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RESUMO 5 

Uma das áreas da pesquisa em Nutrição que tem se destacado nos últimos anos é o 6 

estudo de compostos bioativos em alimentos, particularmente em vegetais. Tais compostos 7 

podem oferecer benefícios adicionais à saúde quando consumidos regularmente. Este 8 

trabalho teve como objetivo determinar composição centesimal e a atividade antioxidante 9 

das polpas de umbu e pitomba, frutos originários do semiárido sergipano. As análises para 10 

determinação da umidade, lipídios, proteínas, carboidratos e resíduo mineral fixo, foram 11 

realizadas seguindo a metodologia descrita pelo Instituto Adolf Lutz com modificações. A 12 

capacidade antioxidante dos extratos etanólicos dos frutos foi aferida utilizando-se os 13 

métodos DPPH e FRAP. O umbu e a pitomba apresentam elevado teor de umidade e 14 

quantidade comedida de carboidratos, proteínas, cinzas e lipídios. Estes frutos alcançaram 15 

maior atividade antioxidante na concentração de 1mg/mL umbu 2,29µM Fe
2+

/mg, 14,47% e 16 

pitomba 2,18µM Fe
2+

/mg, 9,97%, nos dois sistemas analisados FRAP e DPPH, 17 

respectivamente.  Vê-se como necessário a realização de mais estudos a fim de se conhecer 18 

melhor sobre os compostos presentes nestes alimentos.  19 

Termos para indexação: Composição centesimal, atividade antioxidante, umbu, pitomba. 20 

 21 

CENTESIMAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE PULP 22 

OF THE BRAZIL PLUM AND OF THE PITOMBA NATIVE OF SERGIPES’S 23 

SAVANNA 24 



2 

 

ABSTRACT 25 

 26 

One of the areas of research in Nutrition that has stood out in the last few years is the 27 

study of bioactive compounds, particularly in vegetables. Such compounds can offer 28 

additional health benefits when consumed regularly. This essay aims to determine the 29 

centesimal composition and antioxidant activity of the pulp of the Brazil plum and of the 30 

pitomba, fruits originated from the semi-arid area of Sergipe. The analysis to determine 31 

humidity, lipids, proteins, carbohydrates and fixed mineral residue were achieved by using 32 

the method described by the Adolf Lutz Institute with modifications. The antioxidant 33 

capacity of the ethanol extracts of these fruits were measured using the DPPH and FRAP 34 

methods. The Brazil plum and the pitomba both present a high content of humidity and a 35 

moderate amount of carbohydrates, proteins, ashes and lipids. These fruits achieved a higher 36 

antioxidant activity in the 1mg/mL concentration. For the Brazil plum 2, 29µM Fe
2+

/mg, 14, 37 

47%, and for the pitomba 2, 18µM Fe
2+

/mg, 9, 97%, in both methods analyzed FRAP and 38 

DPPH, respectively. It shows to be necessary more studies on this subject to understand 39 

better the compounds present in these fruits.  40 

Terms for indexing: Centesimal composition, antioxidant activity, Brazil plum, pitomba.  41 

INTRODUÇÃO  42 

Uma das áreas da pesquisa em Nutrição que tem se destacado nos últimos anos é o 43 

estudo de compostos bioativos em alimentos (CBA). Tais compostos podem oferecer 44 

benefícios adicionais à saúde quando consumidos regularmente, e os alimentos que possuem 45 

estas substâncias são denominados de alimentos funcionais. Pesquisas recentes atribuem ao 46 

consumo regular destes alimentos como parte de uma dieta equilibrada, à redução do risco 47 

de ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (BAKKER et al., 2010; 48 

BASTOS et al., 2009; BULLÓ et al., 2007). Particularmente nos vegetais, grande parte dos 49 

CBA são derivados do seu metabolismo secundário. Geralmente, estes metabólitos 50 

secundários são produzidos sob condições de estresse do vegetal como vias de defesa, seja 51 

para inibir a proliferação de patógenos, ou promovendo adaptações fisiológicas para 52 

sobrevivência em condições climáticas adversas (STANGARLIN et al, 2011; PEREIRA; 53 

CARDOSO, 2012). Supõe-se, portanto, que as plantas da caatinga, possam ter 54 

concentrações consideráveis de CBA. Alguns CBA possuem ação antioxidante, como os 55 

compostos fenólicos, flavonóides, tocoferóis, ascorbato e carotenóides. Estas substâncias 56 
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podem atuar em reações químicas de redução de radicais livres. Estes radicais são 57 

subprodutos do metabolismo celular altamente reativos, e podem causar danos severos à 58 

estrutura celular quando presentes em concentrações acima do normal (CERQUEIRA et al., 59 

2007). O organismo possui um sistema de defesa antioxidante endógeno, que atua na 60 

primeira linha de defesa contra estas espécies reativas em excesso. A dieta é outra fonte 61 

importante de substâncias antioxidantes, neste caso, sistema antioxidante exógeno. Caso 62 

haja um desbalanço no estado redox das células, pode ocorrer o estresse oxidativo, 63 

caracterizado pelo excesso de radicais livres no meio celular (ANDRADE et al., 2005). Este 64 

tipo de estresse está envolvido na gênese de muitas doenças importantes do ponto de vista 65 

epidemiológico, entre elas as DCNT (BARREIROS et al., 2006). O bioma Caatinga abrange 66 

70% da região nordeste e 13% do território brasileiro. Em Sergipe, 42 dos 75 municípios 67 

estão totalmente ou parcialmente inseridos no bioma (ALVES, 2007). É um bioma 68 

caracterizado por secas severas provocadas pelas chuvas irregulares, presença de rios 69 

intermitentes e uma precipitação média anual que varia entre 240 e 1500 mm. A diversidade 70 

dos recursos vegetais da Caatinga possibilita a sua utilização para diversos fins pela 71 

população regional, principalmente para a alimentação (LEAL et al., 2005; GIULIETTI et 72 

al., 2004). Apesar de muitas espécies deste bioma possuírem frutos comestíveis, as frutíferas 73 

nativas do Nordeste são pouco conhecidas cientificamente (ÉDER-SILVA, 2006). Entre 74 

esses frutos estão o umbu (Spondias tuberosa Arr. Câm.) e a pitomba (Talisia esculenta 75 

Radlk), os quais estão entre os principais produtos do extrativismo do Nordeste 76 

(GIULIETTI et al., 2004). O umbuzeiro pertence principalmente aos hábitos alimentares da 77 

população do semiárido, sendo muitas vezes a principal fonte de renda de famílias rurais, 78 

seja de forma complementar ou como única fonte de renda (MÉLO, 2005). O umbu está 79 

entre os principais representantes dos frutos comestíveis da família Anacardiaceae que 80 

ocorrem naturalmente na Caatinga do estado de Sergipe (SANTOS; JUNIOR; PRATA, 81 

2012). De acordo com o IBGE (2010), o fruto está entre os produtos extrativos que tiveram 82 

aumento de produção quando comparados ao ano de 2009, com aumento de 3,9% em 83 

relação ao ano anterior. Os frutos são geralmente consumidos in natura ou na forma de 84 

doces, sorvetes ou polpa industrializada. As plantações com fins comerciais são inexistentes 85 

e os frutos comercializados são resultantes do extrativismo (SANTOS; JUNIOR; PRATA, 86 

2012; JUNIOR, 2008).  A pitomba, pertencente à família Sapindaceae, é um fruto silvestre 87 

natural do Brasil encontrado em algumas regiões do estado de Mato Grosso do Sul (HIANE 88 
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et al., 1992), sendo mais comum em áreas relativamente úmidas, mas podendo ocorrer 89 

também nas matas secas das caatingas e de agreste (GIULIETTI et al., 2004). Apesar de 90 

existirem poucos estudos na literatura atual sobre a pitomba, ela faz parte da culinária 91 

brasileira, em especial das regiões norte e nordeste, além de possuir potencial econômico, já 92 

que seus frutos e derivados são comercializados, sendo sua polpa utilizada in natura e na 93 

fabricação de compotas, de geléias e de doces em massa com sabor semelhante ao do 94 

damasco (Prunus armeniaca L., Rosaceae) (GUARIM NETO et al., 2000; VIEIRA; 95 

GUSMÃO, 2008). Tendo em vista o restrito conhecimento a respeito da qualidade 96 

nutricional e funcional dos frutos do semiárido sergipano, o presente trabalho tem por 97 

principal objetivo avaliar a composição centesimal e atividade antioxidante in vitro da polpa 98 

dos frutos de umbu e pitomba originários do semiárido sergipano. 99 

METODOLOGIA  100 

Coleta do material vegetal: 101 

Os frutos foram coletados em regiões de caatinga no estado de Sergipe, na cidade de 102 

Itabaiana-SE, que se encontra em região de transição entre Mata Atlântica e Caatinga. Em 103 

seguida, os frutos foram transportados em recipientes térmicos para o Laboratório de 104 

Técnica e Dietética do Departamento de Nutrição da UFS/Lagarto, onde foram despolpados 105 

manualmente com auxílio de faca e colher. As polpas foram armazenadas em freezer a         106 

-20°C para análises posteriores.  107 

Composição Centesimal 108 

Para determinação da umidade foi utilizada a secagem por aquecimento direto em 109 

estufa a 105ºC até atingir o peso constante. Para a determinação das cinzas as amostras 110 

foram carbonizadas a 105ºC em estufa durante 1 hora e posteriormente incineradas em 111 

mufla a 550ºC por 6 horas. Para a determinação de proteínas foi realizada a metodologia 112 

proposta por Kjeldahl. Todas estas determinações foram realizadas em triplicata. Os 113 

carboidratos totais foram calculados por diferença (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 114 

Para a determinação do teor de lipídios foi utilizada a metodologia descrita por Bligh e Dyer 115 

(BLIGH; DYER, 1959). Os carboidratos foram determinados por diferença. A partir da 116 

composição centesimal foi possível estimar o valor energético das amostras, considerando-117 

se os fatores de conversão de Atwater, para proteína (4 Kcal/g), carboidratos (4Kcal/g) e 118 

lipídios (9Kcal/g) (MERRIL; WATT, 1973). 119 

Atividade Antioxidante 120 
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Preparo dos extratos  121 

Para o preparo dos extratos, as polpas de umbu e pitomba foram descongeladas sob 122 

refrigeração e secas em estufa com ventilação de ar a 40°C por 24 horas, para a retirada do 123 

excesso de umidade sem o comprometimento da integridade dos compostos bioativos. As 124 

polpas secas foram moídas manualmente e pesadas em balança analítica. Extratos etanólicos 125 

de cada fruto foram preparados por percolação exaustiva. Para tal, polpas já moídas foram 126 

colocadas em percolador e foi adicionado o solvente em quantidade suficiente para cobrir 127 

totalmente o material vegetal. Inicialmente, as amostras ficaram em contato com o solvente 128 

por 48 horas. Ao final deste tempo, o solvente foi passado três vezes por cada amostra, 129 

retirando-se assim 3 frações para concentração em evaporador rotatório, sob pressão 130 

reduzida a 40ºC. Os extratos obtidos foram armazenados em recipientes protegidos de luz e 131 

sob refrigeração para posteriores análises fitoquímicas. 132 

Atividade antioxidante - DPPH 133 

A atividade antioxidante dos extratos foi determinada utilizando-se o radical estável 134 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) de acordo com Blois (1958), com adaptações de Rufino 135 

et al (2007). Nesta forma, o radical DPPH absorve luz ultravioleta na faixa de 515 nm, e 136 

desaparece por redução pelo composto antioxidante. Diferentes concentrações de cada 137 

extrato foram diluídas obtendo-se soluções de 1,0; 0,5; 0,25; e 0,125 mg/ml. De cada uma 138 

destas soluções, foi retirada uma alíquota de 50 µL, à qual foram adicionados 1,5 mL da 139 

solução de DPPH (0,07mM) preparada no dia da análise e armazenada em frasco âmbar sob 140 

refrigeração (4ºC). Para os tubos controle, foram adicionados os mesmos volumes de 141 

reagentes, porém no lugar do extrato foi utilizado somente o seu veículo, metanol. A 142 

absorbância a 515 nm foi mensurada com auxílio de espectrofotômetro UV/VIS, 30 minutos 143 

após o início da reação. Uma redução na absorbância a 515 nm da solução mistura de 144 

extrato e DPPH indica aumento na sua atividade, a qual é dada como porcentagem de 145 

captura do radical DPPH. Cada determinação foi realizada em triplicata. A porcentagem de 146 

DPPH remanescente foi calculada a partir da equação: 147 

 148 

% de captura do radical DPPH = [(Ac – Aa) /Ac] x 100% 149 

 150 

Onde: Ac = Absorbância do controle 151 

 Aa = Absorbância da amostra 152 
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Atividade antioxidante através da redução do ferro FRAP 153 

Além da determinação da atividade antioxidante pelo método do DPPH, os extratos 154 

foram submetidos a testes de atividade antioxidante pelo método de redução do ferro 155 

(FRAP), com adaptações (RUFINO et al, 2006). Para estas análises foram preparadas as 156 

seguintes soluções: solução de metanol a 50%, solução de acetona a 70%, solução de HCl 157 

40 mM, tampão acetato 0,3 M, pH 3,6; a solução de TPTZ 10 mM e solução de cloreto 158 

férrico 20 mM; a solução do reagente FRAP e a solução padrão de sulfato ferroso 2 mM. 159 

Posteriormente foi construída a curva-padrão do sulfato ferroso. Foram preparadas quatro 160 

diluições em metanol do extrato etanólico das polpas (1,0; 0,5; 0,25; e 0,125 mg/mL), das 161 

quais transferiu-se uma alíquota de 45 μL de cada para tubos de ensaio, onde foram 162 

acrescentados 135 μL de água destilada e 1,35 mL do reagente FRAP. As amostras foram 163 

homogeneizadas em agitador de tubos e mantidas em banho-maria a 37 ºC por 30 minutos. 164 

A leitura em espectrofotômetro (λ = 595 nm) foi então realizada, utilizando-se o reagente 165 

FRAP como branco. As concentrações de sulfato ferroso (mM) foram colocadas em 166 

planilha no eixo X e as respectivas absorbâncias no eixo Y e a equação da reta foi calculada. 167 

A partir da equação da reta, calculou-se a absorbância referente a 1000 mM de sulfato 168 

ferroso (Pulido et al., 2000), de acordo com a Equação. 169 

y = ax + b 

 170 

Onde, 171 

x = 1.000 μM de sulfato ferroso; 172 

y = Absorbância correspondente a 1.000 μM de sulfato ferroso. 173 

Análise estatística 174 

Os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão. Para comparação das 175 

médias aritméticas, empregou-se o teste t, usando o software Sigma Plot 12.0. Adotou-se o 176 

nível de significância de 5% de probabilidade (p<0,05). 177 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 178 

Composição centesimal 179 

A Tabela 1 descreve os resultados da análise da composição centesimal das polpas 180 

de pitomba e umbu.  181 

TABELA 1. 182 

Observou-se que o maior constituinte da composição centesimal dos frutos 183 
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analisados foi a umidade, tendo a pitomba 72,03% e o umbu 91,78%, sendo lipídios a 184 

menor fração 0,16% e 0,03%, respectivamente. A polpa de pitomba apresentou teor de 185 

carboidratos e valor energético total em 100g (25,37%; 109,92Kcal) superior ao umbu 186 

(5,75%; 27,47kcal). Avaliando a pitomba nativa do cerrado, Silva et al (2008) revelaram 187 

teor de carboidratos (12,51%) e valor energético total em 100g (56,35Kcal) inferior aos da 188 

pitomba do presente estudo, e percentual de proteínas (1,15%), lipídios (0,19%), resíduo 189 

mineral fixo (0,61%) e umidade (83,16%) semelhantes.  Motta (2009) estudando a lichia 190 

(Litchi chinensis Sonn.), fruto pertencente à mesma família da pitomba (Sapindaceae), 191 

encontrou neste fruto teor de carboidratos de 13,06% e valor energético total em 100g de 192 

73,21Kcal, estando estes valores abaixo dos valores da pitomba analisada no presente 193 

trabalho. A diferença entre a composição encontrada na literatura e a do presente estudo 194 

deve-se, provavelmente, às condições edafoclimáticas do meio em que foram cultivadas tais 195 

como o clima, a temperatura, a umidade do ar, o tipo de solo, o vento e o período de 196 

colheita.  197 

Em relação ao umbu, a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 198 

2011) traz para polpa de umbu congelada o valor energético total de 34 kcal/100g e 199 

umidade (90,2%), que são semelhantes ao umbu oriundo da caatinga sergipana no presente 200 

trabalho.  Santos et al (2007), estudando o umbu cajá (Spondias tuberosa X S. mombin) 201 

proveniente do recôncavo da Bahia, encontraram valores para composição centesimal 202 

semelhantes aos da polpa de umbu da caatinga sergipana. Estes frutos são amplamente 203 

consumidos, no entanto, são poucos os estudos que tratam de sua constituição.  No estudo 204 

realizado por Borges et al (2007), verifica-se que a composição da semente do umbu 205 

revelou valores superiores aos do presente estudo para carboidratos (7,60%), lipídios (58%), 206 

proteínas (25,10%) e cinzas (4%). Comparando-se alguns frutos como o caju (Anacardium 207 

occidentale L.) e a seriguela (Spondias purpurea), pertencentes à mesma família do umbu 208 

(Anacardiaceae), tem-se que o caju apresenta valor calórico total em 100g (37 kcal) e 209 

umidade (89,9%) semelhantes aos do umbu no presente estudo, enquanto a seriguela 210 

apresenta valor calórico total em 100g (76Kcal) (TACO, 2011).  211 

Atividade antioxidante 212 

Atividade antioxidante pelo método de sequestro do radical livre DPPH 213 

Os resultados obtidos pelo método DPPH, foram expressos em percentual de redução 214 

do radical DPPH e estão representados na Tabela 2. 215 



8 

 

TABELA 2. 216 

Estatisticamente as amostras não diferiram entre si, mas, em valores absolutos, o 217 

umbu apresentou percentual de redução do radical DPPH superior ao da pitomba, e ambos 218 

os frutos alcançaram maior atividade antioxidante na concentração de 1 mg/mL.   219 

A composição química da pitomba, assim como de muitos frutos nativos, ainda é 220 

pouco estudada, bem como a sua atividade antioxidante.  Motta (2009), avaliando a 221 

atividade antioxidante de Litchi chinensis Sonn. (lichia) cultivada no Brasil, pertencente à 222 

mesma família da pitomba, encontrou percentual de captura da radical DPPH para polpa 223 

congelada nas concentrações de 0,5 mg/mL e 0,25 mg/mL de 72,53±1,04 e 30,78±0,50 224 

respectivamente, valores superiores ao do presente estudo. Neri-Numa et al (2014) 225 

avaliaram o potencial antioxidante preliminar da pitomba. O fruto quando analisado através 226 

do método DPPH em diferentes concentrações (0,09 – 100 mg/mL) apresentou IC50 9,56 ± 227 

6,75 µg/mL. Sousa et al (2011) realizou análise fitoquímica que propiciou o reconhecimento 228 

de metabólitos secundários presentes na polpa de pitomba, destacando a presença de 229 

flavonas, flavonoides, xantonas, alcaloides e saponinas. De acordo com Roesler et al (2007), 230 

que estudaram frutos do cerrado, há uma relação significativa entre a concentração de fenóis 231 

totais e a capacidade de sequestrar radicais livres dos extratos, pois foi constatado que os 232 

extratos com maior concentração de fenóis totais possuem maior atividade antioxidante.  233 

Gonçalves (2008) avaliou a capacidade antioxidante de frutas e polpas de frutas 234 

tropicais, entre estas estavam: araçá, cambuci, umbu, coquinho, panã e cagaita. A polpa de 235 

umbu quando analisada através do método de captura do radical DPPH apresentou atividade 236 

antioxidante de 21±1 µmoles de trolox/g amostra, e o autor considerou que este não se 237 

destacou em relação à capacidade antioxidante dos demais frutos analisados.   No entanto, 238 

Dantas Júnior (2008) estudando a qualidade e capacidade antioxidante total de frutos de 239 

genótipos de umbuzeiro oriundos do semiárido nordestino através da Atividade 240 

Antioxidante Total no Sistema de co-oxidação (ABTS), verificou que o umbu é um fruto 241 

com bom potencial antioxidante segundo este método, com atividade de inibição da 242 

oxidação de 87,74% quando comparado ao antioxidante sintético Trolox.   243 

Atividade antioxidante através da redução do ferro (FRAP) 244 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados da avaliação da atividade antioxidante pelo 245 

método FRAP, expressos em μMFe²
+
/mg de extrato, obtidos a partir da equação da reta da 246 

curva-padrão de sulfato ferroso (Figura1).  247 
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FIGURA 1. 248 

Os frutos conseguiram reduzir maior quantidade de Fe
3+

 em Fe
2+

 na concentração de 249 

1mg/mL, sendo a pitomba 2,18 µMFe
2+

/mg e o umbu com redução de 2,29 µMFe
2+/

mg. 250 

Observou-se que a redução do ferro pela polpa de umbu nas concentrações de 0,5 mg/mL 251 

(1,66 µMFe
2+

/mg) e 0,25 mg/mL (1,19 µMFe
2+

/mg), diferiu estatisticamente da pitomba. 252 

Rufino et al (2010) avaliaram a atividade antioxidante de 18 frutos não tradicionais tropicais 253 

do Brasil, entre estes o umbu. O resultado da análise do extrato aquoso deste fruto pelo 254 

método FRAP, revelou poder de redução de ferro de 17,2±0,3 µMFe
2+

/mg. Os extratos 255 

analisados pelo método FRAP no presente trabalho tiveram maior atividade antioxidante do 256 

que os extratos etanólicos de verduras e legumes como abóbora, alho, beterraba, cenoura, 257 

aspargo, nabo, pepino entre outros analisados por Tiveron (2010), em que a atividade 258 

antioxidante destes variou de 0,45-0,01 μM Fe
2+

/mg.  Vale ressaltar ainda que a composição 259 

dos frutos, determinante para sua capacidade antioxidante, vai depender de uma gama de 260 

variáveis como clima, temperatura e solo, visto que os metabólitos secundários são 261 

substâncias produzidas como forma de defesa das plantas permitindo que estas se adaptem 262 

ao meio em que vivem (TAIZ; ZEIGER, 2004; STANGARLIN et al, 2011). 263 

CONCLUSÕES 264 

Os frutos analisados no presente estudo apresentaram elevado teor de umidade, e 265 

quantidade moderada dos demais componentes, que em ordem decrescente de composição 266 

centesimal apresentam-se: umidade > carboidratos > proteínas > resíduo mineral fixo > 267 

lipídios. Em relação à atividade antioxidante, a polpa do umbu apresentou indicativo de 268 

atividade antioxidante superior à da pitomba considerando os dois métodos utilizados.  É 269 

necessária a realização de mais estudos para se conhecer os compostos presentes nestes 270 

alimentos, bem como testar outras formas obtenção de extratos vegetais, em diferentes 271 

concentrações e em outros sistemas antioxidantes. São de suma importância o 272 

aprofundamento nestes conhecimentos e sua divulgação, visto que estes frutos podem ser 273 

fontes naturais de compostos bioativos e sua exploração sustentável é promissora fonte de 274 

recursos para a população local. 275 
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Tabela 1 - Valor energético total (kcal por 100g) e composição centesimal de frutos da caatinga 392 

sergipana (em base úmida).  393 

Fruto 

Valor 

energético total 

(kcal/100g) Umidade¹ Proteínas¹ Lipídios¹ Carboidratos¹ 

Resíduo 

mineral 

fixo¹ 

Pitomba 109,92 72,03±1,24 1,75±0,17 0,16±0 25,37** 0,68±0,04 

Umbu 27,47 91,78±0,55 1,05* 0,03±0,01 5,75** 1,38±0,11 

¹Dados apresentados como média ± desvio padrão de três replicatas/amostra. 394 

*Não foi possível obter média ± desvio padrão, pois a amostra possui apenas uma replicata. 395 

**Valores obtidos por diferença. 396 

 397 

 398 
 399 

Tabela 2. Atividade antioxidante pelo sequestro do radical livre DPPH. 400 

              % de Redução do DPPH 

Extratos                                              

 0,125mg/mL 0,25 mg/mL 0,5 mg/mL 1,0 mg/mL 

     Umbu 12,23±11,07ª 8,09 11,73±0,95ª 14,47±2,61ª 

Pitomba 9,7±2,85ª * 8,89±3,43ª 9,97±2,28ª  

Médias seguidas por letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si 401 

pelo teste t, p<0,05.*Não foi possível realizar a leitura da absorbância desta concentração. 402 

 403 

 404 

 405 
Tabela 3. Atividade antioxidante pela redução do ferro (FRAP). 406 

Extratos                                Atividade antioxidante (µM Fe
2+

/mg) 

 0,125mg/mL 0,25 mg/mL 0,5 mg/Ml 1,0 mg/mL 

     Umbu 1,01±0,03
a
 1,19±0,01

b
 1,66±0,10

b
 2,29±0,01ª 

Pitomba 0,94±0,04
a
 1,05±0,04ª 1,31±0,02

a
  2,18±0,24

a
 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo 407 

teste t, p < 0,05. 408 
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  Figura 1. Curva padrão de Sulfato ferroso. 
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título ou rodapé deverá ser digitado no MS Word. 

 

GRÁFICO - Microsoft Excel/ Word 97 ou versão superior; Fonte: Times New 

Roman, tamanho 12; Parágrafo/Espaçamento simples; Largura da em 10 ou 20,6 

cm; Além de constar no FINAL do ARTIGO, o arquivo do gráfico deverá ser 

enviado separadamente, como imagem ( na extensão jpg, tif ou gif com 300 

dpi de resolução). No caso de uma figura com 2,4,6 ou mais gráficos/figuras, 

estes deverão ser enviados em um único arquivo de preferência gravados em JPG. 

O título ou rodapé deverá ser digitado no MS Word. 

 

FOTOS - Todas as fotos deverão estar com 300 dpi de resolução em arquivo na 

extensão: jpg, jpeg, tif ou gif; Além de estarem no corpo do trabalho, as fotos devem 

estar em arquivos separados; O título ou rodapé deverá ser digitado no MS Word. 
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FIGURAS OU IMAGENS GERADAS POR OUTROS PROGRAMAS – As imagens 

geradas por outros programas que não sejam do pacote Office Microsoft, devem estar 

com 300 dpi na extensão: jpg, tif ou gif; Largura de 10 ou 20,6 cm; O título ou 

rodapé deverá ser digitado no MS Word.
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ANEXO 2 – Produções apresentadas em eventos científicos 

 

1- Resumo apresentado no Congresso Brasileiro em Saúde e Alimentos, realizado 

em Aracaju-SE nos dias 10 e 11 de abril de 2015 com tema: “Caracterização parcial 

da polpa dos frutos mangaba (Hancornia speciosa) e pitomba (Talisia esculenta).” 

2- Resumo apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e 

Enteral, realizado em Brasília-DF nos dias 21, de 18 a 21 de outubro de 2015, com 

tema: “Atividade antioxidante de frutos da Caatinga Sergipana.” 

3- Resumo apresentado no 25º Encontro de Iniciação Científica - EIC da UFS 

realizado em São Cristóvão no período de 9 a 13 de novembro de 2015, com tema: 

“Determinação da atividade antioxidante de frutos do semiárido sergipano.” 

 


