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RESUMO 

 

O presente trabalho realizou das análises bromatológicas com os frutos da Licania 

tomentosa Benth que pertence à família Chrysobalanaceae, ordem Rosales e superordem 

Rosiflorae. As amostras foram coletadas no mês de fevereiro de 2011 no município de Natal – 

RN. Os frutos foram fracionados em casca, polpa e semente, e com as amostras foram 

realizadas as determinações de umidade e cinzas por métodos termogravimétricos, açúcares 

redutores e totais, lipídeos por extração com Soxhlet, minerais por ICP/OES e demais análises 

por medições físicas dos frutos. Os frutos destinados as análises de determinação do teor de 

flavonóides e fenólicos totais foram secos a 40ºC e triturados. Para as análises de 

determinação do teor de fenólicos e flavonóis totais se utilizou a espectroscopia na região do 

visível, sendo também realizada a caracterização dos extratos etanólicos por cromatografia 

líquida de alta eficiência e teste de atividade antioxidante para os extratos hidroetanólicos. 

Como resultados obteve-se cerca de 83,9% dos frutos apresentaram comprimento entre 4,0 – 

6,0 cm, com relação à determinação do diâmetro dos frutos cerca de 97,4 % dos frutos 

apresentaram diâmetro entre 2,0 – 4,0 cm, peso médio de 36,14 (7,86) g, a casca apresentou 

60,5 (1,5)% de umidade, a polpa 72,3 (0,9) e a semente 44,4 (0,4)%, a casca apresentou 0,22 

(0,00) % de cinzas, a polpa 1,41(0,01)% e a semente 1,18(0,01)%, a casca apresentou 3,73 

(0,09)mg de lipídeos/ 100 g de amostra, a polpa 0,40(0,04) e a semente 0,05(0,00). Com 

relação aos teores de açúcares redutores e totais obteve-se os respectivos resultados, 16,23 

(0,23) g/100g e 20,70(0,24) g/100g. O fruto se apresenta com uma boa fonte de nutrientes 

principalmente carboidratos e lipídeos. As análises de determinação da atividade antioxidante 

realizadas foram os testes de poder redutor e capacidade antioxidante, a capacidade 

antioxidante dos extratos hidroetanólicos da casca e da polpa apresentaram resultados 

semelhantes, sendo entretanto superior as concentrações do extrato hidroetanólico da casca. 

Com relação ao teor de fenólicos e flavonóides totais o extrato hidroetanílico da casca 

apresentou valores de concentração superiores. Na caracterização dos extratos por 

cromatografia líquida de alta eficiência foram identificados os seguintes compostos por meio 

do tempo de retenção indicado pela corrida dos padrões: ácido gálico, campferol e derivados. 

Diante dos resultados o fruto da Licania tomentosa Benth pode ser uma alternativa de 

alimento mediante a análise de seu conteúdo nutricional e por possuir substâncias com ação 

antioxidante. 

 

Palavras-Chaves: Licania. Oiti. antioxidante. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study conducted chemical analyzes of the fruits of Licania tomentosa Benth 

belonging to the Chrysobalanaceae family, order and superorder Rosiflorae Rosales. Samples 

were collected in February 2011 in the city of Natal - RN. The fruits were separated into peel, 

pulp and seed, and the samples were analyzed on moisture and ash by thermogravimetric 

methods, reducing and total sugars, lipids by Soxhlet extraction, minerals by ICP / OES and 

other analyzes by physical measurements of the fruit. The fruits for the analysis of 

determination of flavonoids and phenolic compounds were dried at 40 ° C and ground. For the 

analyzes to determine the content of phenolics and flavonols was used spectroscopy in the 

visible region, and also performed the characterization of ethanol extracts by high 

performance liquid chromatography and test for antioxidant activity hydroethanolic extracts. 

The results obtained are about 83.9% of the fruits have a length between 4.0 to 6.0 cm with 

respect to the diameter of the fruit about 97.4% of the fruits have a diameter between 2.0 - 4, 

0 cm, mean weight of 36.14 g (7.86), the bark showed 60.5 (1.5)% relative humidity, the flesh 

72.3 (0.9) and 44.4 seeds (0.4 )%, the bark showed 0.22 (0.00)% ash, the pulp 1.41 (0.01)% 

and the seed 1.18 (0.01)%, the bark showed 3.73 (0, 09) mg lipids / 100 g sample of the pulp 

0.40 (0.04) and the seed 0.05 (0.00). With respect to reducing sugars and total gave the 

results, 16.23 (0.23) g/100g and 20.70 (0.24) g/100g. The fruit is presented with a good 

source of nutrients especially carbohydrates and lipids. The analysis for determining the 

antioxidant activity tests were performed reducing power and antioxidant capacity, the 

antioxidant capacity of hydroethanolic extracts of peel and pulp showed similar results, with 

higher concentrations however hydroethanolic bark extract. Regarding the content of 

phenolics and flavonoids hidroetanílico bark extract showed higher concentration values. The 

characterization of the extracts by high performance liquid chromatography identified the 

following compounds by retention time indicated by the race of the standards: galic acid, 

kaempferol and kaempferol derivatives. Considering the results of the fruit Licania tomentosa 

Benth may be an alternative food by analysis of their nutritional content and has substances 

with antioxidant action. 

 

 

Keywords: Licania. Oiti. antioxidant. 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Estrutura química dos flavonoides......................................................... 25 

Figura 2 - Estrutura básica dos falvonóides - a quercetina possui substituintes –

OH nas posições 3, 5, 7 e 3’, 4’............................................................. 
26 

Figura 3 - Teste de extração de flavonóides nos extratos da casca de Licania 

tomentosa Benth..................................................................................... 
52 

Figura 4 - Relação entre os percentuais de poder redutor apresentados pelas 

soluções dos extratos nas diferentes concentrações............................... 
56 

Figura 5 - Gráfico da solução de 100 microgramas/mL dos padrões ácido gálico, 

ácido clorogênico, catequina, epicatequina, rutina, hiperina, 

quercetina, apigenina e campferol......................................................... 

57 

Figura 6 - Cromatograma do extrato etanólico da casca da Licania tomentosa 

Benth...................................................................................................... 
58 

Figura 7 - Cromatograma do extrato etanólico da polpa da Licania tomentosa 

Benth...................................................................................................... 
58 

Figura 8 - Cromatograma do extrato etanólico da casca da Licania tomentosa 

Benth com “Clean up”........................................................................... 
59 

Figura 9 - Cromatograma do extrato etanólico da polpa da Licania tomentosa 

Benth com “Clean up”........................................................................... 
60 

Figura 10- Mostra as absorções do ácido gálico, do campferol e de seus 

derivados............................................................................................... 
61 

Figura 11- Extrato etanólico da casca do fruto da Licania tomentosa Benth 

coletado em fevereiro de 2011.............................................................. 
61 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Condições instrumentais utilizadas no ICP/OES........................................ 37 

Tabela 2 - Parâmetros para a identificação dos minerais............................................. 38 

Tabela 3 - Comprimento e Diâmetro dos Frutos Coletados em Fevereiro de 2011..... 44 

Tabela 4 - Resultados dos teores de umidade, cinzas, açúcares e lipídeos para os 

frutos de Licania tomentosa Benth............................................................. 45 

Tabela 5 - Resultados dos minerais determinados por ICP/OES................................. 47 

Tabela 6 - Percentuais de contribuição diária dos minerais......................................... 48 

Tabela 7 - Teor de fenólicos e flavonoides totais no estrato hidroetanólico da casca 

e da polpa do fruto da Licania tomentosa Benth........................................ 53 

Tabela 8 - Resultados do teste de capacidade antioxidante para os extratos 

hidroetanólicos da casca e da polpa do fruto de Licania tomentosa 

Benth........................................................................................................... 54 

Tabela 9 - Percentuais do poder redutor dos extratos hidroetanólicos da casca e da 

polpa do fruto da Licania tomentosa Benth................................................ 55 

Tabela 10 - Resultado das análises das amostras dos anos 2011 e 2012 para o ácido 

gálico, campferol e dois dos seus derivados............................................... 63 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS 

 

 

 

CLAE Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

IV Infravermelho 

EM Espectrocopia de Massa 

RMN Ressonância Magnética Nuclear 

ICP/OES Espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP) 

NUPRAR Núcleo de Processamento de Primário de Reuso da Água 

LD Limite de detecção 

LQ Limite de quantificação 

Ca Cálcio 

Cu Cobre 

Fe Ferro 

P Fósforo 

Mg Magnésio 

Mn Manganês 

K Potássio 

Na Sódio 

Zn Zinco 

UV Ultravioleta 

LABMULT Laboratório Multiprofissional 

DNS Ácido 3,5 - dinitro salicílico 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

  

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 15 

1.1 OBJETIVOS................................................................................................. 15 

1.1.1 Objetivo Geral.............................................................................................. 15 

1.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 15 

1.2  JUSTIFICATIVA................................................................................ 17 

2 REVISÃO DE LITERATURA................................................................. 18 

2.1  ALIMENTOS................................................................................................ 19 

2.1.1 Importância dos Nutrientes........................................................................ 20 

2.1.1.1 Umidade dos Alimentos .............................................................................. 20 

2.1.1.2 Proteína Alimentar........................................................................................ 20 

2.1.1.3 Lipídeos Alimentares.................................................................................... 20 

2.1.1.4 Carboidratos.................................................................................................. 22 

2.1.1.5 Fibras............................................................................................................. 22 

2.1.1.6 Minerais......................................................................................................... 23 

2.1.2 Substâncias Não Nutritivas........................................................................ 24 

2.1.2.1 Compostos Fenólicos.................................................................................... 24 

2.1.2.2 Atividade Antioxidante dos Alimentos que Contém Compostos Fenólicos. 26 

2.2 Licania tomentosa BENTH (FRITSCH)............................................. 27 

2.2.1 Distribuição no Brasil e no Mundo................................................... 27 

2.3 UTILIZAÇÃO DA Licania tomentosa Benth COM O OBJETIVO DE 

ARBORIZAÇÃO.......................................................................................... 28 

2.4 DETERMINAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO OITI (LICANIA 

TOMENTOSA) ENCONTRADO NO VALE DO SÃO FRANCISCO 

(PETROLINA PE) ....................................................................................... 28 

2.5 CONSTITUINTES QUÍMICOS DE Licania tomentosa Benth. 

(Chrysobalanaceae) ...................................................................................... 28 



 

 

2.6 USO NA MEDICINA POPULAR................................................................ 28 

2.7 ATIVIDADE BIOLÓGICA......................................................................... 29 

3 METODOLOGIAS............................................................................... 31 

3.1 COLETA DA AMOSTRA............................................................................ 32 

3.1.1 Preparação das Amostras .......................................................................... 32 

3.2 MATERIAIS E REAGENTES..................................................................... 32 

3.3 MÉTODO ANALÍTICO............................................................................... 32 

3.3.1 Análises Bromatológicas............................................................................. 33 

3.3.1.1 Determinação das medidas físicas dos frutos................................................ 33 

3.3.1.2 Determinação do Percentual de Polpa........................................................... 33 

3.3.1.3 Determinação do Teor de umidade............................................................... 33 

3.3.1.4 Determinação do Teor de Açúcares ............................................................. 34 

3.3.1.5 Determinação do Teor de Cinzas ................................................................. 34 

3.3.1.6 Determinação do Teor de Proteínas.............................................................. 35 

3.3.1.7 Determinação do Teor de Lipídeos .............................................................. 36 

3.3.1.8 Determinação do Teor de Fibras................................................................... 37 

3.3.1.9 Determinação do Teor de Minerais............................................................... 37 

3.4 ANÁLISES FITOQUÍMICAS E ANTIOXIDANTES................................. 38 

3.4.1 Estudo de Extração da Casca do Fruto da Licania tomentosa 

Benth............................................................................................................. 38 

3.4.2 Determinação do Teor de Flavonóides Totais no Extrato 

Hidroetanólico do Fruto da Licania tomentosa Benth (oiti) ................. 39 

3.4.3 Determinação do Teor de Compostos Fenólicos Totais no Extrato 

Hidroetanólico do Fruto da Licania tomentosa Benth (oiti)................... 39 

3.4.4 Determinação do Poder Redutor do Extrato Hidroetanólico (70%)...... 40 

3.4.5 Teste de Capacidade Antioxidante dos Extratos Hidroetanólicos ....... 40 

3.4.6 Análise dos Compostos Fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) ..................................................................................... 41 



 

 

3.4.6.1 Análise dos Padrões de Fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência...................................................................................................... 41 

3.4.6.2 Análise do Extrato Hidroetanólico .............................................................. 41 

3.4.6.3 Análise do Extrato Etanólico por CLAE...................................................... 41 

3.4.6.3.1 Quantificação dos Compostos Fenólicos Presentes nos Extratos 

Etanólicos da Casca e da Polpa por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência com Clean up............................................................................ 

42 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA.......................................................................... 42 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................... 43 

4.1 ANÁLISES BROMATOLÓGICAS ............................................................ 44 

4.1.1 Determinação do Diâmetro, Comprimento e Peso Médio dos 

Frutos........................................................................................................... 

44 

4.1.2 Determinação do Percentual de Polpa...................................................... 44 

4.1.3 Determinação do Teor de umidade........................................................... 45 

4.1.4 Determinação do Teor de Açúcares.......................................................... 46 

4.1.5 Determinação do Teor de Cinzas............................................................... 46 

4.1.6 Determinação do Teor de Proteínas......................................................... 46 

4.1.7 Determinação do Teor de Lipídeos .......................................................... 46 

4.1.8 Determinação do Teor de Fibra Bruta...................................................... 47 

4.1.9 Determinação do Teor de Minerais........................................................... 47 

4.1.9.1 Cálcio ........................................................................................................... 48 

4.1.9.2 Cobre ............................................................................................................ 49 

4.1.9.3 Ferro.............................................................................................................. 49 

4.1.9.4 Fósforo.......................................................................................................... 49 

4.1.9.5 Magnésio  ..................................................................................................... 50 

4.1.9.6 Manganês ..................................................................................................... 50 

4.1.9.7 Potássio......................................................................................................... 50 

4.1.9.8 Sódio............................................................................................................ 51 



 

 

4.1.9.9 Zinco............................................................................................................. 51 

4.2 ANÁLISES FITOQUÍMICAS E ANTIOXIDANTES............................... 51 

4.2.1 Teste de Extração de Flavonóides da Casca do Fruto da Licania 

tomentosa Benth........................................................................................... 52 

4.2.2 Determinação do Teor de Flavonóides Totais no Extrato 

Hidroetanólico do Fruto da Licania tomentosa Benth 

(oiti).............................................................................................................. 52 

4.2.3 Determinação do Teor de Compostos Fenólicos Totais no Extrato 

Hidroetanólico do Fruto da Licania tomentosa Benth 

(oiti)............................................................................................................... 53 

4.2.4 Capacidade Antioxidante dos Extratos Hidroetanólicos......................... 54 

4.2.5 Teste de Poder Redutor dos Extratos Hidroetanólicos da Casca e da 

Polpa do fruto de Licania tomentosa Benth ............................................. 54 

4.2.6 Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência........................... 56 

4.2.6.1 Análise dos Padrões por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência....................................................................................................... 56 

4.2.6.2 Análise do Extrato Hidroetanólico por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência....................................................................................................... 57 

4.2.6.3 Análise do Extrato Etanólico da Casca e da Polpa por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência sem Clean up..................................................... 57 

4.2.6.4 Análise do Extrato Etanólico da Casca e da Polpa por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência com Clean up..................................................... 59 

4.2.6.5 Quantificação dos Compostos Fenólicos Presentes nos Extratos 

Etanólicos da Casca e da Polpa por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência com Clean up............................................................................... 

59 

5 CONCLUSÃO......................................................................................... 66 

            REFERÊNCIAS…………………………………………….. 67 

            APÊNDICE A.............................................................................. 73 

            APÊNDICE B........................................................................... 74 

            APÊNDICE C........................................................................... 75 

           APÊNDICE D............................................................................ 78 



 

 

          APÊNDICE E............................................................................. 83 

          APÊNDICE F............................................................................. 84 

         APÊNDICE G.............................................................................. 85 

        APÊNDICE H............................................................................... 89 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os alimentos podem ser classificados de acordo com a forma de conservação, a 

origem, o nutriente presente em maior quantidade, ou mesmo pela consistência dos alimentos. 

As frutas podem ser classificadas segundo a sua origem em vegetais.  

A ingestão de uma quantidade ideal de frutas, de forma diversificada, trás benefícios 

a saúde humana. (MANACH et al, 2004). As frutas são fontes ricas em vitaminas, sais 

minerais, e açúcares. (referencia) O estudo da composição centesimal de alimentos como 

frutos se faz relevante para a população em geral, visto que cada vez mais se busca uma vida 

saudável e uma boa alimentação é o caminho para esse objetivo (Saúde).  

O presente trabalho visou estudar uma planta pouco utilizada com a finalidade 

terapêutica, mesmo já existindo estudos que comprovam a atividade do material vegetal 

(Folhas e frutos), a Licania tomentosa (Benth) Fritsch, uma planta que pertence à família 

Chrysobalanaceae da ordem Rosales e superordem Rosiflorae. A família dessa planta é 

composta de 17 gêneros e cerca de 450 espécies de hábitos arbustivo e arbóreo distribuídas 

nas regiões tropicais e subtropicais. A parte vegetal dessa planta utilizada foi o fruto, 

conhecido como “oiti”, no qual foram realizadas análises bromatológicas, fitoquímicas e de 

atividade antioxidante. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Estudar do ponto de vista química e físico o fruto de Licania tomentosa (Benth) 

Fritsch. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

De maneira a atingir o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos 

específicos. 

 Determinar medidas dos frutos de Licania tomentosa (Benth) Fritsch 

(diâmetro, comprimento, peso médio, percentual de polpa); 
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 Determinar o teor de macronutrientes dos frutos de Licania tomentosa (Benth) 

Fritsch (Umidade, Açúcares, Cinzas, Proteínas, Lipídeos, Fibras, 

 Determinar o teor de micronutrientes dos frutos de Licania tomentosa (Benth) 

Fritsch (Minerais); 

 Determinar o teor de fenólicos e flavonóides totais; 

 Realizar testes de atividade antioxidante (Capacidade Antioxidante e Poder 

Redutor); 

 Caracterizar os compostos fenólicos presentes nos extratos da casca e da polpa 

do fruto de Licania tomentosa (Benth) Fritsch por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE); 

 

 1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A realização do presente trabalho se justifica pela escassez de trabalhos científicos 

sobre os frutos dessa planta, pelas potencialidades dos mesmos como fonte de nutrientes e 

substâncias com caráter terapêutico. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ALIMENTOS 

 

Os alimentos podem ser definidos como toda substância ou mistura de substâncias 

naturais ou processadas, que, ingeridas pelo homem, garantam ao seu organismo os materiais 

e a energia necessários para o desenvolvimento de seus processos biológicos. (SALINAS, 

2002)  

As funções dos alimentos podem ser definidas em especificas e paraespecíficas. As 

específicas se subdividem em calóricas ou energéticas como as que fornecem os glícideos, as 

proteínas e as gorduras; plásticas, proporcionadas fundamentalmente pelas proteínas; 

reguladoras, função que transcende as vitaminas e em alguns casos os minerais. As funções 

paraespecíficas são estimular o apetite, saciar, dar sensação de plenitude, contribuir para 

manter a imunidade, aumentar o peristaltismo intestinal, contribuindo para o seu 

esvaziamento entre outras funções. (SALINAS, 2002) 

Os alimentos podem ser classificados pela origem (vegetais, animais e minerais), 

segundo suas possibilidades de conservação (perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis), 

conforme o nutriente presente em maior quantidade (ricos em carboidratos, proteínas, 

vitaminas ou em fibras), pela digestibilidade (alta ou baixa), e ainda podem ser classificados 

de acordo com a consistência dos alimentos (duros, semi-moles, moles, viscosos e fluídos). 

(SALINAS, 2002) 

As frutas por origem são classificadas como vegetais e estas podem ser frescas, 

secas, dessecadas e desidratadas. As frutas podem ser consideradas frescas quando 

apresentam maturação adequada e condições organolépticas habituais; podem ser 

consideradas secas as que apresentam o endocarpo mais ou menos lignificado, cuja semente é 

a parte comestível (noz, avelã etc); as frutas dessecadas é a fruta fresca privada da maior parte 

de seu conteúdo aquoso, por meios naturais como a dessecação ao sol, com a finalidade de 

conservá-la; e a fruta desidratada é semelhante a dessecada porém o procedimento de 

desidratação é obtido aplicando meios físicos controlados. (SALINAS, 2002) 
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2.1.1 Importância dos nutrientes 

 

2.1.1.1 Umidade dos Alimentos 

 

A água nos alimentos na quantidade e localização ideais é essencial para o processo 

vital, influencia na textura, na aparência, no sabor e na deteriorização química e 

microbiológica dos alimentos. Quanto maior o teor de água de um alimento, maior é sua 

sensibilidade à deterioração e é por isso que a maioria dos métodos de preservação de 

alimentos baseia-se na remoção da água pela secagem, na redução da mobilidade da água por 

congelamento ou, ainda, na adição de solutos (RIBEIRO, SERAVALLI, 2007). 

A deterioração do alimento é, normalmente, resultante do crescimento de 

microrganismos, atividade enzimática e reações químicas, as quais, na sua maioria, dependem 

da presença de água. Frutas como maçã e laranja apresentam teores de umidade na faixa de 85 

a 90% (RIBEIRO, SERAVALLI, 2007).  

 

2.1.1.2 Proteína Alimentar 

 

Como peptídeos, proteínas são formadas por aminoácidos através de ligações 

peptídicas. Constituintes heterogêneos ligados covalentemente também podem ser 

incorporados em proteínas. Como por exemplo, as fosfoproteínas, tais como a caseína do 

leite. A estrutura das proteínas depende da sequência de aminoácidos (a estrutura primária) 

que determina a conformação molecular (a estrutura secundária e terciária)  (BELITZ, 

GROCH, SCHIEBERLE, 2009). 

As proteínas, às vezes, ocorrem como agregados moleculares que são arranjados em 

uma forma geométrica ordenada (estrutura quaternária). As sequências e conformações de um 

grande número de proteínas têm sido elucidadas e registradas em diversas bases de dados 

(BELITZ, GROCH, SCHIEBERLE, 2009). 

 

2.1.1.3 Lipídeos Alimentares 

 

Os lipídios, juntamente com as proteínas e os carboidratos, são macronutrientes de 

importância biológica que podem ser sintetizados no organismo, com exceção dos ácidos 

graxos essenciais. Eles exercem, nos seres vivos, funções energéticas, estruturais e hormonais. 

(BELITZ, GROCH, SCHIEBERLE, 2009) 
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Os lipídios são formados a partir de unidades estruturais com uma pronunciada 

hidrofobicidade. Esta característica de solubilidade, ao invés de uma característica estrutural 

comum, é exclusiva para esta classe de compostos. Os lipídeos são solúveis em solventes 

orgânicos, mas não em água. Essa insolubilidade em água é a propriedade analítica utilizada 

como base para uma separação simples dos lipídeos de proteínas e carboidratos (BELITZ, 

GROCH, SCHIEBERLE, 2009). 

Alguns lipídios são funcionam como tensoativos, uma vez que são moléculas 

anfifílicas (contêm sítios hidrofílicos e hidrofóbicos). A maioria dos lipídios são derivados de 

ácidos graxos. Nestes lipídios chamados ácidos graxos de acila estão presentes como ésteres e 

em alguns grupos menores de lipídios na forma de amido. O resíduo acila influencia 

fortemente a hidrofobicidade e a reatividade dos lipídios (BELITZ, GROCH, SCHIEBERLE, 

2009). 

Alguns lipídios atuam como blocos de construção na formação de membranas 

biológicas que rodeiam as células e partículas subcelulares como a mitocôndria. Em geral os 

lipídeos ocorrem em todos os alimentos, mas seu conteúdo é muitas vezes inferior a 2%. No 

entanto, mesmo como constituintes minoritários de alimentos merecem atenção especial, já 

que sua alta reatividade pode influenciar fortemente a qualidade organoléptica dos alimentos. 

(BELITZ, GROCH, SCHIEBERLE, 2009) 

A importância nutritiva e fisiológica dos lipídios são baseadas em seu papel como 

moléculas de combustíveis (37 kJ/g ou 9 kcal/g triacilgliceróis) e como fonte de ácidos graxos 

essenciais e vitaminas. Além dessas funções, algumas outras propriedades dos lipídios são 

indispensáveis na manipulação de alimentos ou de processamento. Estas incluem o seu ponto 

de fusão e de sabor agradável cremosa ou oleosa. Gorduras também servem como solventes 

para substâncias que atribuem sabor e odor (BELITZ, GROCH, SCHIEBERLE, 2009). 

A classe de compostos lipídicos também inclui algumas substâncias alimentares 

importantes aroma ou precursores que são degradados a compostos de aroma. Alguns 

compostos lipídicos são indispensáveis como emulsionastes em alimentos, enquanto outros 

são importantes como pigmentos de gordura ou óleo – solúveis ou ainda corantes alimentares. 

(BELITZ, GROCH, SCHIEBERLE, 2009) 

A determinação de lipídios em alimentos é feita por extração com solvente (éter 

etílico, éter de petróleo, etc.) seguida da remoção, por evaporação ou destilação do solvente 

empregado. O resíduo obtido não é constituído somente dos lipídios, mas por todos os 

compostos que nas condições da determinação possam ser extraídos pelo solvente. (BRASIL, 

2005) 
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2.1.1.4 Carboidratos 

 

Entre os principais componentes sólidos do alimento estão os carboidratos, 

pertencem a esse grupo de substâncias a glicose, frutose e sacarose, responsáveis pelo sabor 

doce de vários alimentos. Os carboidratos constituem-se na fonte de energia mais abundante e 

econômica para o homem. (RIBEIRO, SERAVALLI, 2007) 

A produção de carboidratos ocorre nas plantas verdes pelo processo denominado de 

fotossíntese. A clorofila presente na planta catalisa a biossíntese de carboidratos, a partir do 

dióxido de carbono e água, essa reação é termodinamicamente desfavorável, mas ocorre 

porque a energia necessária é fornecida pela luz solar. (RIBEIRO; SERAVALLI, 2007) 

Os carboidratos são subdivididos, em função de seu peso molecular, em 

monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Onde os monossacarídeos são os 

menores e mais simples carboidratos, que se são obtidos da hidrólise de oligossacarídeos e 

polissacarídeos. Os oligossacarídeos são polímeros contendo de 2-10 unidades de 

monossacarídeos unidos por ligações hemiacetal, neste caso, denominadas de ligações 

glicosídicas. Dentre os quais os mais importantes são os dissacarídeos, os quais podem ser 

homogêneos (glicose – glicose) ou heterogêneos (glicose – frutose) em função de sua 

composição monomérica. (RIBEIRO; SERAVALLI, 2007) 

Na polimerização de n moléculas de monossacarídeos são liberadas n-1 moléculas de 

água, obtidas a partir da condensação do grupo hidroxila anomérico de um monosscarídeo 

com uma das hidroxilas da unidade adjacente. O radical reduzido é denominado glicosil. 

(RIBEIRO, SERAVALLI, 2007) 

Essa hidroxila anomérica confere propriedades redutoras ao monossacarídeo, 

reduzindo principalmente íons metálicos como cobre e prata e se oxidando a ácido 

carboxílico. Esses carboidratos são denominados de redutores. Na formação de um 

dissacarídeo, sempre uma das hidroxilas está envolvida na ligação glicosídica, mais reativa, e 

se a outra hidroxila anomérica estiver livre, esse dissacarídeo é redutor. Mas quando ambos 

estão envolvidos na ligação não haverá nenhuma hidroxila anomérica livre e, portanto não 

será um agente redutor. A maioria dos dissacarídeos encontrados em alimentos são redutores, 

sendo a principal exceção a sacarose. (RIBEIRO, SERAVALLI, 2007) 

 

2.1.1.5 Fibras 

 

As fibras englobam os compostos vegetais que em, alguns casos, não são digeríveis, 
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em outros, são apenas parcialmente digeríveis, e podem ser componentes vegetais que 

retardam a digestão e a absorção dos principais nutritivos que os acompanham. (SALINAS, 

2002) 

 

2.1.1.6 Minerais 

 

Os minerais estão amplamente distribuídos na natureza. No corpo humano pode se 

apresentar constituindo matéria sólida como nos ossos e dentes. Nos tecidos podem ser 

encontrados ligados a proteínas e podem atuar como cofatores enzimáticos. Podem também 

ser encontrados na urina, sangue. Apresentam-se no corpo humano na forma sólida, 

integrando o esqueleto e os dentes, assim como nos tecidos também podem ser encontrados, e 

onde atuam como co-fatores em diversos processos enzimáticos, e sob forma de sais solúveis 

nos líquidos orgânicos, agindo como eletrólitos, gerando tanto um meio alcalino quanto um 

meio ácido, sendo, portanto fundamentais na manutenção de funções fisiológicas como a 

contração muscular, na função dos nervos, na coagulação sanguínea, no transporte de 

oxigênio, na digestão, e no equilíbrio ácido-base. (FRANCO, 1992) 

Os minerais podem ser encontrados tanto no reino animal quanto vegetal sob 

diversas concentrações, podendo agir dependendo de suas concentrações como 

contaminantes.  Entre os minerais de importância nutricional estão o cálcio, o cobre, o ferro, o 

fósforo, magnésio, manganês, sódio e o zinco. (FRANCO, 1992) 

O cálcio é o quinto mineral mais abundante no organismo, sendo quase totalmente 

encontrado nos ossos e dentes, o cálcio é um constituinte do cimento intercelular, tem 

importante função na coagulação sanguínea, também exerce função na contração e 

relaxamento muscular, através da estimulação nervosa, coloca em movimento os processos 

bioquímicos que causam a ação simultânea das proteínas miosina e actina, que contraem a 

célula encurtando-a e alongando-a. O cálcio também é um importante ativador de várias 

enzimas, como adenosina trifosfatase (ATPase). (FRANCO, 1992) 

O cobre é um nutriente essencial para diversas funções como: mobilização do ferro 

para a síntese de hemoglobina, além de ser componente de várias enzimas (citocromo C-

oxidase, superóxido desmutase, monoamino-oxidase etc.). (GONÇALVES, 2007). Sendo sua 

deficiência rara no homem, pois a quantidade nos alimentos é adequada para promover às 

necessidades orgânicas em cerca de 100 mg. (FRANCO, 1992) 

Entre os minerais mais abundantes na crosta terrestre, o ferro é essencial a formação 

da hemoglobina. (FRANCO, 1992)  
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O fósforo acha-se distribuído em todas as células vivas participando como um 

componente essencial nas inter-relações com as proteínas, lipídeos, glicídios na produção de 

energia e na formação e reparação dos tecidos. (FRANCO, 1992) 

Os elementos químicos magnésio e manganês atuam como coenzimas em todas as 

enzimas envolvidas na transferência de fosfato que utiliza a adenosinatrifosfato (ATP), das 

fosfatases alcalinas que hidrogenam os ésteres fosfóricos, ativando também as fosforilases, 

atuando no metabolismo do fósforo e glicídios.  O manganês também esta relacionado com o 

metabolismo da tiamina. (FRANCO, 1992) 

Com relação ao potássio, este é um mineral que possui diversas funções como na 

regulação osmótica e equilíbrio hídrico, interfere na síntese protéica, na manutenção do 

equilíbrio ácido-base, no metabolismo dos glicídios. (FRANCO, 1992) 

O sódio juntamente com o cloro regulam a pressão osmótica, são essenciais a 

motilidade e à excitabilidade muscular, a permeabilidade das células no metabolismo da 

glicose, às trocas iônicas do sódio e a distribuição orgânica de água e volume sanguíneo. 

(FRANCO, 1992) 

Algumas pesquisas experimentais e clínicas têm reforçado a importância do zinco na 

saúde humana. O zinco possibilita várias funções bioquímicas, pois é cofator de inúmeras 

enzimas, dentre estas, álcool desidrogenase, superóxido dismutase, anidrase carbônica, 

fosfatase alcalina e enzimas do sistema nervoso central. O zinco participa na divisão celular, 

expressão genética, processos fisiológicos como crescimento e desenvolvimento, na 

transcrição genética, na morte celular, agem como estabilizador de estruturas de membranas e 

componentes celulares, além de participar da função imune e desenvolvimento cognitivo. Sua 

deficiência pode causar alterações fisiológicas como, hipogonodismo, danos oxidativos, 

alterações do sistema imune, hipogeusia, danos neuropsicológicos e dermatites (MAFRA, 

2004).  

 

2.1.2 Substâncias não nutritivas 

 

2.1.2.1 Compostos Fenólicos 

 

Os compostos fenólicos 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, dentre outros (NACZK, SHAHIDI, 

2004).  



25 

 

 

Dentre os compostos fenólicos estão os flavonoides cujas estruturas químicas 

encontram-se dispostas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Estrutura química dos flavonóides. 

 

 

 

Fonte: Março; Poppi, 2008. 

Os flavonóides são uma classe de compostos fenólicos que diferem entre si pela sua 

estrutura química e características particulares. Frutas, vegetais, grãos, flores, chá e vinho são 

exemplos de fontes destes compostos (ANDERSEN, MARKHAM, 2006). A quercetina 

(3,5,7,3’-4’- pentahidroxi flavona) é o principal flavonóide presente na dieta humana e o seu 

consumo diário estimado, varia entre 50 e 500 mg (MARÇO; POPPI, 2008). 

Os flavonóides, em geral, não são considerados substâncias com valor nutrititvo, mas 

são importantes na dieta humana. O consumo total estimado varia entre 26 mg e 1 g/dia, de 

acordo com o consumo (MARÇO; POPPI, 2008). 
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Figura 2 – Estrutura básica dos falvonóides - a quercetina possui substituintes –OH 

nas posições 3, 5, 7 e 3’, 4’. 

 

 

 Fonte: MARÇO; POPPI, 2008. 

A cor é um atributo importante de qualidade de um alimento, visto que infere uma 

enorme influência em seu valor estético e favorece a aceitação de uma grande variedade de 

produtos alimentícios por parte dos consumidores. Em produtos naturais, a maioria das 

substâncias responsáveis pela coloração pertence à classe dos flavonóides. Os flavonóides 

possuem estrutura marcada pela presença de um esqueleto com 15 átomos de carbono na 

forma C6-C3-C6, e são divididos em classes dependendo do estado de oxidação do anel 

central de pirano (MARÇO, POPPI, 2008). 

 

2.1.2.2 Atividade Antioxidante dos Alimentos que Contém Compostos Fenólicos 

 

No nosso organismo a produção contínua de radicais livres ocorre durante processos 

metabólicos e acarreta também muitos mecanismos de defesa antioxidante para limitar os 

níveis intracelulares e impedir a indução de danos as células (REZENDE, FURLAN, 2009). 

As substâncias antioxidantes são agentes responsáveis pela inibição e redução das lesões 

causadas pelos radicais livres nas células. (BIANCHI, ANTUNES, 1999). 

Uma substância antioxidante pode ser definida como qualquer substância que, 

presente em baixas concentrações quando comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe 

a oxidação deste substrato de maneira eficaz. (BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

Os compostos antioxidantes agem de diversas formas dentro do organismo para 

promover a ação de defesa entre os mecanismos de defesa contra os radias livres está em 

impedir a formação dos mesmos, principalmente pela inibição das reações em cadeia com o 

ferro e o cobre; os antioxidantes são capazes de interceptar os radicais livres gerados pelo 
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metabolismo celular ou por fontes exógenas, impedindo o ataque sobre os lipídeos, os 

aminoácidos das proteínas, a dupla ligação dos ácidos graxos poliinsaturados e as bases do 

DNA, evitando a formação de lesões e perda da integridade celular. Os antioxidantes obtidos 

da dieta, tais como as vitaminas C, E e A, os flavonóides e carotenóides são extremamente 

importantes na intercepção dos radicais livres. Outro mecanismo de proteção é o reparo das 

lesões causadas pelos radicais. Esse processo está relacionado com a remoção de danos da 

molécula de DNA e a reconstituição das membranas celulares danificadas (BIANCHI, 

ANTUNES, 1999). 

O organismo diante da ação danosa dos radicais livres promove como resposta o 

aumento da síntese de enzimas antioxidantes. O controle do nível das enzimas antioxidantes 

nas células é extremamente importante para a sobrevivência no ambiente aeróbico. Os 

organismos eucariotos possuem enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase, a 

catalase e a glutationa peroxidase que reagem com os compostos oxidantes e protegem as 

células e os tecidos do estresse oxidativo. Em adição aos efeitos protetores dos antioxidantes 

endógenos, a inclusão de antioxidantes na dieta é de grande importância e o consumo de 

frutas e vegetais está relacionado com a diminuição do risco do desenvolvimento de doenças 

associadas ao acúmulo de radicais livres (BIANCHI, ANTUNES, 1999). 

 

2.2 Licania tomentosa BENTH (FRITSCH) 

 

A Licania tomentosa (Benth) Fritsch, uma planta que pertence à família 

Chrysobalanaceae da ordem Rosales e superordem Rosiflorae. A família dessa planta é 

composta de 17 gêneros e cerca de 450 espécies de hábitos arbustivo e arbóreo distribuídas 

nas regiões tropicais e subtropicais. 

 

2.2.1 Distribuição no Brasil e no Mundo 

 

Na região Nordeste do Brasil, algumas dessas espécies estão amplamente 

distribuídas, como é o caso de L. tomentosa (Benth.) Fritsch. A Chrysobalanaceae, ordem 

Rosales e superordem Rosiflorae, é uma família com distribuição pantropical, principalmente 

nas Américas Tropical e Subtropical, na África e na Ásia, incluindo 20 gêneros e mais de 500 

espécies (ANDRADE, ZOGHBI, MAIA, 1998; BARBOSA et al, 2006). 
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 2.3 UTILIZAÇÃO DA Licania tomentosa Benth COM O OBJETIVO DE 

ARBORIZAÇÃO 

 

Na literatura existem vários artigos que mostram a utilização da Licania tomentosa 

Benth com o objetivo de arborização, sendo uma ótima espécie para fornecer sombra, não 

necessita de grandes quantidades de água para sua sobrevivência, assim se adequando a 

espaços urbanos. (AMARAL, 2011; ANDEL, 2001) 

 

2.4 DETERMINAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO OITI (LICANIA TOMENTOSA) 

ENCONTRADO NO VALE DO SÃO FRANCISCO (PETROLINA PE) 

 

Os trabalhos realizados por Melo (2010) e Souza (2010) objetivou efetuar a 

caracterização física e físico-química dos frutos do oití (Licania tomentosa) cultivados sob as 

condições climáticas do semi-árido nordestino na cidade de Sobradinho-BA, visando 

identificar materiais promissores para uso industrial. A análise dos dados revelou que o oiti 

apresentou boas características físico-químicas para o processamento de polpa e sucos, sendo 

um fruto bastante doce, possui um alto teor de umidade, baixo teor de gordura, altos teores de 

fibras, pectina, cinzas e ferro. 

 

2.5 CONSTITUINTES QUÍMICOS DE Licania tomentosa Benth. (Chrysobalanaceae) 

 

Castilho (2010) utilizou um extrato metanólico de L. tomentosa Beth foram 

identificados os seguintes compostos: ácido betulínico, licanolídeo, ácido oleanólico; uma 

mistura de estigmasterol, sitosterol e de lupeol; uma mistura de ácido tormêntico, ácido 

butenílico e ácido ursálico e dois ácidos graxos: ácido palmitoléico e ácido hexadecanóico. 

Esses resultados foram obtidos através do uso de métodos. Este trabalho utilizou as folhas e o 

fruto fresco, sendo que esse foi separado de sua semente. Em outro trabalho do mesmo autor 

foram analisados os constituintes do óleo essencial obtido do fruto da planta. 

 

2.6 USO NA MEDICINA POPULAR 

 

Na medicina popular, espécies dessa família (Chrysobalanaceae) são utilizadas para 

diversos fins. Na África, espécies do gênero Parinari são empregadas no tratamento da 
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malária (GESSLER et al., 1995), enquanto no Brasil, Chrysobalanus icaco e L. rigida, para o 

tratamento do diabetes, cujos efeitos hipoglicemiantes e diuréticos têm comprovação 

farmacológica (PRESTA; PEREIRA, 1987).  

As plantas do gênero Licania, L. tomentosa (BRAGA, 1960) é utilizada para o 

tratamento empírico do diabetes (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007). Miranda et 

al. (2002) mostraram que o extrato das sementes de L. tomentosa inibiram a atividade do vírus 

herpes-simples. Os triterpenos (ácidos betulínico, oleanólico e pomólico) isolados das folhas e 

frutos dessa planta apresentaram atividade antitumoral contra linhagens de células leucêmicas 

(FERNANDES et al., 2005), o ácido oleanólico, isolado dos seus frutos, também apresentou 

atividade leishmanicida (MACEDO, 2011).  Estes trabalhos relatam a capacidade terapêutica 

da planta em estudo (AMARANTE- MENDES, 2004). 

 

2.7 ATIVIDADE BIOLÓGICA 

 

A planta quando colocada em situação de estresse seja ele biótico ou abiótico 

elabora uma resposta defensiva a essas alterações de acordo com o tipo de estresse, 

podendo este ser do tipo ambiental, do tipo causado por patógeno ou parasita entre outros. 

No setor da agricultura o principal estresse abiótico danoso às culturas é o déficit hídrico. A 

exposição ao estresse osmótico ou hídrico desencadeiam a produção de espécies de 

oxigênio ativas que podem ser extremamente nocivos para as células da planta, no intuito 

de minimizar esse dano, as células da planta produzem substâncias antioxidantes que 

capturam as espécies de oxigênio ativo. Entre esses compostos antioxidantes que a planta 

produz estão os carotenoides, flavonoides e outros compostos fenólicos, como os aqui em 

estudo, e que possuem interesse nutricional, visto que quando presente na dieta conferem 

benefícios a saúde relacionados com a atividade antioxidante deles. (ATKINSON, 2011) 

Devido aos diferentes tipos de radicais livres e as suas diferentes formas de atuação 

nos organismos vivos, dificilmente existirá um método simples e universal pelo qual a 

atividade antioxidante possa ser medida precisa e quantitativamente (ALVES et al, 2010). O 

método que utiliza da interação com metais pode não interagir com todas as substâncias 

antioxidantes presentes no extrato, por isso sempre se deve fazer testes diferentes para medir 

essa atividade. 

O trabalho produzido por Macedo (2011) relata a atividade farmacológica da família 

Chrysobalanaceae, Macedo teve por alvo de seus estudos as folhas das espécies Licania 
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rígida, Licania tomentosa Benth e Cuerpia impressa, ele utilizou - se de três extratos 

diferentes para um a caracterização dos constituintes  do material vegetal e sua capacidade 

antioxidante. As três plantas demonstraram capacidade antioxidante significativa, e um maior 

teor de flavonóides no extrato hidroetanólico (70% de etanol). 

Não foram encontradas pesquisas mais aprofundadas a cerca da atividade 

antioxidante dos frutos de Licania tomentosa Benth, nem um trabalho completo das suas 

características bromatológicas. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 
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3 METODOLOGIAS 

 

As metodologias desenvolvidas englobam análises bromatológicas (determinação de 

umidade, cinzas, lipídeos, fibras, carboidratos, proteínas e mineirais), análises fitoquímicas 

(determinação de fenólicos e flavonoides totais e caracterização), e análises antioxidantes 

(capacidade antioxidante e poder redutor), bem como análises físicas de medição dos frutos e 

a coleta e tratamentos da amostra para cada tipo de análise. 

 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram coletadas no mês de fevereiro de 2011 e no mês de fevereiro de 

2012 no município de Natal – RN foram coletados os frutos nos estágio de amadurecimento, 

num total de 245 frutos, dentro de duas áreas de coletas de cinco indivíduos diferentes. A 

planta foi identificada taxonomicamente pela Profª Drª Maria Iracema Bezerra Loiola e um 

exemplar de cada espécie foi depositado no Herbário do Departamento de Botânica, Ecologia e 

Zoologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  

 

3.1.1 Preparação das Amostras  

 

Os frutos foram separados em casca, polpa e semente. A desidratação ocorreu a duas 

temperatura diferentes, 40 e 105 
o
C, dependendo do tipo de análise a ser executada, em ambos 

os casos se utilizou uma estufa com circulação forçada de ar.  Após secagem os materiais 

obtidos às duas temperaturas foram triturados e armazenados em frascos de vidro e 

etiquetados. 

 

3.2 MATERIAIS E REAGENTES 

 

Encontram-se dispostos durante o texto os materiais e os reagentes utilizados. 

 

3.3 MÉTODO ANALÍTICO  

 

Os métodos de análise foram divididos em métodos realizados nas análises 

bromatológicas e os métodos para as análises fitoquímicas e antioxidantes. 
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3.3.1 Análises Bromatológicas  

 

Para as análises bromatológicas se incluiu os métodos para a determinação do 

diâmetro médio, comprimento e peso médio dos frutos, teor de umidade, teor de cinzas, teor 

de açucares redutor e total, teor de proteínas, teor de lipídeos, teor de fibras e minerais nas 

amostras. 

 

3.3.1.1 Medidas Físicas do Fruto 

 

O diâmetro e comprimento de cada um dos frutos foi medido com auxílio de 

paquímetro. O peso de cada fruto foi obtido utilizando-se uma balança analítica (Balança 

Tecnal, Modelo MARK 210A). Os resultados em ambos os casos foram utilizados para o 

cálculo do diâmetro e comprimento médios e do peso médio, respectivamente. 

 

3.3.1.2 Determinação do Percentual de Polpa 

 

O percentual de polpa foi calculado considerando-se a Equação 01 o peso do fruto in 

natura menos o peso da semente. 

                                                                                   Eq. 01 

Onde, PP é o percentual de polpa, mf é a massa do fruto inteiro e ms é a massa da semente. 

 

3.3.1.3 Determinação do Teor de Umidade 

 

Para realização desta análise executou-se o método gravimétrico no qual se utilizou 

cerca de 10 g de amostra, pesados em balança analítica (Balança Tecnal, Modelo MARK 

210A) que foram colocados em cápsulas de porcelana de 125 mL (previamente limpas, secas 

e taradas). Procedeu-se à determinação de umidade por aquecimento em estufa a 105º C 

(FANEM, Modelo 315-SE), até obtenção de massa constate de acordo com os “Métodos 

Físico-Químicos para Análise de Alimentos” do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2005). Entre 

as pesagens se fez uso de dessecador para evitar a adsorção de água do ambiente pela amostra 

enquanto a amostra entrava em equilíbrio com a temperatura ambiente, quando então se 
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calculou o teor de umidade. O cálculo do teor de umidade foi realizado utilizando-se a 

Equação 02.  

                                                                                       Eq.02 

Onde, TU é o teor de umidade, ma é a massa da amostra e mr105 é a massa do resíduo 

obtido à 105 
o
C. 

 

3.3.1.4 Determinação do Teor de Açúcares  

 

Para a determinação do teor de açúcares totais e redutores, pesou-se 2,5 g de polpa 

triturou-se (Falta equipamento) com água e completou-se o volume para 100 mL. Em outro 

balão volumétrico de 50 mL adicionar 5 mL da amostra, 2,5 mL de HCl e em seguida 

adicionou-se água, o procedimento foi realizado em triplicata. Após o preparo das soluções 

colocou-se uma alíquota de 0,5 mL das soluções das amostras de polpa em tubos de ensaio 

identificados, adicionou-se 2,5 mL de reagente DNS (modo de preparo encontra-se no 

ANEXO B), em seguida os tubos fechados foram colocados em banho – maria durante 10 

minutos, deixou-se esfriar durante 5 minutos e adicionou-se 3 mL de água destilada, os tubos 

foram agitados e a as medidas de absorbância foram realizada a 600 nm (Espectrofotômetro 

de Absorção Molecular, Shimadzu, modelo UV-1650 PC). O mesmo procedimento foi 

realizado para as soluções padrão de frutose – glicose para as concentrações de 0,25 a 1 

mg/mL.  

 

3.3.1.5 Determinação do Teor de Cinzas  

 

Para a determinação do teor de cinzas utilizou-se o método gravimétrico, pesou-se 

(Balança Tecnal, Modelo MARK 210A) exatamente 5,0 g do material previamente 

desidratado que foi colocado em cadinho (previamente, limpo, seco e tarado) e levado para 

queima em bico de bunsen na capela até que as fumaças cessassem. Em seguida levados para 

forno tipo mufla (FDG 3P-S, modelo 3000) a 550
o
C por duas horas, a operação foi repetida a 

te peso constante. Nos intervalos de aquecimento utilizou-se um dessecador para estabilizar a 

temperatura da amostra à temperatura ambiente. A diferença entre o peso do cadinho mais 

amostra e o peso do cadinho mais resíduo foi utilizado para o cálculo do teor de cinzas. O teor 
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de cinzas foi calculado utilizando-se a equação 03. (“Métodos Físico-Químicos para Análise 

de Alimentos” do Instituto Adolfo Lutz,  2005). 

                                                                                          Eq.03 

Onde, TC é o teor de cinzas, mr105 é a massa do resíduo a 105
o
C e mr550 é a massa do 

resíduo a 550 
o
C. 

Para o cálculo do teor de cinzas na amostra in natura utilizou-se a Equação 04. 

                                                                                           Eq. 04 

Onde, TC é o teor de cinzas, mr550 é a massa do resíduo a 550
o
C, mr105 é a massa da 

amostra desidratada e TU é o teor de umidade da amostra. 

 

3.3.1.6 Determinação do Teor de Proteínas 

 

O método de Kjedahl é um método tradicional e universalmente aceito para 

determinar o teor de proteína em amostras de alimentos. O método consiste de três etapas: 

digestão da amostra, destilação da amônia e titulação. Durante a decomposição da matéria 

orgânica (digestão), obtêm-se como produtos o gás carbônico, água e íon amônio 

(CHRISTIAN, 2005). 

Na etapa da digestão pesou-se, em triplicata, exatamente 0,1 g da amostra, 

previamente seca, em papel manteiga utilizando-se para tal uma balança analítica (Balança 

Tecnal, Modelo MARK 210A) que foi previamente tarada, e em seguida adicionou-se 2,4 g 

de uma mistura catalisadora (sulfato de sódio e sulfato de cobre, na proporção de 2 g de 

sulfato de sódio para 0,05 g de sulfato de cobre), dobrou-se o papel e a mistura contendo a 

amostra foi transferida cuidadosamente para tubo de digestão onde foi acrescentado 5 mL 

ácido sulfúrico concentrado e levado ao digestor (Bloco digestor para 40 tubos Tecnal), 

ficando sob aquecimento à 270 
o
C por 4 h. Após decorrido esse tempo a mistura se torna de 

aparência clara meio azulada devido à presença do sulfato de cobre. O tubo é transferido para 

o destilador de Kjedahl (Destilador Tecnal TE-036/1) quando são adicionados 15 mL de 

hidróxido de sódio a 40% (Vetec), o aquecimento promove a destilação da amônia que foi 

coletado em erlenmeyer contendo solução saturada de ácido bórico. Em seguida o destilado 

foi titulado com ácido clorídrico 0,0196 mol/L utilizando como indicador uma mistura de 
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vermelho de metila (0,2%) e azul de metileno (0,2 %). Os volumes de ácido clorídrico gastos 

na titulação foram utilizados para o cálculo do teor de proteína utilizando a Equação 1. 

 

100.
m

MM.f.M.V
TP

amostra

NcHClHCl                                                                                      Eq. 05 

 

TP = teor de proteínas, VHCl = volume de HCl gasto na titulação, MHCl = concentração em 

mol. L
-1 

da solução padrão de HCl, fc = fator de correção para o cálculo do teor de proteínas, 

MMN = massa molar do átomo de nitrogênio, mamostra = massa da amostra. 

 

3.3.1.7 Determinação do Teor de Lipídeos  

 

Para a determinação do teor de lipídeos presente nas amostras pesou-se em triplicata 

5 g da amostra desidratada a 105ºC, previamente pesou-se tubos de SOXHLET próprios do 

equipamento, colocou-se os tubos no equipamento e adicionou-se 100 mL de éter etílico em 

cada tubo, forraram-se as sestas do equipamento com papel permeável e dentro dessas 

colocou-se a amostra pesada. A duração da extração foi de cerca de  1 h e 30 minutos, com 

reaproveitamento do éter. O cálculo do teor de lipídeos se dá pela razão entre o resíduo de 

lipídeos que restou no tubo pela massa da amostra seca e/ou in natura vezes 100, como pode 

ser visto na Equação 2. 

                                                                                           Eq. 06 

 

Onde mr é a massa do resíduo de lipídeos, ma é a massa de amostra. 

 

3.3.1.8 Determinação do Teor de Fibras 

 

Pesou-se cerca de 1 g da amostra, colocou-se em um erlenmeyer de 1000 mL e 

submete-se à digestão ácida com 50 mL de ácido sulfúrico 0,6 mol.L
-1

. Deixou-se ferver a 

mistura por 30 minutos, de forma branda e constante evitando a formação de espuma. Em 

seguida deixou-se esfriar por 5 minutos, e acrescentou-se 25 mL de hidróxido de sódio 1,5 

mol.L
-1

 A mistura agora na digestão alcalina foi fervida durante 30 minutos, e após deixar 

esfriar por 20 a 30 minutos e o material foi filtrado em papel filtro previamente tarado. 

Terminada a filtragem, no papel de filtro restaram as fibras, mas também, restos de reagentes 
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alcalinos, devido a isso o papel de filtro foi lavado com água destilada até pH neutro. Atingida 

a neutralidade, foi lavado com álcool etílico, repetindo 3 vezes a operação, utilizando 5 mL de 

cada vez. A operação foi repetida utilizando o éter etílico. O papel de filtro foi levado para a 

estufa à temperatura de 105 ºC até peso constante.  

O papel de filtro foi levado para a estufa até peso constante. O teor de fibras foi 

calculado utilizando a Equação 09. 

                                                                                                         Eq. 07 

Onde, TF é o teor de fibras, mr é a massa do resíduo de fibra, mr105 é a massa de 

amostra desidratada. Para o cálculo do teor de fibras na amostra in natura utilizou-se a 

Equação 10. 

                                                                                                Eq. 08 

 

3.3.1.9 Determinação do Teor de Minerais 

 

Após a determinação do teor de cinzas as mesmas foram solubilizadas com ácido 

nítrico a 10% e submetidas às análises por ICP/OES,  Espectrômetro de Emissão Óptica com 

Plasma Indutivamente Acoplado Modelo ICAP 6300 da Shimadzu, o método utilizado nas 

análises é o USEPA 6010 C (United States Environmental Protection Agency),  (Equipamento 

do NUPRAR – Núcleo de Processamento de Primário de Reuso da Água). As condições 

utilizadas foram as descritas na Tabela 1.  

Tabela 1 - Condições instrumentais utilizadas no ICP/OES 

Parâmetros Condições 

Potência do Plasma 1150 W 

Gás refrigerante 4 mL/min 

Gás auxiliar 0,5 mL/min 

Visão Axial 

Nebulizador MiraMist 

Pressão do nebulizador 0,16 µPa 

    

Foram analisados os minerais cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, 

potássio e sódio, que se tratam de minerais de importância nutritiva reconhecida, para tanto 

utilizou-se os parâmetros de análise descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Parâmetros para a identificação dos minerais. 

Elemento λ (nm)
 

LD
 

LQ
 

Método 

Ca 422, 673 0,3333 1,0000 USEPA 6010C 

Cu 324, 754 0,0100 0,0300 USEPA 6010C 

Fe 259, 940 0,0100 0,0300 USEPA 6010C 

P 178, 290 0,0100 0,0300 USEPA 6010C 

Mg 383, 826 0,3333 1,0000 USEPA 6010C 

Mn 293, 930 0,0100 0,0300 USEPA 6010C 

K 766, 491 0,3333 1,0000 USEPA 6010C 

Na 588, 995 0,3333 1,0000 USEPA 6010C 

Zn 213, 856 0,0100 0,0300 USEPA 6010C 

               λ (nm) - comprimento de onda; LD - limite detecção; LQ - limite de quantificação. 

Os cálculos para quantificação dos minerais na amostra desidratada foi realizado 

utilizando-se a Equação 11.  

                                                                                                  Eq. 09 

Onde, TM = teor de metal na amostra seca, Cm = concentração do metal na solução 

de leitura, mr105 é a massa da amostra desidratada. 

 E para o cálculo do teor de minerais na amostra in natura utilizou-se a Equação 12. 

                                                                                       Eq.10 

Onde, TM é teor do metal na amostra “in natura”, Cm = concentração do metal no 

balão de leitura, mr105 é a massa da amostra desidratada e TU é o teor de umidade.  

 

3.4 ANÁLISES FITOQUÍMICAS E ANTIOXIDANTES 

 

Análises fitoquímicas compreendidas neste trabalho foram a determinação do teor de 

fenólicos totais e teor de flavonóides totais por espectrocopia na região do ultravioleta vísivel 

e identificação e quantificação de compostos fenólicos por cromatografia liquida de alta 

eficiência (CLAE). As análises antioxidantes compreenderam apenas a capacidade 

antioxidante e o poder redutor dos extratos. 
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3.4.1 Estudo de Extração da Casca do Fruto da Licania tomentosa Benth 

 

Com o intuito de identificar a solução extrativa ideal para a extração de flavonóides 

presentes na amostra, preparou-se microextrações em duplicata da casca, de acordo com a 

metodologia exposta no subitem 3.2.1.3.2. Prepararam-se extratos 5 soluções diferentes de 

extração sendo um aquoso, com uma parte de água e quatro de etanol (com duas partes de 

água e três de etanol, com três partes de água e duas de etanol, e um extrato utilizando apenas 

etanol.  

Em cada tubo adicionou-se 0,5 g do material vegetal para 5 mL de solução extrativa, 

podendo ser esta apenas água ou apenas etanol, e varariando os percentuais desses dois 

solventes na mistura. Após o período de 72 horas de extração os extratos foram submetidas a 

quantificação de flavonoides totais com solução etanólica de cloreto de alumínio (20 mg/mL) 

após incubação durante 40 minutos submetidas a temperatura ambiente, com leitura a 429 nm 

como relatado no subitem 3.2.1.3.2. 

 

3.4.2 Determinação do Teor de Flavonóides Totais no Extrato Hidroetanólico do Fruto 

da Licania tomentosa Benth (oiti) 

 

O teor de flavonóides foi quantificado conforme descrito por Miliauskas et al. (2004). 

Uma alíquota de 1 mL de cada extrato a 30 mg/mL foi misturada com 1 mL da solução 

etanólica de AlCl3 (Vetec)  na concentração 20 mg/mL e o volume aferido para 25 mL com 

etanol. Após agitação, a mistura foi incubada por 40 minutos à temperatura ambiente. A 

absorbância foi mensurada a 429 nm (Shimadzu UV-VISIBLE mod. 1650 PC, Kioto, Japão), 

utilizando-se como branco 1 mL da diluição de cada extrato, 1 gota de ácido acético glacial, 

aferindo-se para 25 mL com etanol. Quercetina (Sigma - Aldrich), nas concentrações de 50, 

100, 150, 250, 350, 500 μg/mL, sob as condições já descritas, foi utilizada para construir a 

curva analítica. As determinações foram realizadas em triplicata, e os resultados foram 

expressos como equivalentes de quercetina (mg de quercetina/g de extrato).  

 

3.4.3 Determinação do Teor de Compostos Fenólicos Totais no Extrato Hidroetanólico 

do Fruto da Licania tomentosa Benth (oiti) 

 

 O teor de fenólicos totais nos extratos foi determinado através do método colorimétrico 

de Folin-Ciocalteu descrito por Georgé et al. (2005). Uma alíquota de 0,5 mL de cada extrato, nas 
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concentrações de 20 mg/mL, foi misturada com 2,5 mL do reagente de Folin-Ciocalteu em água 

(1:10,v/v). Após 2 minutos de incubação à temperatura ambiente, 2,0 mL de Na2CO3 a 7,5% 

foram adicionados, e a mistura foi incubada em banho de água a 50°C por 15 minutos. A 

absorbância foi determinada a 760 nm (Shimadzu – UV-visible mod. 1650 PC, Kioto, Japão). 

Ácido gálico (1,67 - 10  mg/L), dissolvido em água destilada, foi utilizado como padrão para obter 

a curva analítica. As determinações foram realizadas em triplicata, e os resultados foram 

expressos como mg de equivalentes de ácido gálico por g de amostra. 

 

3.4.4 Determinação do Poder Redutor do Extrato Hidroetanólico (70%) 

 

Adicionou-se as amostras teste nas concentrações de 0,0625 a 1 mg/mL nos tubos de 

ensaio para um volume final de 400 μL em tampão fosfato 200 mM pH 6,6. Para o branco 

adicionou-se 800 μL de tampão fosfato 200 mM pH 6,6, visto que os volumes utilizados para 

o branco foram dobrados, mas na mesma proporção das amostras e do padrão. Em seguida, 

em cada tubo de ensaio adicionou-se 200 μL da solução de ferricianeto de potássio 1% 

(Vetec), os tubos foram agitados e incubados no banho-maria a 50ºC por 20 min. Após a 

incubação foi adicionado 360 μL da solução de ácido tricloracético à 10% (Vetec) em todos 

os tubos inclusive o branco. E para promover a redução do ferricianeto de potássio foi 

acrescentado as soluções de análise 40 μL da solução de cloreto de ferro a 0,1% (Vetec) em 

todos os tubos. Por fim, acrescentou-se 3,0 mL de tampão fosfato 200 mM pH 6,6 , os tubos 

foram agitados e as medidas de absorbância foram obtidas à 700 nm (Shimadzu – UV-visible 

mod. 1650 PC, Kioto, Japão). Os resultados foram expressos apenas como percentagem da 

absorbância da atividade de 100 µg/mL de vitamina C como padrão.  

 

3.4.5 Teste de Capacidade Antioxidante dos Extratos Hidroetanólicos  

 

Adicionou-se aos tubos de ensaio quantidades variadas de extrato hidroetanólico para 

que se obteve concentrações de 0,0625 a 0,9375 mg/mL para um volume final de 500 μL e no 

branco foi adicionada 500 μL de água destilada. Foram adicionados a todos os tubos 500 μL 

da solução estoque de molibidato de amônio 40 mmol.L
-1

\ Ácido sulfúrico 6 mol.L
-1

. Em 

seguida, acrescentou-se 500 μL da solução estoque de fosfato de potássio nos tubos, por fim 

adicionou-se 5 mL da de água destilada, levou-se os tubos para estufa a 100 ºC, durante 90 

minutos. Em seguida deixou-se os tubos esfriarem durante 30 minutos e as medidas de 

absorbância foram à 695 nm (Shimadzu – UV-visible mod. 1650 PC, Kioto, Japão). 
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3.4.6 Análise dos Compostos Fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) 

 

Foram realizados testes de separação por cromatografia líquida de alta eficiência para 

compostos fenólicos, para inicialmente traçar o perfil do extrato, com a identificação dos 

compostos presentes por meio dos tempos de retenção coincidentes com os tempos de 

retenção da curva analítica do método modificado (AZNAR, 2011). 

 

3.4.6.1 Análise dos Padrões de Fenólicos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

Foi utilizado o método Aznar (2011) modificado para a confecção dos 

cromatogramas das soluções padrão nas concentrações de 0,453 a 100 μg/mL, dos padrões de 

catequina, epilocatequina, hiperina, rutina, campferol, quercetina, ácido gálico, ácido 

clorogênico e apigenina, os padrões foram adquiridos pela Sigma Aldrich grau HPLC. 

 

3.4.6.2 Análise do Extrato Hidroetanólico  

 

O extrato que foi utilizado nas demais análises foi submetido a análise por 

cromatografia liquida de alta eficiência (Varian Cromatógrafo Líquido de Ultra Eficiência 

modelo LC 220, da marca VARIAN detector UV/DAD/Fluorescência, forno de coluna 

solventes a baixa pressão, válvula de injeção automática, válvula misturadora, amostrador 

com controle de temperatura e software Galaxie, pertencente ao LABMULT. Identificado 

como CLAE1). A separação cromatográfica foi por meio da coluna de fase reversa 

Phenomenex C18 (Phenomenex, 4.6 X 100 mm, 2.6 µm), em temperatura ambiente e 

monotorada a 280 nm. O gradiente do sistema solvente consistiu de 0.1% ácido fórmico em 

água (solvente A) e acetonitrila (solvente B) com taxa de fluxo de 1.3 mL/min, o volume de 

amostra injetado foi de 9 μL. (AZNAR et al., 2011).  

 

3.4.6.3 Análise do Extrato Etanólico por CLAE 

 

Pesou-se cerca de 1 grama do material vegetal seco da polpa e casca dos frutos do 

oitizeiro, esse material sofreu extração 1:10 com etanol absoluto (Vetec), durante três dias a 

temperatura ambiente. Antes da extração etanólica parte dos extratos sofreram tratamento 

com hexano, extração por Soxleth dos lipídeos extraídos junto com os demais compostos, 
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após esse tratamento procedeu-se a extração com etanol 95 %. Calculou-se o resíduo seco do 

extrato com a extração dos lipídeos (Clean up) e sem o procedimento. E o resíduo seco foi 

solubilizado com metanol grau HPLC para uma concentração de 5 mg/mL, das soluções 

preparadas foi injetado no equipamento  9 μL com injetor automático. 

 

3.4.6.3.1 Quantificação dos Compostos Fenólicos Presentes nos Extratos Etanólicos da 

Casca e da Polpa por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Clean up 

 

Após os ensaios preliminares de verificação da eficácia do procedimento de limpeza 

do material vegetal seco a 40ºC, executou-se novas extrações em triplicata das amostras 

coletadas em fevereiro de 2011 e em fevereiro de 2012. Nas mesmas condições das demais 

análises por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O tratamento dos dados se deu por utilização dos softwares Microsoft Office Excel 

2007, MATLABR2010b. O Microsoft Office Excel 2007 foi utilizado para organizar os dados 

em planilhas e gerar médias, desvios padrão, covariância dos dados e geração de gráficos. O 

MATLABR2010b foi utilizado para verificar os valores de resíduos normais das curvas 

analíticas e gerar os gráficos dos testes de atividade antioxidante com a informação do IC50% 

(concentração responsável por 50% da resposta).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos para as análises bromatológicas, fitoquímicas e antioxidantes 

são apresentados nos subitens deste capítulo. 

  

4.1 ANÁLISES BROMATOLÓGICAS  

 

4.1.1 Medias físicas dos frutos 

 

Os resultados das análises realizadas estão expostos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Medidas físicas dos frutos coletados em fevereiro de 2011. 

Variáveis Média 
 Amplitude 

Mínimo Máximo 

Diâmetro Transversal /cm 3,21 (0,36) 2,40 4,80 

Diâmetro Longitudinal /cm 5,30 (0,60) 4,10 7,20 

Massa / g    

       Frutos 36,14 (7,86) 18,58 53,75 

       Polpa 24,10 (8,68) 7,09 43,11 

       Semente 11,92 (4,71) 4,35 34,92 

Percentual de Polpa /% 65,82 (13,10) 27,62 88,84 
(Desvio padrão). 

 

Cerca de 83,9 % dos frutos apresentaram comprimento entre 4,0 – 6,0 o que 

representa um total de 162 frutos, a média para esse parâmetro foi de 5,30 (0,60) cm. Com 

relação à determinação do diâmetro dos frutos cerca de 97,4 % dos frutos apresentaram 

diâmetro entre 2,0 – 4,0 cm, a média para esse parâmetro foi de 3,21 (0,36) cm. Os resultados 

se justificam tendo em vista o formato ovalar dos frutos. 

O peso médio dos frutos foi de 36,14 g com um desvio de 7,86 g, um desvio elevado 

que se deve a variação de peso dos frutos estão numa faixa relativamente ampla de 18,58 g -

53,75 g do fruto, e aos frutos terem sido coletados em duas áreas distintas com cinco subáreas 

com indivíduos diferentes. 

 

4.1.2 Determinação do Percentual de Polpa 

 

Os frutos coletados para o presente trabalho apresentaram um percentual médio de 

polpa de 65,82 tendo-se utilizado os pesos médios dos caroços e do fruto para o cálculo. 
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Dentro dessa possibilidade da utilização desse fruto para consumo humano que este trabalho 

foi desenvolvido, cabem ainda experimentos in vivo que avaliem a toxicidade da ingestão do 

fruto. Comparando os resultados com a Cagaita (CARDOSO et al, 2011), que tem 86,43 % de 

polpa, o fruto do oitizeiro tem um teor inferior de polpa, entretanto o fruto ainda apresenta um 

percentual considerável de polpa. 

 

4.1.3 Determinação do Teor de Umidade 

 

Para o procedimento de determinação de umidade, cinzas, áçucares, lipídeos, fibras 

brutas os resultados estão expostos na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Resultados dos teores de umidade, cinzas, açúcares e lipídeos para os frutos de Licania 

tomentosa Benth 

Análises Amostras Casca Polpa Semente 

Umidade / % in natura 60,5 (1,50) 72,3 (0,90) 44,4 (1,10) 

Cinzas / % 

Seca 3,13(0,13) 5,08(0,02) 2,13(0,02) 

in natura 0,22(0,00) 1,41(0,01) 1,18 (0,01) 

Açúcares Redutores / g. 100g 
-1

 
in natura NA 16,26(0,23) NA 

Açúcares Totais / g.100 g
-1

 in natura NA 20,70(0,24) NA 

Lipídeos / g.100 g
-1

 

Seca 9,46(0,24) 1,43(0,15) 0,09(0,01) 

in natura 3,73(0,09) 0,40(0,04) 0,05(0,00) 

Proteínas / g.100 g
-1

 

Seca 
2012,03 

(0,99) 
934,21(7,86) 

3668,06 

(88,96) 

in natura 793,74 (0.39) 258,50 (2,17) 
2039,07 

(49,45) 

Fibras / g.100 g
-1

 

Seca 55,30(0,50) 20,49(0,60) 33,01(1,58) 

in natura 21,81(0,20) 5,67(0,16) 18,35(0,88) 

(Desvio padrão); NA – não analisado. 

 

Comparando estes resultados com os de Souza et al (2010) que obteve 58,14 % de 

umidade , tem-se resultados semelhantes, visto que ao se proceder a média entre a umidade da 

casca, polpa e semente se obtém valor  59,1 % de umidade. Com relação ao teor de lipídeos se 

obteve um percentual maior na casca.  Comparando o fruto com o fruto da cagaita (91,56 



46 

 

 

g/100 g), um fruto também exótico para o qual foram realisadas as mesmas análises, o oiti 

possui um teor de umidade bastante inferior caracterizando um fruto de maior consistência. 

 

4.1.4 Determinação do Teor de Açúcares 

 

O teor de açúcares redutores e totais foram determinados na polpa dos frutos, tendo-

se em vista a parte comestível da planta e a metodologia utilizada ser aplicada a essa parte da 

amostra. Por meio do preparo da curva analítica de frutose-glicose nas concentrações de 0,25 

– 1 mg/mL, obteve-se a equação da reta, y = 1,7769x, com a intercessão em 0, para a qual 

obteve-se um coeficiente de correlação (R
2
) de 0,9996. Por meio dessa equação obtive-se os 

resultados expostos na Tabela 4, que mostra que a polpa do oiti tem cerca de 78,57% de 

açúcares redutores em relação ao teor de açúcares totais e cerca de 21,53% de açúcares não 

redutores.   

 

4.1.5 Determinação do Teor de Cinzas 

 

A polpa do fruto do oitizeiro foi à parte que apresentou maior teor de cinzas 1,41 % 

de cinzas em relação às demais partes do fruto. A polpa do oiti apresentou um percentual de 

cinzas de 1,41, quando comparamos esse percentual com a Cagaita (1,2%), observamos que 

esse teor de cinzas se mostra superior, entretanto quando comparamos esse resultado como 

frutas como cajú (2,8%), jabuticaba (3,2%), pitanga (2,6%) observamos valores superiores de 

cinzas quando comparado ao o oiti (LUZIA, JORGE, 2012; CELLI, PEREIRA – NETO, 

BETA, 2011). 

 

4.1.6 Determinação do Teor de Proteínas 

 

De acordo com os resultados a parte do fruto que contem maior teor de proteínas e a 

semente com 2,04 g.100 g
-1

 de semente, a casca também possui um teor de 793,74 mg.100 g
-1

  

de polpa, que a parte do fruto que possui o menor teor de proteínas conta com 258,50 mg.100 

g
-1

, comparando o oiti com outro fruto exótico brasileiro a cagaita (0,63 g/100 g), oiti tem 

uma contribuição superior nas necessidades diárias de proteínas que são de 30 g para um 

indivíduo adulto com 60 Kg, a casca, a polpa e a semente contribuem com 0,86 %, 2,65 % e 

6,80 %, respectivamente. 
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4.1.7 Determinação do Teor de Lipídeos  

 

Em estudos anteriores (SOUZA, 2010; MELO, 2010) não dados sobre a 

determinação de lipídeos no fruto. O presente trabalho mostra que a casca do fruto possui um 

teor consideravelmente superior de lipídeos em relação às demais partes do fruto. Os 

alimentos em média tem um teor de lipídeos inferior a 2 %, com relação as frutas como no 

caso da casca do abacate em que foi encontrado cerca de 11,04 g de lipídeos para 100 g de 

amostras de casca de abacate (GONDIM, 2005), os valores aqui obtidos para a casca de oiti 

foram inferiores (3,7 g.100 g
-1

 de amostra). 

 

4.1.8 Determinação do Teor de Fibra Bruta 

 

De acordo com os resultados que podem ser observados na Tabela 4, a casca e a 

semente dos frutos são a parte do fruto do oitizeiro mais rico em fibras comparando os 

resultados do fruto da Licania tomentosa Benth com o fruto da Eugenia dysenterica DC 

(Cagaita), um fruto do cerrado de Minas Gerais (1,54 g.100 g
-1

) o oiti apresenta um teor de 

fibras superior, visto que nas casca do fruto in natura há cerca de 21,81 g.100 g
-1

 de amostra, 

na polpa 5,67 g.100 g
-1

 de polpa, e na semente 18,35 g.100 g
-1

 de semente. 

 

4.1.9 Determinação do Teor de Minerais 

 

A Tabela 5 traz os resultados para as análises de minerais para as amostras dos frutos 

de Licania tomentosa Benth, referentes à casca, polpa e semente das amostras, informando o 

seu teor na amostra seca e na amostra in natura. 

 

Tabela 5 - Resultados dos minerais determinados por ICP/OES. 

Minerais Amostras Casca Polpa Semente 

Cálcio / mg.100 g
-1

 
Seca 238,23 (1,96)

 
167,04 (6,94) 207,97 (3,93) 

in natura 92,60 (2,07) 46,22 (1,92) 115,61 (2,18) 

Cobre / mg.100 g
-1

 
Seca 0,51 (0,00) 1,01 (0,04) 0,58 (0,01) 

in natura 0,20 (0,00) 0,28 (0,01) 0,32 (0,00) 

Ferro / mg.100 g
-1

 
Seca 4,20 (0,06) 3,24 (0,11) 0,98 (0,02) 

in natura 1,66 (0,02) 0,90 (0,03) 0,55 (0,01) 
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Fósforo / mg.100 g
-1

 
Seca 1135,03 (3,19) 1061,41 (8,14) 764,56 (8,10) 

in natura 447,81 (1,26) 293,68 (2,25) 425,02 (4,50) 

Magnésio / mg.100 g
-1

 
Seca 59,40 (0,96) 100,78 (1,74) 199,13 (0,75) 

in natura 23,44 (0,38) 27,88 (0,48) 110,70 (0,42) 

Manganês / mg.100 g
-1

 

Seca 0,48 (0,02) 0,42 (0,01) 0,93 (0,04) 

in natura 0,19 (0,01) 0,11 (0,00) 0,52 (0,02) 

Potássio / mg.100 g
-1

 

Seca 1590,82 (10,75) 3064,76 (31,73) 1052,05 (16,38) 

in natura 627,63 (4,24) 847,98 (8,78) 584,83 (9,11) 

Sódio / mg.100 g
-1

 

Seca 68,50 (0,89) 140,82 (1,18) 20,57 (0,29) 

in natura 27,02 (0,35) 38,96 (0,33) 11,44 (0,16) 

Zinco / mg.100 g
-1

 

Seca 0,95 (0,01) 1,29 (0,014) 0,78 (0,03) 

in natura 0,38 (0,00) 0,36 (0,00) 0,43 (0,02) 

(desvio padrão).  

 

A análise dos resultados com relação às contribuições diárias dos minerais pode ser 

encontrada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Percentuais de contribuição diária dos minerais. 

Minerais (mg/100 g) N.D.R(mg) Casca (%) Polpa (%) Semente (%) 

Cálcio 800 29,78 20,88 26,00 

Cobre 1,5 – 3,0 13,33 18,67 21,33 

Ferro 14,0 11,86 6,43 3,93 

Fósforo 800 55,98 53,13 36,71 

Magnésio 350,0 / 280,0 6,69/8,37 7,97/9,96 31,63/39,54 

Manganês 2,0 – 5,0 9,50 5,50 26,0 

Potássio 2000 31,38 42,40 29,24 

Sódio 500 5,40 7,79 2,29 

Zinco 15,0 / 12,0 2,55/3,16 2,40/3,00 2,87/3,58 

N.D.R – necessidades diárias recomendadas; Entre barras – resultados para homens/mulheres; 
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4.1.9.1 Cálcio  

 

Com relação aos resultados obtidos para o cálcio, a casca do fruto e a semente 

apresentam os maiores teores deste mineral, 238,23 mg.100 g
-1

 da amostra e 207, mg.100 g
-1

 

da amostra, respectivamente. E a polpa possui um teor de cálcio de 167,04 mg.100 g
-1

 de 

polpa do fruto. Considerando a necessidade diária de cálcio de um individuo adulto entre 25 e 

50 anos de 800 mg/dia, tem-se que 100 g da casca do fruto contribui com  29,78 % das 

necessidades diárias, 100 g da polpa contribuem com 20,88 % das necessidades diárias e a 

semente contribui com 26,00% das necessidades diárias de cálcio. Comparando os frutos de 

oiti com outros alimentos também ricos em cálcio como a abóbora que em 100 g de abóbora 

possui 200 mg de cálcio (FRANCO, 1992) e colabora com 25,00 % das necessidades de 

cálcio, valor semelhante ao obtido para o fruto do oitizeiro.   

 

4.1.9.2 Cobre  

 

Segundo os resultados obtidos, a parte do fruto que detém maior teor de cobre é a 

semente que possui 0,32 mg.100 g
-1

 de amostra. A polpa e a casca apresentam, 

respectivamente, 0,28 e 0,20 mg.100 g
-1

 de amostra. Tendo-se em vista que a necessidade 

diária de  1,5 a 3,0 mg/dia de cobre, a semente colaboraria com 21,33 % das necessidades 

diárias de cobre, a polpa com 18,67% e a casca com 13,33 %, considerando o valor de 1,5 

mg/dia de cobre. Em comparação com o amendoim a semente do oiti possui um teor de cobre 

inferior, visto que em 100 g de amendoim há 0,62 mg de cobre. (FRANCO, 1992) 

  

4.1.9.3 Ferro 

 

A casca do fruto apresentou o maior teor de ferro com 1,66 mg.100 g
-1

 de casca, 

enquanto a polpa 0,90 mg.100 g
-1

 e a semente 0,55 mg.100 g
-1

, o que corresponde 

respectivamente a percentuais de 11,86 %, 6,43 % e 3,93% das necessidades diárias de ferro 

considerando que um individuo adulto tem que ingerir em média 14 mg/dia de ferro. Por meio 

das análises desses resultados pode-se verificar que o oiti comparado com outros alimentos 

como o açaí que possui 12,20 mg de ferro em 100 g de fruto (FRANCO, 1992), não se 

constitui uma fonte rica em ferro. 
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4.1.9.4 Fósforo 

 

Como pode ser visto na Tabela 5 a casca apresentou o maior teor de fósforo, 447,81 

mg.100 g
-1

 de casca, seguida pela semente, 425, mg.100 g
-1

, e a polpa apresentou o menor 

teor de fósforo, 293,68 mg.100 g
-1

 de polpa, esses valores representam, respectivamente, 

55,98 %, 53,13 % e 36,71% das necessidades diárias de fósforo para um individuo adulto 

entre 25 e 50 anos. Quando comparamos os resultados obtidos com outros alimentos como o 

grão de aveia cru que apresenta um teor de 392 mg de fósforo em 100 g de aveia, tem-se que 

o fruto do oiti trata-se de uma fonte rica em fósforo. (FRANCO, 1992) 

 

4.1.9.5 Magnésio   

 

A semente do oiti evidenciou os melhores resultados para esses mineral com um teor 

médio de 110,70 mg.100 g
-1

 de semente, o que corresponde a 31,63% das necessidades diárias 

de magnésio para um homem adulto com mais de 19 anos e 39,54% da necessidades diárias 

desse mineral para uma mulher com mais de 19 anos de idade. A casca e a polpa contribuem 

apenas com 6,69 % e 7,97% das necessidades diárias de um homem adulto e 8,37% e 9,96% 

para uma mulher adulta, considerando as necessidades diárias de 350 mg/dia de magnésio 

para os homens e 280 mg/dia para as mulheres, ambos acima dos 19 anos. Comparando o 

fruto com a castanha européia (220 mg.100 g
-1

) e com nozes (130 mg.100 g
-1

) o fruto 

apresenta teores inferiores de magnésio, mas que ainda assim contribuem significativamente 

para as necessidades diárias estabelecidas. (FRANCO, 1992) 

 

4.1.9.6 Manganês    

 

 O manganês tem uma recomendação diária de 2,0 a 5,0 mg/dia para um individuo 

adulto, para crianças, lactantes e adolescentes esses valores variam. Observando os resultados 

obtidos para esse mineral na Tabela 5 tem-se que 100 g da casca expressam 9,5 % de 2,0 

mg/dia, a polpa 5,5 % e a semente 26 %, sendo portanto a semente a parte mais rica em 

manganês, o que nos faz sugerir um melhor aproveitamento dentro da dieta. (FRANCO, 

1992) 
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4.1.9.7 Potássio 

 

Mediante a análise dos resultados, a polpa dos frutos apresentaram o maior teor de 

potássio (847,98 mg.100 g
-1

) o que representa 42,40 % da recomendação diária de potássio 

(2.000 mg/dia), o teor obtido em 100 g de casca representa 31,38 % e em 100 g de polpa 

29,24 % das recomendações diárias de potássio. (FRANCO, 1992) 

 

4.1.9.8 Sódio 

 

Considerando a recomendação de ingestão diária de 500 mg de sódio, tem-se que os 

resultados expressos na Tabela 5 para os teores de sódio na amostra in natura representam 

para ingestão de 100 g de casca, polpa, e semente, respectivamente, 5,40%, 7,79% e 2,29%, 

sendo a polpa dentre as partes estudadas a mais rica em sódio. O fruto comparado a frutas 

como abacate que possui 46,2 mg.100 g
-1

 do fruto de sódio, possui valores menores de sódio, 

o que se caracteriza como um ponto positivo tendo em vista a ingestão total de sódio em todos 

os alimentos da dieta durante o dia, e ao fato da ingesta excessiva de sódio influenciar no 

desenvolvimento de doenças crônicas como a hipertensão arterial e suas consequências 

clínicas. (FRANCO, 1992) 

 

4.1.9.9 Zinco 

 

As necessidades diárias de zinco variam de acordo com a idade do individuo, visto a 

maior ou menor utilização do mesmo dentro do organismo nas fases da vida, aqui adotamos 

como valor de referência 15 mg/dia para homens e 12 mg/dia para mulheres, adultos entre 26 

e 50 anos. Tendo em vista os resultados obtidos para o zinco na casca, polpa e semente, tem-

se a contribuição de, respectivamente, 2,55% , 2,4 % e 2,87% para homens e 3,16%, 3,00% e 

3,58% para mulheres. Comparando o fruto em estudo com o abacaxi (0,25 mg.100 g
-1

), a 

banana (0,22 mg.100 g
-
1) e a maçã (0,10 mg.100 g

-1
) pode-se considerar o fruto da Licania 

tomentosa Benth uma boa fonte de zinco, porém quando comparamos com outros tipos de 

alimentos como carne ou fígado a contribuição de zinco do oiti é pequena. (FRANCO, 1992) 

Segundo a literatura o óleo da semente tem ação terapêutica como já descrito na 

revisão de literatura, e os frutos segundo “United States Department of Agriculture”, que cita 

Kunkel (1985), tem como utilidade o consumo humano, entretanto esse fruto não é 
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comumente consumido no Brasil, a planta é utilizada mais com o intuito de fornecer sombra, 

entretanto o fruto tem teores significativos de nutrientes importantes para uma dieta saudável. 

 

4.2 ANÁLISES FITOQUÍMICAS E ANTIOXIDANTES 

 

Os resultados para o extrato hidroetanólico da casca e da polpa serão discutidos nos 

próximos subitens, bem como a caracterização do extrato etanólico por cromatografia. 

 

4.2.1 Teste de Extração de Flavonóides da Casca do Fruto da Licania tomentosa Benth 

 

Após o período de extração analisou-se o teor de flavonóides presentes na amostra da 

casca, visto que se tinha o interesse em investigar o teor de flavonóides presente nos frutos. 

Como pode ser visto na Figura 3, onde tem-se o resultado das concentrações dos diferentes 

extratos testados em função de equivalentes de quercetina por mL do extrato. 

 

Figura 3 – Teste de extração de flavonóides nos extratos da casca de Licania  tomentosa Benth 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

O extrato com quatro partes de etanol e uma de água apresentou a melhor extração de 

flavonóides, proporção que representa um percentual de 70 % de etanol de solução extrativa, 

que foi utilizada para a análise do teor de flavonóides totais, fenólicos totais, testes de 

atividade antioxidante in vitro e o extrato obtido também foi submetido à análise com CLAE. 

O resultado favorável para a solução extrativa de 70 % corrobora com outros estudos 
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(MACEDO, 2011), mas que utilizou as folhas da planta. A solução extrativa de 70 % de 

etanol também é utilizada na farmácia em tinturas fitoterápicas.  

 

4.2.2 Determinação do Teor de Flavonóides Totais no Extrato Hidroetanólico do Fruto 

da Licania tomentosa Benth (oiti) 

 

Por meio da leitura das soluções padrão obteve-se dados para confecção de uma 

curva analítica, y = 0,0027.x, para qual se obteve um R
2
 0,9903 e um valor de resíduos 

normais de 0,050275, como mostra o Apêndice E. 

Os extratos hidroetanólicos da casca e da polpa foram lidos e foram obtidos os 

seguintes resultados para a concentração de 20 mg/mL do extrato, 0,24 mg equivalente de 

quercetina por g de extrato da casca e 0,57 mg equivalente de quercetina por grama de 

extrato.  

 

4.2.3 Determinação do Teor de Compostos Fenólicos Totais no Extrato Hidroetanólicodo 

Fruto da Licania tomentosa Benth (oiti) 

 

A partir da leitura das soluções padrão construiu-se a curva analítica que forneceu a 

equação, y = 0,078.x + 0,0383, com um coeficiente de correlação linear de 0,9961 como 

descrito no Apêndice E. Os extratos hidroetanólicos da casca e da polpa também foram 

analisados sobre seu conteúdo de compostos fenólicos totais e foram obtidos os seguintes 

resultados para a concentração de 20 mg/mL de extrato, 0,59 mg equivalente de ácido gálico 

por g de extrato da polpa e 1,03 mg equivalente de ácido gálico por grama de extrato da 

casca., como pode ser observado na Tabela 7. 

Tabela 7 – Teor de fenólicos e flavonoides totais no estrato hidroetanólico da casca e da polpa do fruto 

da Licania tomentosa Benth. 

Análises 

Ext. Hidroetanólico da Casca Ext. Hidroetanólico da Polpa 

(mg/g)
a 

(mg/g)
b 

(mg/Kg)
c
 (mg/g)

a
 (mg/g)

b
 (mg/Kg)

c
 

FT1 
1,03 (0,01) 0,30 (0,00) 298,00 (4,25) 0,59 (0,02) 0,14 (0,01) 136,76(5,24) 

FT2 
0,57 (0,05) 0,17 (0,02) 166,30 (16,09) 0,24 (0,00) 0,06 (0,00) 55,82 (0,00) 

FT2/FT1 
0,55 0,56 1,79 0,41 0,43 2,45 

a – mg/g de extrato; b  – mg/g de amostra fresca; c – mg/Kg de amostra fresca; FT1 – Fenólicos totais; FT2 – 

Flavonóides totais; Entre parênteses – desvio padrão; 
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Quando comparamos os resultados obtidos com outras frutas da Annona cherimola 

Mill, um tipo de fruta semelhante à pinha, observa-se que a casca dessa fruta possui 146 mg 

de fenólicos pó kg de casca e 126 mg.Kg
-1

 de polpa (LOIZZO et al, 2012), enquanto que a 

casca do fruto da Licania tomentosa Benth apresenta resultados de 298 mg.Kg
-1

 para a casca e 

136,76 mg.Kg
-1

 para a polpa do fruto. Como relação aos resultados de flavonóides totais os 

frutos da Annona cherimola Mill, apresentam teores de 82 mg.Kg
-1

 para a casca e 38 mg.Kg
-1

 

para a polpa, quando comparamos esses resultados obtidos para os frutos de Licania 

tomentosa Benth tem-se que a casca possui um teor de 166,30 mg/Kg e a polpa 55,82 mg.Kg
1
.  

 

4.2.4 Capacidade Antioxidante dos Extratos Hidroetanólicos 

 

A partir da construção de uma curva analítica referente à atividade antioxidante do 

ácido ascórbico obteve-se um gráfico com uma equação da reta, y = 0,001244.x – 0,01834, 

um valor de resíduos de 0,015082 e um R
2
 de 0,9913. Esta relação foi utilizada para o cálculo 

da capacidade antioxidante dos extratos hidroetanólicos da casca e da polpa dos frutos do 

oitizeiro, que se encontram expostos na Tabela 8. 

Tabela 8 – Resultados do teste de capacidade antioxidante para os extratos hidroetanólicos 

da casca e da polpa do fruto de Licania tomentosa Benth 

Concentração dos 

Extratos (mg/mL) 

Ext. Hidroetanólico Casca (mg de 

ác. Ascórbico/g de extrato) 

Ext. Hidroetanólico Polpa (mg de 

ác. Ascórbico/g de extrato) 

0,0625 458,78 (0,00) 589,90 (13,31) 

0,3125 121,59 (5,02) 131,81 (4,24) 

0,4375 114,78 (4,59) 100,08 (3,14) 

0,5625 93,98 (4,45) 95,03 (0,19) 

0,6875 117,93 (2,57) 86,52 (3,43) 

0,8125 112,83 (4,70) 105,53 (1,87) 

0,9375 142,24 (0,88) 95,12 (5,49) 

IC50 %  / mg.mL
-1 

2,20 13,00 

Entre parênteses – desvio padrão. 

 

4.2.5 Teste de Poder Redutor dos Extratos Hidroetanólicos da Casca e da Polpa do fruto 

de Licania tomentosa Benth  

 

Foi lida uma solução de 100 μg/mL de ácido ascórbico como referência de atividade 

antioxidante para os extratos do fruto, da qual se obteve uma absorbância de 0,154, a partir 
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das leituras das várias concentrações dos extratos se calculou os percentuais de atividade 

antioxidante tendo como 100 % a atividade redutora da solução de 100 μg/mL de ácido 

ascórbico. Foram analisadas várias concentrações diferentes com o intuito de calcular o IC50 

da atividade (concentração inibitória responsável por 50 % da atividade). 

 

Tabela 9 – Percentuais do poder redutor dos extratos hidroetanólicos da casca e da polpa do fruto da 

Licania tomentosa Benth 

Concentração dos 

Extratos (mg/mL) 
Ext. Hidroetanólico Casca (%) Ext. Hidroetanólico Polpa (%) 

12 70,00 (0,74) 24.22 (0,30) 

18 74,72 (1,49) 24.33 (3,88) 

24 74,48(5,79) 43.78 (0,91) 

30 68,28 (4,44) 65.65 (5,50) 

36 65,45 (2,24) 156.30 (1,78) 

42 86,08 (2,35) 206.26 (3,01) 

48 83,12 (0,32) 212.52 (8,79) 

54 94,18 (1,47) 224.49 (4,51) 

60 104.68 (5,31) 309.41 (10,77) 

IC 50 % / mg.mL 
-1

 36,00 105,00 
Entre parênteses – desvio padrão;  

 

Segundo a análise da Tabela 9 pode-se verificar que a concentração de melhor 

atividade redutora foi a de 60 mg/mL. 

Quando se avalia a atividade de uma substância ou conjunto de substâncias como no 

caso dos extratos da casca e da polpa dos frutos de Licania tomentosa Benth, faz-se 

necessário a quantificação do IC50% da mesma. 

Por meio da confecção do gráfico de concentração das soluções dos extratos da polpa 

foi possível gerar uma equação que melhor expressasse o poder redutor do material vegetal 

analisado. A relação que melhor expressou a função foi um polinômio de sexto grau, cujo R
2
 

é 0,995, a relação ideal seria linear. O IC50 % fornece a concentração responsável por 50 % 

da atividade antioxidante in vitro apresentada pelo extrato, que para o extrato hidroetanólico 

da polpa foi de 36 mg/mL. 

A partir da produção de um gráfico da concentração das soluções do extrato versus o 

poder redutor em percentual fornece uma relação polinômio de quarto grau, com um R
2
 0,99. 

O IC50% obtido foi de 105 mg/mL. Comparando os resultados é interessante notar a relação 

mostrada pela Figura 8 extrato da polpa apresenta um poder redutor superior ao extrato da 

casca, tendo em vista o menor conteúdo de compostos fenólicos totais e flavonóides do que o 

extrato hidroetanólico da casca, atribui-se tamanha atividade ao teor de açúcares redutores que 

é de cerca de 16 g em 100 g de amostra na polpa da fruta.  
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Figura 4 – Relação entre os percentuais de poder redutor apresentados pelas soluções dos extratos nas 

diferentes concentrações. 
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Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

4.2.6 Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

Foram realizadas análises por cromatografia líquida de alta eficiência com o objetivo 

de caracterizar os extratos da casca e da polpa do fruto do oitizeiro. 

 

4.2.6.1 Análise dos Padrões por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

Foram analisados 9 padrões de compostos fenólicos: ácido gálico, ácido clorogênico, 

catequina, epicatequina, rutina, hiperina, quercetina, apigenina e campferol; como mostra a 

Figura 9  um gráfico de um ponto das curvas.  
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Figura 5 - Gráfico da solução de 100 microgramas/mL dos padrões ácido gálico, ácido clorogênico, 

catequina, epicatequina, rutina, hiperina, quercetina, apigenina e campferol. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

A partir da corrida de cada ponto das curvas de 0,453 a 100 μg/mL foram construídas 

por meio de regressão linear os gráficos para cada padrão, obtendo-se a equação da reta que 

expressa a relação entre as concentrações das soluções injetadas e a mAU, absorbância 

relacionada com a concentração. As curvas analíticas foram preparadas tendo-se em vista a 

quantificação dos constituintes fenólicos existentes nos extratos.   

As curvas analíticas dos padrões encontram-se no Apêndice D. As equações das retas 

foram utilizadas para realizar os cálculos das concentrações dos analítos identificados.               

 

4.2.6.2 Análise do Extrato Hidroetanólico por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

No extrato hidroetanólico apareceram apenas 4 picos e não foi possível identificar os 

compostos com o objetivo de melhorar os resultados foram preparados extratos etanólicos da 

casca e da polpa, e estes foram analisados com e sem a extração da gordura com hexano.  

 

4.2.6.3 Análise do Extrato Etanólico da Casca e da Polpa por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência sem Clean up  
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Extrato etanólico preparado a 5 mg/mL de cada extrato foi injetado no cromatografo 

líquido nas condições do método descrito anteriormente. Inicialmente injetaram-se os extratos 

sem tratamento de limpeza de interferentes (lipídeos):  

Figura 6 – Cromatograma do extrato etanólico da casca da Licania tomentosa Benth 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

Como pode ser observado na Figura 6 aparecem sete compostos, sendo destes dois 

com tempos de retenção similares a rutina e apigenina, porém quando observado o espectro na 

região do ultravioleta os compostos demostraram absorção nos comprimentos de onda em que 

o campferol e seus derivados absorvem, tendo em vista essa análise dos espectro, pode-se 

concluir que, no ponto no pico 1 tem-se a catequina, nos picos 2, 3 e 4 derivados de campferol 

e o pico 6 próximo ao tempo de retenção 18,40 minutos temos o campferol. Os picos 

próximos ao tempo de retenção 20 minutos apresentam absorção nos comprimentos de onda 

característicos dos solventes utilizados na fase móvel, e demais picos não puderam ser 

identificados pelo método. 

Figura 7 – Cromatograma do extrato etanólico da polpa da Licania tomentosa Benth 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Na Figura 7 aparecem oito picos, porém os picos próximos de 20 minutos não 

puderam ser identificados. Por meio do tempo de retenção foi possível identificar o ácido 

gálico e o campferol nos picos 1 e 3. É interessante observar que na casca não foi possível 

visualizar o ácido gálico, que apareceu apenas na polpa. 

 

4.2.6.4 Análise do Extrato Etanólico da Casca e da Polpa por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência com Clean up 

 

Com o intuito de promover a retirada de substâncias interferentes se realizou uma 

limpeza com hexano (clean up), após o procedimento o material sofreu extração e o extrato 

etanólico foi injetado no cromatografo de acordo com o método anteriormente descrito. Como 

resultado obtiveram-se os cromatogramas expostos nas figuras 8 e 9. 

Figura 8 – Cromatograma do extrato etanólico da casca da Licania tomentosa Benth com “Clean up”. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

Nesses ensaios preliminares com a utilização do “clean up” o extrato da casca 

aprensentou os mesmos picos do processo sem a limpeza, e um pequeno pico no tempo de 

retenção de 1,7 minutos referente ao ácido gálico, porém fora dos limites de quantificação do 

método.  

O extrato etanólico da polpa também passou por um tratamento prévio de limpeza 

com hexano do material vegetal seco a 40ºC, mas no caso do extrato etanólico da polpa foi 

possível identificar além do ácido gálico e do campferol. 
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Figura 9 – Cromatograma do extrato etanólico da polpa da Licania tomentosa Benth com “Clean up”. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

Com base nos dados de mAu Sec que são as absorbâncias relacionadas com a massa 

se calculou as concentrações dos compostos identificados no extrato injetado e nas gramas do 

extrato.  

 

4.2.6.5 Quantificação dos Compostos Fenólicos Presentes nos Extratos Etanólicos da Casca e       

da Polpa por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Clean up 

 

Após os ensaios preliminares de verificação da eficácia do procedimento de limpeza 

do material vegetal seco a 40ºC, executou-se extrações em triplicata das amostras coletadas 

em fevereiro de 2011 e fevereiro de 2012. Como resultado obteve-se 36 cromatogramas. 

Em ensaios preliminares com os extratos etanólicos da casca e da polpa dos frutos da 

Licania tomentosa Benth, verificou-se a existências de picos com tempos de retenção 

semelhantes ao padrão de rutina, entretanto após a análise das absorções desses compostos na 

região do ultravioleta se verificou a absorção característica de compostos derivados de 

campferol nos comprimentos de onda 348, 349 e 350 nm, como poder visualizado na Figura 

10. 
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Figura 10 – Mostra as absorções do ácido gálico, do campferol e de seus derivados. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

Como exemplo desse perfil temos o cromatograma na Figura 11, que trás os picos 

referentes ao ácido gálico, ao campferol e seus derivados em um dos extratos etanólicos da 

casca do fruto.  

Figura 11 – Extrato etanólico da casca do fruto da Licania tomentosa Benth coletado em fevereiro de 

2011. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

Na Figura 11 os picos próximos ao tempo de retenção 20 minutos não puderam ser 

identificados pelo método e os picos de tempo de retenção superior tem absorção em região 

do espectroeletromagnético semelhante aos solventes presentes na fase móvel. 

Os extratos etanólicos em triplicata do material referente as coletas de 2011 e 2012, 

que foram injetados no cromatografo líquido apresentaram um perfil diferenciado dos ensaios 

preliminares, não sendo mais possível a visualização da catequina, porém outros compostos 

foram identificados com mais precisão e de forma constante nos cromatogramas, tanto da 

polpa quanto da casca, ocorrendo apenas a variação das concentrações entre os extratos, entre 
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os tipos de amostra e entre os anos analisados. Também foram encontrados outros compostos 

que não puderam ser identificados pelo método desenvolvido, mas que sugerem a presença de 

fenólicos ligados a agliconas em baixas concentrações. 

Utilizou-se os resultados dos picos referentes ao ácido gálico, e ao campferol e seus 

derivados para quantificar os mg equivalentes por grama de extrato, por grama de amostras in 

natura e em um Kg de amostra. Como pode ser observado na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultado das análises das amostras dos anos 2011 e 2012 para o ácido gálico, campferol e dois derivados de campferol. 
P

er
ío

d
o

 

Extrato 

Etanólicos 

Ácido Gálico Campferol Composto 1 Composto 2 

(mg/g)
a 

(mg/Kg)
b 

(mg/g)
a (mg/Kg)

b (mg/g)
a (mg/Kg)

b (mg/g)
a (mg/Kg)

b 

2
0
1
1
*
 

Casca  0,05 (0,00) 7,17 (0,07) 1,20 (0,00) 173,00(0,27) 1,13 (0,01) 162,75 (1,65) 1,23 (0,01) 177,01 (0,87) 

CV 0,00 0,97 0,00 0,16 0,88 1,01 0,81 0,49 

Polpa  0.14 (0.00) 9,44 (0,09) 1,64 (0,01) 111,79 (0,73) 0,67 (0,00) 45,86 (0,24) 0,74 (0,00) 50,77 (0,36) 

CV 0,00 0,95 0,61 0,65 0,00 0,52 0,00 0,71 

 2
0
1
2
*
*

 

Casca 1 0,08 (0,00) 10,56 (0,20) ND ND 1,04 (0,02) 134,38 (1,47) 1,01 (0,01) 134,38 (1,47) 

CV 0,00 1,89   1,92 0,11 0,99 1,09 

Polpa 1 0,35 (0,00) 20,49 (0,24) 1,13 (0,01) 68,19 (0,46) 0,56 (0,00) 68,15 (0,46) 0,62 (0,01) 36,54 (0,54) 

CV 0,00 1,17 0,88 0,67 0,00 0,67 1,54 1,48 

a - mg/g de extrato etanólico; b  – mg/g da casca ou polpa da fruta in natura; Entre parênteses  – desvio padrão; CV – coeficiente de variação;* 78,5 mm de precipitação 

pluviométrica em fevereiro de 2011 ; ** 105,4 mm de precipitação  pluviométrica em fevereiro de 2012; ND – não detectado; NA – não analisado;  
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Na Tabela 10 pode-se observar que o ácido gálico, um fenólico simples de 

atividade antioxidante reconhecida, se apresenta em maior quantidade na polpa das 

amostras tanto de 2011 quanto de 2012. Com relação ao campferol, este apresentou 

maior quantidade nas amostras da casca do que na polpa, em seus compostos derivados 

aqui denominados Composto 1 e Composto 2 . 

Quando comparamos os resultados obtidos para as amostras coletadas em 

período diferentes (2011 e 2012), valendo ressaltar que a Licania tomentosa Benth é 

uma planta que só produz frutos uma vez por ano, pode se observar que tanto a casca 

quanto a polpa apresentaram teores superiores de ácido gálico, campferol e os 

compostos derivados de campferol quantificados no mês de fevereiro no ano de 2011, 

esse resultado pode ser correlacionado com o total da precipitação pluviométrica nesse 

período (78,5 mm), quando em comparação com o mesmo período do ano 2011 (105,4 

mm).  

Alguns materiais vegetais são continuamente pouco aproveitados para a dieta 

humana, muitas vezes por falta de estudos que tragam sua importância nutricional e 

nutricêutica.  

Os frutos de Licania tomentosa Benth apresentaram medidas compatíveis com o 

formato do fruto, e um percentual de polpa interessante para a produção de polpas para 

consumo humano, ou para o preparo de rações animais, o que foi confirmado pelas suas 

características nutricionais determinadas neste trabalho como o teor de açúcares, 

caracterizando o fruto como uma importante fonte de açúcares redutores, um teor de 

lipídeos relativamente baixo para a polpa e maior para a casca, um teor de fibras mais 

elevado do que outras frutas o que promove quando ingerida regulação do fluxo 

intestinal, e essas fibras podem ser utilizadas como matéria prima para sistemas de 

adsorção de metais. Os frutos também apresentam teores consideráveis de minerais 

importantes para a dieta humana principalmente de cálcio, cobre, fósforo, magnésio, 

manganês na semente, e potássio em todas as partes da fruta.  

O teor de flavonoides e fenólicos também se mostrou relevante quando 

comparado com outras frutas exóticas como o oiti, tendo em vista a propriedade 

antioxidante desses compostos e os testes aqui realizados a fruta também e mostrou ser 

um alimento que pode trazer benefícios a saúde humana por meio dessa atividade 

(VISIOLI, 2011).  
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Como proposta de aprofundar os estudos acerca da atividade antioxidante 

proporcionada por compostos presentes no fruto deve realizar testes in vivo.  
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5 CONCLUSÃO  
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5 CONCLUSÃO 

 

Concluímos com o presente trabalho que os frutos de Licania tomentosa (Benth) 

Fritsch, com relação aos resultados das medidas físicas, macronutrientes e 

micronutrientes, pode ser utilizado na indústria de polpas de suco, bem como ser utilizado 

na produção de rações para animais. O fruto também tem interesse para alimentação sob 

o ponto de vista da ação antioxidante, devido ao seu conteúdo de compostos fenólicos e 

açúcares redutores. 

Entre tanto são necessários estudos in vivo para comprovação dos benefícios, 

bem como um estudo mais aprofundando sobre as rotas de metabolização destes 

compostos. 
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APÊNDICE A 

 

Fotos dos frutos de Licania tomentosa Benth coletados. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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APÊNDICE B 

 

Polpa e casca dos frutos de oitizeiro secos a 40 ºC. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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APÊNDICE C 

 

Cromatogramas dos Padrões de Fenólicos – Leitura HPLC  

 

Àcido gálico – tempo de retenção 1,69 minutos. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

Ácido clorogênico – tempo de retenção 6,51 minutos. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Catequina – tempo de retenção 6,83 minutos. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

Epilocatequina – tempo de retenção 8,15 minutos. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Rutina – tempo de retenção 9,20 minutos. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

Hiperina – tempo de retenção 9,49 minutos. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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APÊNDICE D 

 

Curvas Analíticas dos Padrões de Fenólicos utilizados na CLAE  

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

 

 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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APÊNDICE E 

 

Curvas de Fenólicos e Flavonóides por UV. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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APÊNDICE F 

 

Curva da Atividade Antioxidante do Ácido Ascórbico 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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APÊNDICE G 

 

Gráfico das Concentrações que Exprimem 50 % da Atividade Antioxidante. (IC50%) 

Gráfico da concentração versus a capacidade antioxidante do extrato hidroetanólico da 

polpa e da casca, respectivamente, com a informação do IC50%. 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Gráficos do poder redutor do extrato hidroetanólico da polpa de Licania tomentosa Benth 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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Gráficos do poder redutor do extrato hidroetanólico da casca de Licania tomentosa Benth 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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APÊNDICE H 

Resultados dos Minerais por ICP/OES 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAP2012.01-17 - E9 

Data envio: 30/01/2012 

 
PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  109,800  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,298  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,519  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  448,500  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  102,800  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,404  

  

NOME DA AMOSTRA : O-03-CAROCO 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  
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Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  427,000  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  

Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  10,510  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,420  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
 

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: 83cb8634cc06d5f1862595668a8e47ec 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E8 

               Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-02-CAROCO 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  124,400  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,353  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,589  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  461,200  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  116,800  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,590  
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Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  651,400  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  

Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  12,720  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,460  

LEGENDA 

    

 
LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

 
  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: b697cc1d2b08188f5797f447fb0472ab 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E7 

               Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-01-CAROCO 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  102,200  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,320  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,620  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  419,800  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  108,600  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,482  

Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  562,700  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  
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Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  10,290  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,489  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

  

  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

 
Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: bc1f7a8d29566d62c218a2d65e3fc404 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E6 

                 Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-06 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  130,00  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,277  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  2,303  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  612,600  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  31,630  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,269  

Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  935,500  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  
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Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  32,540  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,513  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

  

  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: 2b8fb353952d8b5e8240eb9863237767 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E5 

Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-05 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  119,000  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,243  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  2,165  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  510,000  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  28,360  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,222  

Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  837,200  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  
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Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  36,270  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,475  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

  

  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: 9f29b74b8d48d08612d468f546271afb 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E4 

Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-04 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  138,600  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,303  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  2,255  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  667,700  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  35,410  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,270  

Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  926,900  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  
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Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  39,660  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,564  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

  

  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: 459d04c418ff6af291799d4f6eafb125 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E3 

Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-03 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  86,910  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,508  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  1,625  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  535,300  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  51,310  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,203  

Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  1518,000  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  
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Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  69,890  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,637  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

  

  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: ab83f35b5e24899571fa57fc34fef0db 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E2 

Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-02 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  87,800  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,492  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  1,604  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  543,900  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  51,140  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,192  

Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  1440,000  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  
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Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  63,410  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,629  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

  

  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o  

código de verificação: 5887ccfc121d028f64570fcaa04b50ab 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

ANALISE FÍSICO-QUIMICA  

RAP2012.01-17 - E1 

Data envio: 30/01/2012 

 

  

PROJETO: RAP - Profª. Fatima Vitória 

CLIENTE: PROFESSOR UFRN 

SOLICITANTE: Luciane de Lira Teixeira 

ENDEREÇO: 0, 0, 0 

FISCAL: Profª. Maria de Fatima Vitória 

CONTRATO: RAP-FV-01 

  

NOME DA AMOSTRA : O-01 

LOCAL DA COLETA :      

RESPONSÁVEL PELA COLETA:  DATA DE ENTRADA:  11/01/2012 

DATA DE COLETA DA AMOSTRA:  TIPO DE AMOSTRA:  LIQUIDA 

HORA DE COLETA DA AMOSTRA:  
RELATÓRIO 

VERSÃO:  

  

PARAMETRO UNIDADE LD LQ VMP MÉTODO BRANCO RESULTADO 

CATIONS 

Cálcio  mg/L Ca  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  89,040  

Cobre  mg/L Cu  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,600  

Ferro  mg/L Fe  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  1,906  

Fósforo total  mg/L P  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  674,000  

Magnésio  mg/L Mg  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  63,460  

Manganês  mg/L Mn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,242  

Potássio  mg/L K  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  1751,000  

Selênio  mg/L Se  
  

-  USEPA 6010C  
 

NA  
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Sódio  mg/L Na  0,3333  1,0000  -  USEPA 6010C  < LD  80,300  

Zinco total  mg/L Zn  0,0100  0,0300  -  USEPA 6010C  < LD  0,735  

LEGENDA 

    

  

LD: Limite de Detecção  DAE: Dados de Análise Externo 

LQ: Limite de Quantificação  NO: Não Objetável 

ND: Não Detectado  

NA: Não Analisado  

VMP: Valor Máximo Permitido (Resolução Não Especificada, )  

  

PARAMETRO UNIDADE VALOR TEÓRICO VALOR OBTIDO RECUPERAÇÃO % 

Magnésio mg/L 81,000 80,970 99,96 

Zinco total mg/L 1000,000 1017,000 101,70 
 

 

 

 
  

SEM INFORMAÇÕES.  

  

  

Emily Cíntia Tossi de Araújo Costa / CRQ/RN 15.100.217 Química responsável / op. IC 
 

Tarcila Maria Pinheiro Frota / CREA/RN 2100583999 Engenheira/Gerente CA 
 

Djalma Ribeiro da Silva / CRQ/RN 151.001.065 XV Região  Coordenador / UFRN 
  

  

Autenticação eletrônica 

Para verificar a autenticidade deste documento acesse http://NUPPRAR.ufrn.br/documentos/ informando o código de verificação: 143ba10d78053becc01f28ef3a49bfba 
 

Fonte: TEIXEIRA, 2012. 
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