20, 

anexo 01). 

 A correlação existente entre o teor de antocianinas e atividade 

antioxidante demonstrada na tabela 18 a 20, anexo 01 demonstrou que há uma 

correlação altamente positiva para os três tipos de açaí em todas as 

localidades estudadas, sendo altamente significativa nas três concentrações 

empregadas. 

 Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o açaí pode ser 

considerado um excelente antioxidante primário, com excelentes percentuais 

de proteção no sistema. Hassimotto (2005) estudou a ação antioxidante pelo 

método β-caroteno/ácido linoléico para diversas frutas e polpa de fruta. Dentre 

as polpas estudadas, a polpa congelada de açaí obteve atividade antioxidante 

de 78% para a concentração de 50.000 ppm. Duarte-Almeida (2006) avaliou a 

polpa congelada do açaí e obteve uma atividade antioxidante superior à 70%. 
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Souza (2007) estudou diferentes progênies da BRS-Pará e obteve em média 

72,97% de atividade antioxidante para o extrato, variando de 94 a 97%. 

 Os antioxidantes padrões utilizados no estudo para efeitos de 

comparação foi o Trolox, cuja atividade antioxidante encontrada foi de 94% e o 

BHT foi de 84,91%. As amostras dos extratos de açaí estudadas obtiveram 

concentrações bastante semelhantes aos antioxidantes industriais utilizados 

neste trabalho. 

Observa-se na figura 36 que a média dos extratos (açaí médio e 

especial) apresentou atividade antioxidante superior a 70% nas três 

concentrações estudadas. O açaí comum apresentou atividade antioxidante de 

66,63 % para a concentração de 50.000 ppm, indicando ação de antioxidante 

moderado. 

Esta diferença entre os três tipos de extratos de açaí deve-se ao fato da 

diluição utilizada no momento do processamento do açaí. O açaí especial é 

processado utilizando menor proporção de água, ocorrendo com isso uma 

concentração nos nutrientes da bebida, com isso a atividade antioxidante do 

açaí especial obtida neste estudo foi de 86,03%, sendo superior ao 

antioxidante padrão utilizado que foi de 84,91%. 

Compostos antioxidantes estão naturalmente presentes em frutas, sendo 

que em algumas apresentam altas concentrações de determinados grupos 

(HARBONE, 2000 e DUARTE ALMEIDA et. al. 2006). A acerola apresenta 

grandes concentrações de ácido ascórbico enquanto que o morango, amora e 

açaí, predominam determinados grupos de flavonóides como as antocianinas, 

flavonóis e flavonas (ASSIS, 2001 e DUARTE ALMEIDA et. al, 2006). Além da 

presença nos extratos de outros grupos fitoquímicos, sendo que a estrutura 

química do componente ativo exerce influência sobre a eficácia do antioxidante 

natural, uma vez que a posição e o número de hidroxilas presentes na 

molécula dos polifenóis é um fator relevante para esta atividade (SHAHIDI et. 

al, 1992 apud MELO, 2008).  
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 Na determinação da atividade antioxidante total (AAT) pela captura do 

radical livre DPPH os extratos de açaí foram acompanhados em quatro 

concentrações 25.000 ppm, 20.000 ppm, 10.000 ppm e 5000 ppm, de forma 

que pudessem reagir com o radical livre (DPPH). Estudos prévios foram 

necessários para chegar no tempo final de 120 minutos, necessários para 

estabilização do radical livre pela amostra antioxidante, medidos através da 

cinética de decaimento da absorbância. A forma mais comum em expressar os 

resultados deste método, é calcular a quantidade de antioxidante capaz de 

seqüestrar metade do radical livre (DPPH) presente na solução, expressos na 

forma de EC50. Quanto menor o valor do EC50 apresentado pelo extrato, 

maior será a estabilidade pelo antioxidante. Para calcular o valor do EC50 

foram necessárias a construção de uma curva padrão com diferentes 

concentrações de DPPH, variando de 0 até 60µM e a curva da amostra, 

conforme mostradas na figura 37 a 40. O resultado da amostra foi expresso em 

g fruta/g DPPH. Uma outra maneira de se expressar os resultados do DPPH, é 

em percentual de seqüestro de radical livre, calculado pelos valores da 

absorbância inicial da amostra e do controle. Para melhor comparar os 

resultados obtidos com a literatura, iremos expressar os dois resultados.  

Observou-se na tabela 28 a 30 que os extratos de açaí nas diferentes 

concentrações, que na safra de inverno possui baixa atividade anti-radicalar 

nas localidades de Francisco Luiz (Ilha do Pará) e Mazagão Novo (Mazagão) 

para o açaí manejado e plantado, principalmente no período de janeiro a 

março. A localidade de Maracá desde o inicio da coleta, no mês de abril já 

apresentou índices elevados de percentual de seqüestro. 

 Na safra de verão (abril a outubro), os corredores de Maracá e Francisco 

Luiz (Ilha do Pará) desde abril já apresentaram índices acima de 70% de 

seqüestro. Para a localidade de Mazagão Novo este percentual somente foi 

obtido a partir de junho.  

Este método avalia apenas o poder redutor do antioxidante, que ao doar 

um elétron se oxida, baseando-se na transferência de elétrons do composto 

antioxidante para o radical. Duarte-Almeida et al (2006) estudou a atividade 
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antioxidante da polpa do açaí e encontrou percentuais de seqüestro acima de 

70%. Resultados superiores à este foram obtidos praticamente desde abril até 

outubro em todos os corredores estudados para o fruto e para o açaí comum, 

médio e especial. Não foram encontrados na literatura trabalhos relacionados 

com o fruto do açaí e o método DPPH. 

A atividade antioxidante é dependente da concentração do extrato. Para 

o açaí diversas concentrações foram testadas, porém as que obtiveram 

resultados mais satisfatórios foram as inferiores a 25.000 ppm em um tempo de 

reação de 120 minutos. 

Em relação à análise estatística para a atividade antioxidante dos frutos 

de açaí estudados da Ilha do Pará, inicialmente foi realizada a comparação 

entre o açaí nativo, manejado e plantado com base na g Fruta/g DPPH o valor 

de p=0.5024, não apresentou diferença estatisticamente significativa. 

 Posteriormente foi avaliado o percentual de seqüestro de radicais livres 

com base na comparação em relação ao nível de 70%. De acordo com Duarte 

Almeida (2006), os antioxidantes que apresentam valores de proteção acima 

de 70% são considerados excelentes antioxidantes. Nesta análise os valores 

médios acima de 70% foram considerados bons anti-radicalares (tabela 22, 

anexo 01). 

a) O açaí nativo (79.6 ± 3.2 %) apresentou excelente atividade anti-

radicalar, pois o valor de p=0.0352 foi estatisticamente significante. 

b) O açaí manejado (70.6 ± 11.8 %) apresentou excelente atividade 

anti-radicalar, pois o valor de p=0.0382 não foi estatisticamente 

significante. 

c) O açaí plantado (73.0 ± 16.6 %) apresentou excelente atividade anti-

radicalar, pois o valor de p=0.0380 não foi estatisticamente 

significante. 

Para a localidade de Maracá Inicialmente foi realizada a comparação 

entre o açaí nativo, manejado e plantado com base no g Fruta/g DPPH 

obtendo-se o valor de p=0.5950 não apresentou diferença estatisticamente 



164 
 

significativa. Posteriormente foi avaliado o percentual de sequestro de radicais 

livres com base na comparação do nível superior a 70% (tabela 22, anexo 01).  

a) O açaí nativo (79.5 ± 4.8 %) apresentou excelente atividade anti-

radicalar, pois o valor de p=0.0048 foi estatisticamente significativa; 

b) O açaí manejado  (85.6 ± 5.2 %) apresentou excelente atividade anti-

radicalar, pois o valor de p < 0.0001 foi altamente significativa. 

c) O açaí plantado (85.8v±v4.4 %)  apresentou excelente atividade anti-

radicalar, pois o valor de p< 0.0001 foi altamente significativa. 

Para a localidade de Mazagão Novo (Mazagão) inicialmente foi realizada 

a comparação entre (Nativo, Manejado e Plantado) com base no g Fruta/g 

DPPH, obtendo-se o valor de p=0,2172 não apresentando diferença 

estatisticamente significativa. Posteriormente foi avaliado o percentual de 

sequestro de radicais livres com base na comparação com nível de 70% 

(tabela 22, anexo 01).  

a) O açaí nativo (83.2 ± 6.8 %) apresentou excelente atividade anti-

radicalar, pois o valor de p =0.0050* foi estatisticamente significativa; 

b) O açaí manejado  (64.7 ± 22.0 %) apresentou excelente atividade 

anti-radicalar, pois o valor de p=0.4206 não  foi significativa. 

c) O açaí plantado  (77.1±18.0 %)  apresentou excelente atividade anti-

radicalar, pois o valor de p=0.3010 não foi significativa. 

Quanto a correlação existente entre a atividade antioxidante pelo método 

DPPH e o teor de polifenol total para as três localidades estudadas a análise 

estatística mostrou, segundo a tabela 12 do anexo 01 que o açaí nativo, 

manejado e plantado das três localidades apresentaram uma correlação 

negativa, altamente significante para o açaí nativo da localidade de Mazagão 

Novo e Maracá e para o açaí nativo e plantado da localidade de Francisco Luiz 

(Ilha do Pará). A correlação negativa significa que quanto maior o valor de 

polifenol apresentado pelos extratos maiores foram as atividades anti-

radicalares apresentados pelos mesmos (pois o menor o valor absoluto 

encontrado significa a melhor é a atividade antiradicalar do antioxidante). 
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Quanto a correlação existente entre a antocianina das três localidades 

estudadas e a atividade antioxidante. Os resultados estatísticos demonstraram 

que também foi obtida uma correlação altamente significante para os três tipos 

de açaí estudados (nativo, manejado e plantado), conforme tabela 22 do anexo 

01. Os maiores teores de antocianinas obtidos nos extratos de açaí foram os 

que apresentaram as melhores atividades antioxidantes. 

 Para o método ABTS, em relação ao tempo de 6 minutos utilizado neste 

trabalho, Lima (2008) afirma que vários autores utilizam um tempo médio de 2 

minutos para a realização da análise, pois neste tempo o trolox já reagiu 

completamente com o radical. Kuskoski (2005) realizou estudos para avaliar o 

tempo em relação aos resultados de TEAC obtidos para diferentes frutas e 

concluíram que há um aumento nos valores de TEAC, no intervalo de 1 a 7 

minutos. Segundo Lima (2008) tempos mais longos que 2 minutos são 

necessários, pois antioxidantes alimentares não reagem imediatamente com o 

radical. 

 Os extratos foram avaliados mensalmente para a metodologia do ABTS 

com o objetivo de verificar a eficiência dos mesmos em capturar o radical livre 

no período de alta produção e baixa produção. Os resultados demonstram para 

as três localidades estudadas, que há aumento na atividade antiradicalar ao 

longo da safra, as três localidades estudadas apresentaram a maior atividade 

no mês de setembro, similarmente ao teor de antocianinas. Os resultados são 

expressos em µM Trolox/g polpa (Tabela 32). 

 Dos Santos et al (2008) estudou a correlação entre a atividade 

antioxidante e atividade antiradicalar e compostos bioativos de polpas 

comerciais de açaí, obtendo o valor de TEAC de16,02 a 52,47 µM Trolox/g 

polpa, porém os resultados obtidos para antocianinas em mg/100g foram de 

19,30 a 54,18, resultados esses bem inferiores aos obtidos neste estudo. 

Canuto et al (2009) estudou a correlação da composição química com a 

atividade anti-radicalar livre de diversas polpas de fruto da Amazônia entre elas 

o açaí e obteve valores de 10 µM Trolox/g polpa, com um teor de polifenois 

totais de 2,4mg/100g, bem inferior também ao obtido neste estudo. 
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 Os compostos fenólicos apresentam a maior contribuição para atividade 

antioxidante das polpas, pode-se afirmar que há uma boa correlação entre os 

valores de TEAC e a concentração de compostos fenólicos. Compostos com 

valores elevados de polifenois totais ou antocianinas totais irão apresentar 

elevados teores de atividade antiradicalar (TEAC). 

 Barreto (2008) Estudou os compostos bioativos e sua relação com as 

propriedades anti-radical livre em frutas tropicais, encontrou valores 

aproximados ao deste estudo de TEAC para o bacuri (164 µM Trolox/g polpa), 

Tucumã (215,54 µM Trolox/g polpa) e resultados bem elevados para o piquiá 

(2.528,00 µM Trolox/g polpa. Valores esses obtidos para frutas tropicais com 

alto valor de lipídios, corroborando, que esta metodologia pode avaliar a 

atividade antiradicalar tanto para compostos de natureza hidrofílicas como para 

natureza lipofílicas. 

 O método ABTS apresenta vantagens em relação ao método DPPH, em 

relação ao tempo para a realização das leituras, o método DPPH leva de no 

mínimo 30 a 120 minutos e ao custo de análises, o método DPPH apresenta 

um custo maior que o ABTS, sendo que ambos os métodos permitem alcançar 

conclusões praticamente similares. Dos Santos et al (2008).  

A avaliação estatistica da atividade antioxidante pelo método ABTS foi  

realizada pelo método da ANOVA a qual comparou os tipos de  açaí: nativo, 

plantado e manejado, obtendo-se o seguinte resultado, conforme demonstrado 

na tabela 21 do anexo 01:  não foi encontrada  diferença estatisticamente 

significante em  nenhum dos municípios: Mazagão  (p=0.0762), Ilha do Pará    

(p = 0.0646) e Maracá (p =0.0713). 

 O estudo da associação entre o teor de antocianina e a atividade 

antioxidante (método ABTS) foi avaliada pelo teste da Correlação de Pearson 

obtendo os seguintes resultados, conforme demonstrado na tabela 21 do anexo 

01:  
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 No município de Mazagão a presença da correlação foi atestada nos três 

tipos de açaí: no açaí nativo (p-valor < 0.0001*), no manejado (p < 0.0001*) e 

plantado (p < 0.0001*), 

 Ilha do Pará: Existência de correlação linear, diretamente proporcional, a 

qual foi estatisticamente significante em todos os tipos de açaí: nativo                

(p =0.0017*), manejado (p < 0.0001*), plantado (p=0.0206*). 

 Maracá: Existência de correlação linear, diretamente proporcional, a qual 

foi estatisticamente significante em todos os tipos de açaí: nativo (p= 0.0203*), 

manejado (p=0.0009*), plantado (p=0.0050*).  

A estatística mostrou que os extratos que apresentaram os maiores  

valores de antocianinas, foram os que apresentaram os melhores resultados de 

atividade antioxidante pelo método ABTS. 

Em relação ao estudo da associação entre o teor de polifenóis e a 

atividade antioxidante (método ABTS) foi avaliada pelo teste da Correlação de 

Pearson obtendo os seguintes resultados, conforme demonstrado na tabela 21 

do anexo 01:  

 No município de Mazagão.  Existência de correlação linear, diretamente 

proporcional, sendo estatisticamente significante em todos os tipos de açaí: 

nativo (p=0.0226*), manejado (p=0.0241*), plantado (p=0.0490*). 

 Ilha do Pará. Existência de correlação linear, diretamente proporcional, a 

qual foi estatisticamente significante em dois tipos de açaí: Nativo (p <0.0001*), 

e manejado (p=0.0243*). 

 Maracá: Existência de correlação linear, diretamente proporcional, a qual 

foi estatisticamente significante em dois tipos de açaí: nativo (p< 0.0012*) e 

plantado (p-valor <0.0001*).  

 

 Conforme observado na tabela 33 e 34 os maiores percentuais de 

ácidos graxos obtidos no fruto e bebida do açaí foram o ácido oléico e 

palmítico. Não foi observada diferença significativa entre os três tipos de frutos 

de açaí estudados. O açaí nativo obteve um percentual de ácido oléico de 
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62,19%; o manejado 52,89% e o plantado 54,99%. O percentual obtido para o 

ácido palmítico foi de 29,87% para o açaí nativo; 41,05% para o açaí manejado 

e 32,82% para o açaí plantado. 

 Para a bebida do açaí o açaí especial obteve um percentual de ácido 

oléico (68,34%) maior que o do açaí médio (63,94%) e açaí comum (61,34%), 

porém não diferença estatística entre as amostras. Para o ácido palmítico os 

percentuais foram de 31,05% para o açaí comum, 27,69% para o açaí médio e 

25,44 para o açaí especial. 

 Resultados semelhantes foram obtidos por MENEZES et al (2008) que 

obtiveram um percentual de 52,70% de ácido oléico e 25,76% de ácido 

palmítico para a polpa de açaí liofilizada. ROGER (2000) obteve 54,90% para 

bebidas de açaí comercializadas em Belém- Pará e RUFINO (2008) obteve 

para o fruto do açaí BRS- Pará 52,10% de ácido oléico e 25,30% de ácido 

palmítico. 

 Apesar da grande quantidade de ácido mono-insaturado encontrado no 

fruto e bebida do açaí não foi detectada percentuais satisfatórios de ácido 

linoléico, um ácido graxo considerado essencial para o organismo humano. 

Como demonstrado nas tabelas 35 e 36 os maiores teores de minerais 

encontrados foi de magnésio com média variando de 182,15mg/100g para o 

açaí nativo; 214,80 mg/100g para o açaí manejado e 125,48 mg/100g para o 

açaí plantado. SOUZA (2008) estudou o fruto do açaí BRS-Pará de 352,24 

mg/100g; OLIVEIRA  et al (2000) obtiveram valores de 161,3 mg/100g para o 

açaí do Pará e 157,5 mg/100g para o açaí proveniente do Maranhão. Os 

resultados obtidos neste trabalho encontram-se próximos ao da literatura 

consultada. Segundo SOUZA (2008) o magnésio presente nas frutas é 

originado da clorofila. 

 Em relação ao teor de fósforo a média para o açaí nativo foi de 165,21 

mg/100g; para o açaí manejado foi de 152,46 mg/100g e para o açaí plantado 

foi de 100,38 mg/100g. OLIVEIRA et al (2000) obtiveram 210 mg/100g para o 

fruto do açaí proveniente do Pará e 322,50 mg/100g para o fruto do açaí 
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proveniente do Maranhão. SOUZA (2008) obteve para o fruto do açaí da 

variedade BRS- Pará valores variando de 119,75 a 129,29 mg/100g. Os 

resultados obtidos encontram-se dentro da literatura consultada. 

 Para os demais minerais estudados: Cálcio, Sódio, Potássio e Ferro 

todos os resultados obtidos ficaram bem abaixo da literatura consultada. 

OLIVEIRA et al (2000) obtiveram para estes minerais em estudos realizados 

com frutos de açaizeiro do acesso da coleção de germoplasma Embrapa 

Amazônia oriental os valores de:417 mg/100g (PA) para o cálcio; 123 mg/100g 

(PA) e 235mg/100g (Ma) para o sódio; 915 mg/100g (PA) para o potássio e 3,7 

mg/100g. Este resultado pode ser decorrente das variações climáticas, 

solo,variabilidade genética. 
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7. CONCLUSÃO 

 A partir dos resultados obtidos no presente estudo permitem concluir 

que: 

 

a) Não foi obtida diferença estatística significante entre a composição química 

dos frutos e as localidades estudadas; 

b) Não foi obtida diferença significativa entre a composição química dos três 

tipos de açaí estudados (nativo, manejado e plantado); 

c) O teor de fibra presente no fruto do açaí foi relativamente alto, quando 

comparado à outros frutos;  

d) O fruto do açaí para as três localidades estudadas obteve excelentes teores 

de antocianinas, flavonóides e polifenois. Estes teores foram maiores e 

significativos principalmente na safra de verão, nos meses de julho a outubro; 

e) A comparação em relação ao teor de antocianina do extrato (açaí batido) 

mostrou que existe diferença altamente significativa entre os açaís comum,  

médio  e especial; 

f) Tanto no fruto do açaí quanto no extrato (açaí batido), os ácidos graxos 

majoritários encontrados foram os acido oléico e ácido palmítico; 

g) Os minerais majoritários encontrados para o fruto e bebida do açaí foram o 

magnésio e fósforo; foram encontrados teores muito pequenos de sódio e ferro; 

h) Na avaliação da atividade antioxidante, independente do método utilizado, 

os extratos do fruto e extrato (açaí batido) obtive-se excelente atividade 

antioxidante, com grande capacidade de proteção e de combater os radicais 

livres gerados nas metodologias utilizadas; 

i) Para o método β-caroteno/ácido linoléico a melhor concentração empregada 

foi a de 50.000 ppm, pois obteve-se índice variando de 70 a 94% de proteção 

para os três tipos de frutos de açaí estudados. 
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j) Foi encontrada correlação altamente positiva entre o teor de antocianinas e 

atividades antioxidante, para os três métodos utilizados nestes estudo, 

demonstrando que o aumento no teor de antocianinas provoca aumento na 

atividade antioxidante; 

k) Para todos os fatores estudados nesta pesquisa (composição físico-química, 

teor de antocianina, flavonóide, polifenol extraível total e atividade antioxidante) 

a sazonalidade foi significativa. Na safra de inverno (janeiro a maio) estes 

valores obtiveram pequena variação que não foi significante. Na safra de verão, 

que ocorre no segundo semestre do ano, principalmente no período de julho a 

outubro, esta variação foi significativa. Os maiores teores de antocianinas e 

atividade antioxidante foram obtidos nesses meses; 

l) Considerando como marcadores funcionais do açaí, a antocianina e 

polifenois, portanto, a sazonalidade é um fator a ser considerado, para a 

utilização do açaí como alimento funcional. 
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Tabela 01:  Medidas de tendência central e variação da Umidade (%). 

 

Mazagão Ilha do Pará Maracá 

 

Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 5 12 8 4 12 10 6 9 8 

Mínimo 38.1 38.5 39.4 39.8 38.8 38.7 38.7 38.8 38.7 

Máximo 43.0 55.8 55.3 43.4 55.8 55.7 49.7 55.7 55.8 

Mediana 41.1 46.5 45.5 42.0 47.3 49.1 41.2 42.9 45.4 

Primeiro Quartil 39.1 42.6 43.3 41.4 40.6 44.0 39.1 40.4 40.3 

Terceiro Quartil 42.2 55.4 51.4 42.4 55.0 55.1 45.8 49.1 49.7 

Média Aritmética 40.7 47.7 47.2 41.8 47.5 48.8 42.7 45.1 45.7 

Variância 4.3 45.0 34.2 2.3 45.9 42.7 21.3 37.1 40.0 

Desvio Padrão 2.1 6.7 5.9 1.5 6.8 6.5 4.6 6.1 6.3 

Erro Padrão 0.9 1.9 2.1 0.8 2.0 2.1 1.9 2.0 2.2 

Coeficiente de 

Variação 5.1% 14.1% 12.4% 3.6% 14.3% 13.4% 10.8% 13.5% 13.9% 

Fonte: primária. 
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Tabela 02:  Medidas de tendência central e variação da Proteína (%). 

 

Mazagão Ilha do Pará Maracá 

 

Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 5 12 8 4 12 10 6 9 8 
Mínimo 6.7 2.8 4.8 7.3 2.8 2.8 7.8 4.9 4.9 

Máximo 10.1 10.2 10.1 10.2 10.3 10.2 10.2 10.3 10.3 

Mediana 7.8 6.2 7.2 8.0 6.6 6.2 7.9 8.0 7.5 

Primeiro Quartil 7.7 4.8 5.4 7.7 4.9 4.8 7.8 7.4 6.8 

Terceiro Quartil 8.3 8.0 8.2 8.7 8.0 7.8 8.2 8.1 8.3 

Média Aritmética 8.1 6.3 7.0 8.4 6.4 6.1 8.3 7.7 7.5 

Variância 1.5 5.2 3.6 1.6 5.1 5.6 0.9 2.3 2.8 

Desvio Padrão 1.2 2.3 1.9 1.3 2.2 2.4 0.9 1.5 1.7 

Erro Padrão 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6 

Coeficiente de 

Variação 

15.3% 36.0% 26.8% 15.2% 34.9% 38.7% 11.4% 19.9% 22.3% 

Fonte: primária 
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Tabela 03:  Medidas de tendência central e variação de lipídios 

 

 

Mazagão Ilha do Pará Maracá 

 

Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 6 12 8 5 12 10 6 9 8 

Mínimo 10.5 5.4 7.6 10.5 6.0 6.0 10.5 9.8 10.3 

Máximo 15.3 15.7 13.8 15.4 15.7 13.8 15.5 15.8 13.7 

Mediana 12.7 11.1 10.1 12.3 11.6 10.5 13.7 13.4 11.3 

Primeiro Quartil 10.9 9.4 8.8 10.5 9.3 9.3 11.5 10.6 10.9 

Terceiro Quartil 14.7 13.7 12.6 15.2 13.8 11.1 15.0 15.3 11.9 

Média Aritmética 12.8 11.3 10.5 12.8 11.5 10.1 13.3 12.9 11.6 

Variância 4.7 11.5 6.3 5.8 10.9 6.9 4.7 5.6 1.5 

Desvio Padrão 2.2 3.4 2.5 2.4 3.3 2.6 2.2 2.4 1.2 

Erro Padrão 0.9 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.4 

Coeficiente de Variação 17.0% 30.1% 23.8% 18.9% 28.8% 25.9% 16.3% 18.4% 10.6% 

Fonte:primária 

 

 

 

 

 



188 
 

Tabela 04:  Medidas de tendência central e variação de cinzas (%). 

 

 

Mazagão Ilha do Pará Maracá 

 

Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 5 12 8 4 12 10 6 9 8 
Mínimo 1.4 1.0 1.1 2.3 1.0 0.9 1.4 1.3 1.3 

Máximo 3.1 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.2 3.4 3.2 

Mediana 2.3 1.5 2.2 2.6 1.6 1.8 2.3 2.4 2.3 

Primeiro Quartil 2.1 1.3 1.3 2.3 1.4 1.3 2.2 1.7 1.4 

Terceiro Quartil 2.6 2.4 2.4 2.9 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 

Média Aritmética 2.3 1.8 2.0 2.6 1.9 1.9 2.3 2.1 2.1 

Variância 0.4 0.5 0.5 0.1 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 

Desvio Padrão 0.6 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 

Erro Padrão 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Coeficiente de 

Variação 

26.5% 39.0% 36.4% 14.6% 35.8% 39.9% 24.5% 30.5% 30.8% 

Fonte: primária 
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Tabela 05:  Medidas de tendência central e variação de carboidratos (%). 

 

 

 

Mazagão Ilha do Pará Maracá 

 

Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 5 12 8 4 12 10 6 9 8 
Mínimo 30.9 28.0 30.3 29.7 27.5 29.2 29.7 27.3 27.7 

Máximo 40.7 43.1 36.4 36.5 42.2 37.0 37.3 40.7 40.6 

Mediana 35.8 31.3 33.3 34.6 30.8 33.3 32.9 30.5 32.1 

Primeiro Quartil 34.2 29.5 31.0 33.1 29.5 32.2 31.9 29.0 30.7 

Terceiro Quartil 36.4 34.3 35.0 35.3 34.1 34.5 35.2 35.3 34.9 

Média Aritmética 35.6 32.9 33.1 33.8 32.7 33.1 33.4 32.2 33.1 

Variância 12.7 22.3 5.3 8.5 19.4 5.8 7.6 22.0 17.3 

Desvio Padrão 3.6 4.7 2.3 2.9 4.4 2.4 2.8 4.7 4.2 

Erro Padrão 1.6 1.4 0.8 1.5 1.3 0.8 1.1 1.6 1.5 

Coeficiente de 

Variação 

10.0% 14.4% 6.9% 8.6% 13.5% 7.3% 8.3% 14.5% 12.5% 

Fonte: primária 
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Tabela 06:  Medidas de tendência central e variação de Fibra (%). 

 

Mazagão Ilha do Pará Maracá 

 

Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 6 12 10 4 12 10 6 9 8 
Mínimo 34.8 33.2 32.9 33.8 33.0 32.5 35.7 35.0 33.7 

Máximo 53.2 54.0 53.0 50.1 53.8 51.8 53.3 54.4 54.0 

Mediana 40.4 36.4 38.4 39.9 36.0 34.5 47.5 38.2 41.9 

Primeiro Quartil 35.1 34.7 34.3 35.5 34.4 33.3 38.9 35.8 35.3 

Terceiro Quartil 48.7 47.7 49.1 45.3 46.0 42.6 50.3 50.4 50.3 

Média Aritmética 42.3 40.4 41.2 40.9 40.2 38.4 45.2 42.7 42.9 

Variância 67.2 60.6 62.7 55.4 63.9 53.8 55.4 62.4 70.0 

Desvio Padrão 8.2 7.8 7.9 7.4 8.0 7.3 7.4 7.9 8.4 

Erro Padrão 3.3 2.2 2.5 3.7 2.3 2.3 3.0 2.6 3.0 

Coeficiente de 

Variação 

19.4% 19.3% 19.2% 18.2% 19.9% 19.1% 16.5% 18.5% 19.5% 

Fonte: primária 
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Tabela 07: Comparação das antocianinas entre os locais estudados (Mazagão Novo, Ilha do Pará e Maracá) 

 

 Nativo Manejado Plantado 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará Mazagão Maracá Ilha do Pará Mazagão Maracá Ilha do Pará 

Tamanho da amostra  5 6 4 12 9 12 8 8 10 

Mínimo 319.93 332.09 346.15 202.74 206.45 117.69 233.15 434.71 167.74 

Máximo 565.99 640.04 564.66 805.99 834.84 604.35 594.91 846.94 787.69 

Média Aritmética 455.18 493.78 447.00 380.28 623.16 332.02 455.98 581.16 406.40 

Variância 9875.11 12589.04 8056.38 28584.22 35375.74 20657.92 17346.71 19143.02 37808.88 

Desvio Padrão 99.37 112.20 89.76 169.07 188.08 143.73 131.71 138.36 194.45 

Erro Padrão 44.44 45.81 44.88 48.81 62.69 41.49 46.57 48.92 61.49 

Coeficiente de Variação 21.8% 22.7% 20.1% 44.5% 30.2% 43.3% 28.9% 23.8% 47.9% 

p-valor (normalidade) 0.679 0.8165 n/d 0.0385 0.064 0.8261 0.3511 0.2335 0.366 

p-valor (entre os locais)  0.7416   0.0065*   0.0866  

Fonte: primária 
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Tabela 08: Comparação, dentro do mesmo local, entre a antocianina (mg/100g) dos três tipos de açaí estudado (nativo manejado e plantado) 

 Nativo Manejado Plantado 

 Mazagão Maracá 

Ilha do 

Pará Mazagão Maracá 

Ilha do 

Pará Mazagão Maracá 

Ilha do 

Pará 

Tamanho da amostra  5 12 8 6 9 8 4 12 10 

Mínimo 319.93 202.74 233.15 332.09 206.45 434.71 346.15 117.69 167.74 

Máximo 565.99 805.99 594.91 640.04 834.84 846.94 564.66 604.35 787.69 

Média Aritmética 455.18 380.28 455.98 493.78 623.16 581.16 447.00 332.02 406.40 

Variância 9875.11 28584.22 17346.71 12589.04 35375.74 19143.02 8056.38 20657.92 37808.88 

Desvio Padrão 99.37 169.07 131.71 112.20 188.08 138.36 89.76 143.73 194.45 

Erro Padrão 44.44 48.81 46.57 45.81 62.69 48.92 44.88 41.49 61.49 

Coeficiente de Variação 21.8% 44.5% 28.9% 22.7% 30.2% 23.8% 20.1% 43.3% 47.9% 

p-valor (normalidade) 0.679 0.0385 0.3511 0.8165 0.064 0.2335 0.8261 n/d 0.366 

p-valor (entre os locais)  0.2198   0.3036   0.3105  

Fonte: Primária 
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Tabela 09: Comparação mensal do teor de antocianinas  (mg/100g) do açaí nativo. 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará  

 Média D.Padrão Média D.Padrão Média D.Padrão p-valor 

Junho     332.09      1.18      

Julho 412.92 6.50 547.73 2.76 346.15 4.42    A, B, C 

Agosto 538.12 4.23 570.21 4.91 441.19 2.15   A, B, C 

Setembro 565.99 4.60 640.04 1.03 564.66 3.60     A, C 

Outubro 319.93 3.20 441.46 4.17 436.01 2.14    A, B, C 

Novembro 438.93 1.70 431.17 3.61         A 

Fonte: Primária 
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Tabela 10: Comparação mensal do teor de antocianinas  (mg/100g) do açaí manejado. 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará  

 Média D.Padrão Média D.Padrão Média D.Padrão p-valor 

 

Janeiro 265.56 5.04   117.69 1.26  

Fevereiro 280.68 3.01   197.91 3.78  

Março 288.08 7.21   271.88 5.21  

Abril 253.02 2.18 640.66 4.19 250.01 4.19 A, 

Maio 261.12 3.11 647.10 5.34 259.21 1.25 A, 

Junho 375.64 6.29 666.84 1.19 325.42 1.28 A, 

Julho 375.84 4.27 738.66 9.12 372.24 2.21 A, B, C 

Agosto 550.26 2.18 720.66 5.81 503.38 3.05 A, B, C 

Setembro 805.99 1.15 708.12 3.61 604.35 3.19 A, B, C 

Outubro 437.68 1.03 834.84 3.21 417.63 2.15 A, B, C 

Novembro 466.72 2.78 445.12 6.33 464.86 2.15 A, B, C 

Dezembro 202.74 2.65 206.45 4.12 199.71 2.05 A, B, C 
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Tabela 11: Comparação mensal do teor de antocianinas  (mg/100g) do açaí plantado. 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará  

 Média D.Padrão Média D.Padrão Média D.Padrão p-valor 

Janeiro     167.74 3.75  

Fevereiro     251.80 4.08  

Março 334.39 4.56   278.78 5.01 B 

Abril 518.92 7.03 508.65 2.10 283.18 2.24 A, B, C 

Maio 233.15 5.91 464.43 4.70 273.96 2.16 A, B, C 

Junho 358.22 1.56 470.75 1.55 475.81 4.48 A, B, C 

Julho 556.94 9.12 639.99 1.60 572.01 6.23 A, B, C 

Agosto 571.85 8.72 640.60 1.03 586.38 1.18 A, B, C 

Setembro 594.91 6.31 643.18 2.05 787.69 5.21 A, B, C 

Outubro 479.45 3.15 846.94 1.85 386.64 4.98 A, B, C 

Novembro   434.71 2.33    

Fonte: primária 
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Tabela 12: Comparação do Teor de Antocianinas (mg/100g) entre os açaís Comum, Médio e Especial. 

CONCENTRAÇÃO Comum Médio Especial 

Comum  --- <0.0001* <0.0001* 

Médio   --- <0.0001* 

Especial    --- 

Fonte: primária 
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Tabela 13: Comparação dos flavonóides entre os locais estudados (Mazagão Novo, Ilha do Pará e Maracá) 

 Nativo Manejado Plantado 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará Mazagão Maracá Ilha do Pará Mazagão Maracá Ilha do Pará 

Tamanho da amostra  5 4 8 12 9 12 7 8 10 

Mínimo 163.60 178.45 128.55 87.13 171.22 61.40 171.27 148.79 60.28 

Máximo 215.32 221.04 226.77 312.41 234.66 221.15 318.71 228.04 228.56 

Média Aritmética 184.28 202.76 178.28 156.81 201.19 149.63 218.74 187.88 161.46 

Variância 409.46 327.02 1746.94 4222.19 419.12 2544.90 2379.42 1045.34 2733.81 

Desvio Padrão 20.24 18.08 41.80 64.98 20.47 50.45 48.78 32.33 52.29 

Erro Padrão 9.05 9.04 14.78 18.76 6.82 14.56 18.44 11.43 16.53 

Coeficiente de Variação 11.0% 8.9% 23.4% 41.4% 10.2% 33.7% 22.3% 17.2% 32.4% 

p-valor (normalidade) 0.6009 n/d 0.0628 0.1619 0.5134 0.7223 0.0980 0.1777 0.5130 

p-valor (entre os locais)  0.5109   0.0654   0.0577  

Fonte: Primária 
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Tabela 14: Comparação do teor de  flavonóides , dentro do mesmo local, entre os três tipos de açaí estudado (nativo manejado e plantado) 

 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará 

 Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra  5 12 7 4 9 8 8 12 10 

Mínimo 163.60 87.13 171.27 178.45 171.22 148.79 128.55 61.40 60.28 

Máximo 215.32 312.41 318.71 221.04 234.66 228.04 226.77 221.15 228.56 

Média Aritmética 184.28 156.81 218.74 202.76 201.19 187.88 178.28 149.63 161.46 

Variância 409.46 4222.19 2379.42 327.02 419.12 1045.34 1746.94 2544.90 2733.81 

Desvio Padrão 20.24 64.98 48.78 18.08 20.47 32.33 41.80 50.45 52.29 

Erro Padrão 9.05 18.76 18.44 9.04 6.82 11.43 14.78 14.56 16.53 

Coeficiente de Variação 11.0% 41.4% 22.3% 8.9% 10.2% 17.2% 23.4% 33.7% 32.4% 

p-valor (normalidade) 0.6009 0.1619 0.098 n/d 0.5134 0.1777 0.0628 0.7223 0.513 

p-valor (entre os locais)  0.0772   0.5018   0.5456  

Fonte: primária 
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Tabela 15: Comparação mensal do teor de flavonóides do açaí nativo. 

 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará  

 Média D.Padrão Média D.Padrão Média D.Padrão p-valor 

Abril   128.55 3.12    

Maio   129.44 5.75    

Junho   131.11 3.38    

Julho 163.60 2.79 201.12 4.67 201.44 6.76 A,B 

Agosto 192.04 4.66 209.05 3.11 210.12 5.25 A, B 

Setembro 215.32 3.41 226.77 2.34 221.04 3.03 A,B 

Outubro 178.58 3.46 213.76 9.27 178.45 5.75 A, C 

Novembro 171.87 2.91 186.44 6.29   A 

Fonte: primária. 
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Tabela 16: Comparação mensal do teor de flavonóides do açaí manejado. 

 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará  

 Média D.Padrão Média D.Padrão Média D.Padrão p-valor 

Janeiro 93.65 5.00 61.40 2.28   A 

Fevereiro 128.44 3.66 78.21 9.02   A 

Março 132.64 9.36 141.23 5.00   A 

Abril 87.13 4.27 142.28 3.27 187.54 11.45 A, B, C 

Maio 115.19 5.00 148.71 4.75 188.21 7.12 A, B, C 

Junho 161.38 3.88 160.71 2.78 191.47 3.75 B, C 

Julho 161.97 4.15 200.56 5.75 208.77 10.34 A, B, C 

Agosto 208.08 6.25 218.05 7.21 221.19 5.75 A, B 

Setembro 312.41 3.25 221.15 6.28 234.66 4.21 A, B, C 

Outubro 195.31 2.28 179.21 4.78 218.21 4.28 A, B, C 

Novembro 196.21 4.28 128.04 6.23 189.44 6.13 A, B, C 

Dezembro 89.31 6.75 116.03 5.34 171.22 5.74 A, B, C 

Fonte: primária 
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Tabela 17: Comparação mensal do teor de flavonoides do açaí plantado. 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará  

 Média D.Padrão Média D.Padrão Média D.Padrão p-valor 

Janeiro     60.28 3.11  

Fevereiro     118.21 6.44  

Março 171.27 2.78   140.79 3.78 B 

Abril 205.27 2.27 148.79 5.27 142.07 4.66 A, B, C 

Maio 208.28 6.11 150.22 4.28 144.12 3.18 A, B, C 

Junho 228.18 3.12 155.23 2.78 158.21 3.77 A, B 

Julho 318.71 4.31 204.21 4.23 212.01 5.56 A, B, C 

Agosto 221.28 3.78 214.38 3.69 221.03 4.12 A, C 

Setembro 178.21 2.12 228.04 5.76 228.56 3.49 A, B  

Outubro   214.77 7.12 189.31 6.59 C 

Novembro   187.41 6.11    

Fonte: primária 
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Tabela 18: Atividade antioxidante dos extratos de açaí pelo método Beta-caroteno/ácido linoléico da localidade de Mazagão Novo e 

correlação com polifenol e antocianina 

 

 50000 ppm 25000 ppm 20000 ppm 

 Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 5 12 8 5 12 5 5 12 5 

Mínimo 70.8 72.1 70.8 65.7 63.2 0.0 59.1 58.1 0.0 

Máximo 81.2 93.5 84.3 75.4 75.6 79.5 70.8 71.1 69.5 

Mediana 77.8 74.9 77.3 72.1 67.4 72.7 70.4 60.2 67.3 

Primeiro Quartil 71.4 73.4 74.8 66.8 65.0 69.8 59.3 59.7 60.1 

Terceiro Quartil 81.0 76.8 83.3 74.9 68.7 76.2 70.7 63.7 69.3 

Média Aritmética 76.4 76.7 78.1 71.0 68.0 59.6 66.1 62.4 53.2 

Variância 25.9 34.9 27.9 20.5 15.9 1124.3 39.4 22.2 899.9 

Desvio Padrão 5.1 5.9 5.3 4.5 4.0 33.5 6.3 4.7 30.0 

Erro Padrão 2.3 1.7 1.9 2.0 1.2 15.0 2.8 1.4 13.4 

Coeficiente de Variação 6.7% 7.7% 6.8% 6.4% 5.9% 56.2% 9.5% 7.6% 56.4% 

ANOVA (N x M x P, p-valor)  ======== 0.8202 ======== ======== 0.2935 ======== ======== 0.5844 ======== 

Correlção c/ Polifenol -0.9396 -0.0042 -0.9983 -0,9415 -0.6124 -0.7761 -0.9986 0.6765 -0.9967 

Correlação (p-valor) <0.0001* 0.7864 <0.0001* <0.0001* 0.1962 0.0695 <0.0001* 0.1218 <0.0001 

Correlação c/ Antocianina 0.8402 0.8806 0.8861 0.9582 0.8806 0.4826 0.9436 0.8116 0.9446 

p-valor 0.0023* 0.0002* 0.0034 0.0022* 0.0002* 0.2257 0.0024* 0.0011* 0.0006* 

Fonte:  primária 

N x M x P: Comparação entre (N) nativo, (M) manejado e (P) plantado. 

 



203 
 

Tabela 19: Atividade antioxidante dos extratos de açaí pelo método Beta-caroteno/ácido linoléico da localidade de Francisco Luiz Ilha do 

Pará e correlação com polifenol e antocianina 

 50000 ppm 25000 ppm 20000 ppm 

 Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 6 12 8 6 12 5 6 12 5 

Mínimo 70.8 72.1 70.8 65.7 63.2 69.8 59.1 58.1 60.1 

Máximo 81.2 93.5 84.3 75.4 75.6 79.5 70.8 71.1 69.5 

Mediana 77.8 74.9 75.9 72.1 67.4 76.2 70.4 60.2 67.3 

Primeiro Quartil 73.0 73.4 74.8 68.1 65.0 72.7 62.1 59.7 67.3 

Terceiro Quartil 80.2 76.8 83.3 74.2 68.7 76.2 70.6 63.7 69.3 

Média Aritmética 76.6 76.7 77.8 71.2 68.0 74.9 66.8 62.4 66.7 

Variância 21.0 34.9 28.7 16.6 15.9 13.9 34.7 22.2 14.6 

Desvio Padrão 4.6 5.9 5.4 4.1 4.0 3.7 5.9 4.7 3.8 

Erro Padrão 1.9 1.7 1.9 1.7 1.2 1.7 2.4 1.4 1.7 

Coeficiente de Variação 6.0% 7.7% 6.9% 5.7% 5.9% 5.0% 8.8% 7.6% 5.7% 

ANOVA (N x M x P, p-valor)   ========= 0.8961 ========== ======= 0.0121**======= ======= 0.1290 ======== 

Correlção c/ Polifenol 0.5447 0.4625 0.2483 0.9985 0.8433 0.6761 0.9877 -0.1317 0.9991 

Correlação (p-valor) 0.2637 0.3557 0.6352 <0.0001* 0.0348* 0.1413 0.0002* 0.8086 <0.0001* 

Correlação c/ Antocianina 0.7212 0.8418 0.9244 0.7213 0.1579 0.9291 0.7317 -0.1161 0.7646 

p-valor 0.0512 0.0006* 0.0001* 0.2717 0.6850 0.0008* 0.2683 0.7662 0.0100* 

Fonte:  primária 

N x M x P: Comparação entre (N) nativo, (M) manejado e (P) plantado. 
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Tabela 20: Atividade antioxidante dos extratos de açaí pelo método Beta-caroteno/ácido linoléico da localidade de Maracá e correlação 

com polifenol e antocianina. 

 50000 ppm 25000 ppm 20000 ppm 

 Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 6 9 8 6 9 8 6 9 8 

Mínimo 70.9 74.1 70.3 65.3 70.1 68.2 60.4 66.1 59.3 

Máximo 84.4 90.5 94.1 77.4 79.4 79.4 71.0 73.9 74.0 

Mediana 79.7 84.7 78.6 71.9 78.3 73.3 65.4 70.5 69.1 

Primeiro Quartil 75.9 78.6 74.8 71.8 73.9 70.4 61.5 67.1 66.7 

Terceiro Quartil 84.0 89.6 85.4 75.2 78.7 78.2 70.1 71.5 73.3 

Média Aritmética 79.1 83.6 80.3 72.4 76.1 74.0 65.7 69.9 68.7 

Variância 32.6 37.3 62.2 18.3 14.4 20.6 25.2 7.4 28.0 

Desvio Padrão 5.7 6.1 7.9 4.3 3.8 4.5 5.0 2.7 5.3 

Erro Padrão 2.3 2.0 2.8 1.7 1.3 1.6 2.0 0.9 1.9 

Coeficiente de Variação 7.2% 7.3% 9.8% 5.9% 5.0% 6.1% 7.7% 3.9% 7.7% 

ANOVA (N x M x P, p-valor)   ========= 0.5941 ========== ======= 0.2542 ======= ======= 0.1963 ======== 

Correlção c/ Polifenol 0.6549 0.8883 0.6229 0.7197 0.6871 0.5304 0.3127 0.8169 0.6087 
p-valor 0.0529 0.0032* 0.0990 0.0441* 0.0597 0.1762 0.4508 0.0133 0.1092 
Correlação c/ Antocianina 0.7601 0.2864 0.9356 0.6233 0.2732 0.8866 0.8443 0.2031 0.8571 
p-valor 0.0794 0.4550 0.0006* 0.0780 0.6709 0.0033* 0.0334* 0.6001 0.0075 

Fonte:  protocolo da pesquisa. 

N x M x P: Comparação entre (N) nativo, (M) manejado e (P) plantado. 
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Tabela 21:  Medidas de tendência central e variação da atividade antioxidante pelo método ABTS e correlação com polifenol e 

antocianina 

 

Mazagão Ilha do Pará Maracá 

 

Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra 6 12 9 5 12 10 6 9 9 

Mínimo 113.2 79.0 110.3 115.9 74.7 81.3 114.2 84.1 85.2 

Máximo 129.9 348.4 313.2 181.3 210.4 205.6 165.9 421.4 420.5 

Mediana 119.9 100.7 201.9 119.6 119.8 171.0 126.6 215.2 215.7 

Primeiro Quartil 118.3 81.3 124.7 115.9 83.4 90.5 116.2 214.1 198.4 

Terceiro Quartil 126.6 199.0 204.0 122.5 191.3 195.7 132.7 315.0 222.5 

Média Aritmética 121.6 139.3 178.3 131.0 129.8 148.6 130.1 253.9 214.7 

Variância 41.2 6912.2 4392.2 797.8 2875.7 2954.2 372.4 9542.5 8377.4 

Desvio Padrão 6.4 83.1 66.3 28.2 53.6 54.4 19.3 97.7 91.5 

Erro Padrão 2.6 24.0 22.1 12.6 15.5 17.2 7.9 32.6 30.5 

Coeficiente de Variação 5.3% 59.7% 37.2% 21.6% 41.3% 36.6% 14.8% 38.5% 42.6% 

p-valor, ANOVA ======= 0.0762 ========= ========= 0.0646 ======== ======== 0.0713 ========= 

Correlação c/ Polifenol 0.8636 0.8702 0.8133 0.9998 0.8696 -0.2879 0.9715 -0.3937 0.9967 

p-valor 0.0226* 0.0241* 0.0490* <0.0001* 0.0243* 0.5081 0.0012* 0.0563 <0.0001* 

Correlação c/ Antocianina 0.9996 0.9770 0.5771 0.9092 0.9392 0.7093 0.8812 0.9008 0.8695 

p-valor <0.0001* <0.0001* 0.1341 0.0017* <0.0001* 0.0206* 0.0203* 0.0009* 0.0050* 
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Tabela 22:  Método DPPH e sua correlação com Polifenol e Antocianina 

 Mazagão Maracá Ilha do Pará 

 Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado Nativo Manejado Plantado 

Tamanho da amostra  5 12 8 6 9 8 4 12 10 

Mínimo 649.71 328.12 608.24 461.19 318.31 327.13 748.12 636.66 605.22 

Máximo 837.78 1313.44 1241.78 870.61 1251.84 839.17 848.19 1278.21 1327.85 

Mediana 755.36 1079.25 714.83 684.55 423.80 538.31 791.27 884.80 820.90 

Primeiro Quartil 665.28 751.25 654.91 602.22 341.78 470.45 750.36 822.68 712.09 

Terceiro Quartil 837.48 1223.34 941.34 828.72 768.66 673.17 835.62 1197.71 1107.06 

Média Aritmética 749.12 982.20 808.88 692.07 570.52 574.85 794.71 956.37 892.85 

Variância 8154.63 94783.91 47708.86 26149.09 103767.22 30035.60 2760.02 48382.68 65445.94 

Desvio Padrão 90.30 307.87 218.42 161.71 322.13 173.31 52.54 219.96 255.82 

Erro Padrão 40.38 88.87 77.22 66.02 107.38 61.27 26.27 63.50 80.90 

Coeficiente de Variação 12.1% 31.4% 27.0% 23.4% 56.5% 30.2% 6.6% 23.0% 28.7% 

ANOVA (N x M x P, p-valor)  ====== 0.1268 ======= ======= 0.5951 ======= ======= 0.5486 ======= 

Correlção c/ Polifenol -0.9739 -0.7413 -0.6786 -0.8734 -0.5463 -0.6854 -0.9678 -0.3939 -0.9999 

Correlação (p-valor) 0.0010* 0.2242 0.3213 0.0041* 0.1611 0.0606 0.0015* 0.3473 <0.0001* 

Correlação c/ Antocianina -0.9739 -0.9663 -0.9811 -0.9462 -0.7821 -0.9236 -0.7784 -0.8741 -0.7813 

p-valor 0.0010* <0.0001* <0.0001* 0.0042* 0.0127* 0.0011* 0.2206 0.0002* 0.0076* 
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