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1. RESUMO 

Relatos recentes indicam que o consumo de flavonóides na dieta produz uma série 

de benefícios como a prevenção de doenças comuns, cânceres e doenças 

cardiovasculares. Evidência atual sugere que eles possuem propriedades 

imunomoduladoras e anti-inflamatórios. Estes efeitos parecem estar relacionados 

com as diversas atividades biológicas e farmacológicas desta classe de compostos. 

Entre as frutas, o morango aparece entre os mais ricos em flavonoides. Em razão 

disso e da disponibilidade da fruta na região, já que existem muitos produtores, a 

pesquisa foi direcionada com a finalidade de avaliar a atividade antioxidante e o teor 

de compostos fenólicos em bebidas a base de morango.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O morango é uma das frutas mais apreciadas no mundo, devido a sua cor, textura e 

aroma. Trabalhos recentes revelam que essa fruta é rica em compostos 

antioxidantes, como flavonóides, antocianinas e proantocianidinas. As propriedades 

dos compostos classificados como antioxidantes tem atraído a atenção de vários 

pesquisadores. Esses compostos com grande capacidade doadora de elétrons; 

podem atuar como desativadores do oxigênio atmosférico e espécies extremamente 

reativas. Eles possuem a capacidade de neutralizar agentes nocivos a sistemas 

biológicos, como por exemplo, os radicais livres que são considerados os grandes 

causadores de importantes patologias como cânceres, doenças cardiovasculares, 

envelhecimento, entre outras. As pesquisas sobre radicais livres e o 

desenvolvimento de novos métodos para avaliação da atividade antioxidante têm 

aumentado consideravelmente nos últimos anos.  

 

2. OBJETIVO 



Este trabalho tem como objetivo analisar a atividade antioxidante e determinação do 

teor de compostos fenólicos em sucos de morango, na fruta in natura, cultivadas na 

região de Amparo/SP sob diversas condições, incluindo o cultivo orgânico. A 

finalidade do estudo é avaliar a influência que a agricultura orgânica exerce sobre o 

teor de fenólicos totais. As bebidas industrializadas a base de morango também 

serão testadas, no rol dessas bebidas, incluiu-se néctar, suco e bebida à base de 

soja.  

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia para determinar a atividade antioxidante total nas bebidas teve como 

base, a medida da atividade sequestrante do radical DPPH. DPPH (1,1-difenil-2-

picrilidrazil) é um radical livre estável que aceita um elétron ou um radical de 

hidrogênio de um antioxidante para tornar-se uma molécula estável. Para essa 

análise foram preparados soluções etanólicas das bebidas que reagiram com o 

radical estável DPPH. Na forma de radical, o DPPH possui uma absorção 

característica a 517 nm, a qual diminui acentuadamente após a redução pelo 

hidrogênio extraído de um composto antioxidante. 

O teor de compostos fenólicos totais será determinado pelo método de Folin-

Ciocalteau,  através da espectrofotometria no visível. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Tabela 1: Resultados do teste antioxidante quantitativo, a partir da inibição da 

atividade DPPH (%) em relação ao tempo de incubação. 

 

                 

 

 

 

                   Obs: Absorbância da solução controle (etanol + DPPH) foi de 0,650 nm. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Levando em consideração os resultados obtidos, observa-se que as bebidas a base 

de morango apresentam uma alta atividade antioxidante. Os resultados mostram 

 Absorbâncias 

Amostras 15min. 30min. 45min. 60min. 

Suco de Morango 0,160 0,103 0,086 0,036 

Néctar de Morango 0,085 0,029 0,021 0,018 



que as absorbâncias decrescem quase que instantaneamente para ambas as 

amostras. 

Quanto à bebida contendo o néctar da fruta, observa-se um melhor resultado no 

decorrer do tempo.  

Os experimentos serão realizados com as amostras de outras bebidas a base de 

morango e também com sucos da fruta in natura, colhidas em cultivo comum e 

também orgânico. Com estes resultados poderemos verificar a influência de 

pesticidas e fertilizantes no teor de fenólicos totais e também na atividade 

antioxidante desses sucos. 

 

 

6. FONTES CONSULTADAS  

 

FERNANDES, V. C., et al. Strawberries from integrated pest management and 

organic farming: Phenolic composition and antioxidant properties. Food Chemistry, v. 

134, 1926-193, 2012. 

 

MANDAVE, P. C., et al. Comprehensive evaluation of in vitro antioxidant activity, total 

phenols and chemical profiles of two commercially important strawberry varieties. 

Scientia Horticulturae, v. 172, 124-134, 2014. 

 

TUBEROSO, C. I. G., et al. Antioxidant capacity and vasodilatory properties of 

Mediterranean food: The case of Cannonau wine, myrtle berries liqueur and 

strawberry-tree honey. Food Chemistry, v. 140,  686-691, 2013. 

 

ALVES, C. Q., et al. Métodos para determinação de atividade antioxidante in vitro 

em substratos orgânicos. Química Nova. V. 33, 2202-2210, 2010. 

 

MOREIRA, C. F. F., et al.  Impacto da estocagem sobre atividade antioxidante e teor 

de ácido ascórbico em sucos e refrescos de tangerina. Revista de Nutrição, v. 25, 

743-752, 2012. 

 


