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Introdução 

O ácido ascórbico (AA) é um derivado γ-lactona 
fotossensível, facilmente oxidado a ácido 
desidroascórbico (DHAA), cuja atividade vitamínica 
se mantém semelhante à sua forma reduzida.1 
Estudos químicos envolvendo frutos de Psidium 
spp. revelam uma composição rica em vitamina C e 
compostos fenólicos.2 Entre os araçás, destaca-se 
neste trabalho o estudo químico dos frutos de 
Psidium acutangulum D.C. (araçá-pera, Myrtaceae), 
bem como a avaliação do potencial antioxidante dos 
extratos etanólicos de diferentes partes dos frutos 
dessa espécie. 

Os frutos foram coletados na região 
metropolitana de Manaus-AM, separados em quatro 
grupos: G1 (epicarpo+mesocarpo), G2 
(endocarpo+sementes), G3 (fruto inteiro) e G4 
(resíduo de sementes), liofilizados, homogeneizados 
e submetidos à extração com etanol+ácido fórmico 
(0,1%).3 A amostra G3 foi analisada por CLAE-DAD-
EM (TQS) em ESI (+/-). O potencial antioxidante dos 
extratos foi testado frente ao radical livre (DPPH). A 
avaliação de flavonoides e fenóis totais dos extratos 
foi determinado utilizando o reagente de Folin-
Ciocalteau.4 

Resultados e Discussão 

O perfil cromatográfico de G3 revelou-se 
semelhante ao de AA e idêntico ao de G3+AA 
(Figura 01). 

Figura 1. Cromatogramas de AA (40µg/mL) (A), de G3 
(1,5µg/mL) (B), de G3 (1,5µg/mL)+AA (40µg/mL) (C), EM de AA 
C (+) e D (−−−−). 

A análise do potencial antioxidante para os frutos 
de P. acutangulum evidenciou menores valores de 
CS50 para G2 e G4, bem como elevados teores de 
vitamina C e fenóis totais para G2 e G4, 
respectivamente (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Ensaios de fenois/flavonoides totais, atividade antioxidante e 
determinação titulométrica de vitamina C para frutos de P. acutangulum. 

 G1 G2 G3 G4 

Fenois totais 
(mgEAG/g do 
extrato) ± DP 

3,43±0,45 3,95±0,58 3,73±0,32 5,02±0,52 

Flavonoides 
totais µg/mL ± 

DP 
3,87±0,28 2,75±0,42 3,21±0,52 3,17±0,26 

DPPH (%de 
inibição) 

µg/mL ± DP 
86,23±4,33 85,51±5,51 96,68±0,12 95,93±0,27 

**DPPH (CS50 ) 
µg/mL ± DP 

315,92±145,77 154,97±61,35 281,92±154,93 ***69,61±2,07 

Vitamina C 
(média mg ± 

DP) 
2,38±0,05 4,36±0,07 3,96±0,1 1,58±0,07 

*EAG= Equivalente de ácido gálico e DP = desvio padrão. **Este ensaio foi realizado 
a partir de duas concentrações do extrato: 1000µg/mL e 100µg/mL.***O resultado de 
G4 representa a concentração a partir de 100µg/mL. 

Conclusões 

A partir das análises por CLAE-DAD-EM foi 
possível constatar semelhança entre os perfis 
cromatográficos de G3 (tR 2,88 min) e do AA (tR 2,98 
min). Deste modo, o método desenvolvido mostrou-
se satisfatório para a identificação, em mistura, do 
padrão do ácido L-(+)-ascórbico em frutos de P. 
acutangulum D.C. Os ensaios antioxidantes 
sugerem a presença de substâncias antioxidantes 
nos frutos de araçá-pera, inclusive o ácido 
ascórbico. Deste modo, os extratos desses frutos 
serão submetidos ao fracionamento cromatográfico, 
a fim de isolar e caracterizar os principais 
constituintes químicos presentes nessa matriz. 
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