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 Resumo 
 

O abacate é considerado um fruto muito nutritivo, sendo a polpa o principal fragmento a 

ser utilizado para consumo, seja na forma de saladas, sobremesas, molhos, fabrico de 

cosméticos ou extraindo o seu óleo. Os seus resíduos, tanto a casca como a semente, são ainda 

pouco explorados cientificamente quanto ao seu potencial nutritivo e funcional. Neste trabalho 

submetemos amostras de semente de abacate a análises de teor de compostos fenólicos totais, 

obtido espectrofotometricamente utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu e a análises de 

capacidade antioxidante, que foi avaliada por espectrofotometria utilizando o radical 2,2-difenil-

1-picril-hidrazilo (DPPH) de modo a testar as propriedades da semente deste fruto.  

Concluiu-se que o teor de compostos fenólicos presentes na semente este não é muito 

elevado, no entanto, verifica-se uma elevada atividade antioxidante quando comparada ao teor 

de compostos fenólicos assim como com o rendimento de extração. 

Palavras-chave: abacate, resíduo, semente, compostos fenólicos, atividade antioxidante. 
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 Abstract 
 

Avocado is considered a very nutritious fruit, being the pulp the main fragment used for 

consumption, whether in the form of salads, desserts, sauces, manufacture of cosmetics or 

extracting its oil. Its residues, both peel and seed, are still little explored scientifically as to their 

nutritional and functional potential. In this work, we submitted avocado seed samples to 

analyses of total phenolic compounds content, obtained spectrophotometrically using the Folin-

Ciocalteu reagent and to analysis of antioxidant capacity, which was evaluated by 

spectrophotometry using the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) in order to test the 

properties of the seed of this fruit. 

We concluded that the content of phenolic compounds present in the seed was not very 

high, however, there is a high antioxidant activity when compared to the content of phenolic 

compounds as well as the yield of extraction. 

Key words: avocado, residue, seed, phenolic compounds, antioxidant activity.  
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 Introdução 

Origem geográfica e morfologia do fruto 

abacate 
O abacate consiste no fruto proveniente 

do abacateiro (Tabela 1), originário da América 

central (ex.: México), espalhando-se mais tarde 

até a América do Sul.  

À medida que a planta abacateira foi 

alcançando diferentes zonas, o abacate foi-se 

adaptando a diferentes ambientes acabando por 

ser domesticado pelo Homem, tornando-se assim 

uma espécie largamente cultivada. Hoje em dia, 

conseguimos então encontrar esta planta por 

todas as regiões do globo, nomeadamente em 

Portugal, principalmente no Algarve e na 

Madeira, desde que os solos possuam as 

condições adequadas.  

Para além da variação a nível da 

localização, surgem também alterações a nível da 

morfologia do fruto. Este tem um peso médio 

bastante considerável podendo atingir os 1000g e 

pode apresentar-se num formato arredondado 

ou piriforme (forma de pêra). Em relação às 

diferenciações na cor do epicarpo (casca), esta 

varia de verde ao vermelho-escuro, passando 

pelo pardo, violáceo ou negro.  

As variedades mais conhecidas são as de 

casca verde (que pode ser lisa ou rugosa) e as de 

casca castanha escura, onde predomina a rugosa, 

com o nome de abacate Hass, (Figura 2). 

 

 

 

 

Classificação científica 

Reino  Plantae 

Divisão Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordem Laurales 

Família Lauraceae 

Género Persea 

Espécie Persea americana 

 

Tabela 1- Classificação Botânica do 
Abacateiro (SHOJIRO et al, 2014) 
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Figura 2- Abacate Hass (Alibaba, 
s.d.) 

 

Produção mundial e em Portugal do fruto abacate 
 

Para que possa existir produção de qualquer fruto são exigidas determinadas condições. 

No caso do abacate a plantação pode ser realizada em vários tipos de solos, desde que estes 

possuam uma boa drenagem, sendo que a precipitação anual dessa zona não deve exceder os 

1200 mm-1300mm. Para além disso o pH do terreno deve estar entre 6,2-6,5, e este também 

deverá estar protegido de ventos fortes e situado distante do mar (devido à sensibilidade da 

árvore ao sal). Apesar do abacate ser hermafrodita, as variedades de abacate apresentam 

diferentes períodos de floração (algumas variedades abrem as flores femininas pela manhã e as 

masculinas à tarde, enquanto outras apresentam um comportamento inverso). Assim sendo, o 

pomar do abacateiro deve conter dois tipos de variedades de modo a que a fecundação das 

flores seja garantida. 

A produtividade será maior quando a plantação é realizada com árvores enxertadas ao 

invés da utilização da semente. Isto porque, o tempo até ao inicio da produção na primeira 

situação é mais reduzido (3-5 anos enxertia, 5-7 anos sementes). Relativamente à colheita do 

fruto, esta deve ser efetuada quando este se encontra ainda verde, desde que o tamanho 

indique que está prestes a amadurecer. Isto sucede-se uma vez que o fruto não amadurece na 

árvore, acabando por cair antes de estar maduro. 

Relativamente à produção mundial de abacate, esta tem vindo a aumentar ao longo dos 

anos. Apesar de na tabela seguinte, encontram-se presentes os países que são considerados os 

maiores produtores deste fruto, os dados apresentados nesta tabela são de 2013 tal como se 

pode constatar. Destes, aquele que se encontra com uma produção mundial de abacate mais 

elevada é o México, (Tabela 2) com uma produção anual de 1.467.837 toneladas.  

  

Curiosidades do fruto abacate em geral 
 

Segundo Clara Inés Olaya (poder das frutas, 2011), nos 

tempos antigos acreditava-se que a morfologia das plantas eram 

uma espécie de relação divina das suas virtudes e vícios. No caso 

dos abacates, com base no formato, estes eram associados a 

“peitos de moças donzelas” ou a “testículos masculinos”, 

acabando assim por serem considerados como tendo 

propriedades afrodisíacas. 

A designação “abacate” deriva da palavra de origem 

asteca “aoacatl” ou “ahuacatl”, transformada, por aproximação 

sonora, em “aguacate” em espanhol e abacate em português. 
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Tabela 2 – Maiores produtores mundiais de abacate em 2013 (NOVAGRIM- AVOCADO 

STATISTICS) Erro! A origem da referência não foi encontrada. 
 

2013 

 México 1 467 837 

 Indonésia   276 311 

 Chile   164 750 

 U.S.A.   175 226 

 Rep. Dominicana   387 546 

 Colômbia   303 340 

 Brasil   157 482 

 Peru   288 387 

 China   112 000 

 Quénia   191 505 

 Espanha     69 400 

 Israel     91 904 

África do Sul     89 999 

 Guatemala     95 977 

 Congo     65 500 

 Venezuela    113 842 

 Etiópia     27 525 

 Camarões     75 989 

 Ruanda   148 823 

 Haiti     53 000 

 Austrália     52 982 

 

 

Relativamente à produção nacional, os principais pomares abacateiros situam-se no 

Algarve e no Arquipélago da Madeira. As variedades de abacate mais produzidas tanto a nível 

mundial como nacional são a Hass e a Fuerte. Na figura seguinte podemos analisar os valores de 

produção nacional de abacate ao longo dos anos, podendo-se verificar uma variação bastante 

alternada ao longo dos anos, no entanto nestes último anos a tendência tem sido o aumento da 

produção. 

 

Figura 3- Produção de abacate em Portugal (Moreira, 2012) 

  

Figura 3 - Produção mundial de abacate (2005 – 2013) 
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Principais aplicações do fruto abacate 
O abacate tem imensos compostos o que nos permite ter diversas aplicações possíveis do 

mesmo, tais como: 

 Para a pele (ex.: rico em vitamina C, capaz de ajudar na metabolização do colágeno- 

substância que dá firmeza à pele. Permite combater estrias, rugas e celulite); 

 Musculação (ex.: ajuda na hipertrofia muscular uma vez que, quando consumido antes do 

treino, fornece energia e contém proteínas que ajudam na recuperação do músculo); 

 Gravidez (ex.: rico em ácido fólico, ajuda a prevenir doenças congénitas- por exemplo, 

problemas de sistema nervoso); 

 Farmacêutica e cosmética (ex.: utilização de óleo da polpa para produtos de beleza); 

 Dieta (ex.: rico em fibras, ajudando a dar a sensação de estômago cheio e diminuir o apetite); 

 Cérebro (ex.: presença de ómega 3 faz com que ocorra um melhoramento na capacidade de 

memória). 

Aproveitamento máximo de todos os constituintes do fruto abacate 
A maioria dos frutos, nomeadamente a Persea americana, são processados de forma a 

produzir sumos naturais, doces em conservas, extratos, polpas, óleos essenciais, entre outros. 

No entanto, quase 60% do seu peso é constituído por resíduos sólidos tais como: cascas, folhas, 

talos, sementes e/ou caroços, que são ainda pouco explorados cientificamente quanto ao seu 

potencial nutritivo e funcional, desperdiçando assim inúmeros componentes que seriam 

bastante úteis para o Homem. 

A semente de abacate é o órgão de armazenamento da planta e contém uma grande 

quantidade de nutrientes importantes. De acordo com um estudo publicado pela California 

Avocado Society, (California Avodado Society, 2018) as sementes possuem alta concentração de 

potássio e fósforo, ambos componentes bastante importantes para os seres vivos. Isto porque 

o potássio possui a capacidade de manter os batimentos cardíacos constantes e equilíbrio de 

fluidos no corpo, enquanto que o fósforo é útil para manter os ossos fortes e para sintetizar DNA 

e fosfolípidos, responsáveis pelo transporte de gorduras através da corrente sanguínea.  

Para além disso, a utilização das sementes contribuiria para aumentar as fontes viáveis 

de matéria-prima, diminuindo custos operacionais das indústrias e desenvolvendo novos 

produtos alimentícios uma vez que, tal como já foi referido anteriormente, estes são 

importantes pois fornecem nutrientes essenciais ao homem, destacando-se as fibras 

alimentares, os minerais e as vitaminas.  

Assim sendo, podemos constatar que é essencial a utilização dos resíduos e a obtenção 

de alternativas viáveis para o aproveitamento absoluto dos alimentos, o que acrescentará valor 

nos processos fabris e tornará a agroindústria mais rentável e sustentável ecologicamente. Isto 

sucede-se uma vez que o desperdício seria reduzido e surgiria a criação de novas preparações 

tendo em vista o melhoramento da qualidade da alimentação interferindo consequentemente 

com a saúde e qualidade de vida das populações. (GUIMARÃES et al, 2010) 

Optamos então neste estudo, por focarmo-nos na semente do abacate, de modo a que 

se possa obter um maior rendimento da exploração da planta. Em seguida iremos apresentar a 

composição química da semente de algumas variedades de abacate. 
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Composição química do fruto abacate 
 

Tabela 3- Composição química dos caroços de abacate de algumas variedades (SHOJIRO et al, 

2014) 

 

 

Compostos fenólicos 
Os compostos fenólicos são estruturas químicas que apresentam hidroxilas e anéis 

aromáticos, nas formas simples ou de polímeros, conferindo-lhes poder antioxidante e estão 

divididos em dois grandes grupos (Moreira, 2012) : os ácidos fenólicos e os flavonoides. 

Dentro dos fenóis, o grupo mais representativo será as lenhinas dado a sua grande 

distribuição. Estas não são absorvidas a nível intestinal e a sua importância baseia se 

principalmente no facto de serem um constituinte da fibra alimentar. Para além das lenhinas 

temos também os ácidos fenólicos, os taninos e os flavonoides, sendo as cumarinas, as 

proantocianidinas, as quinonas e as xantonas, os grupos com menor representação.   
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Ácidos fenólicos 
Englobam os ácidos benzoicos e os ácidos cinâmicos que estão normalmente 

hidroxilados, deste modo denominam-se por ácidos hidroxibenzoicos (Figura 5) e ácidos 

hidroxicinâmicos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Flavonoides  
São compostos de origem natural do grupo dos metabolitos secundários abundantes no 

Reino Vegetal. Participam na fase dependente da luz durante a fotossíntese e podem ser 

considerados pigmentos naturais desempenhando um papel fundamental na proteção contra 

agentes oxidantes (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Extração  
A extração sólido-líquido também conhecida por lixiviação é uma operação unitária que 

consiste na separação de um ou mais componentes de uma mistura solida através de um 

solvente líquido, onde o solvente, puro ou não, com determinadas características é misturado 

ao sólido previamente preparado com o objetivo de remover um soluto desejável ou 

indesejável. Aqui surgem alguns parâmetros que influenciam o rendimento da extração em 

causa, tais como: 

 Propriedades físicas da amostra (tamanho das partículas; se é ou não poroso); 

 Solvente (solubilidade, viscosidade, volatilidade, toxicidade e custo); 

 Temperatura (influencia a solubilidade, viscosidade e volatilidade); 

 Agitação (que consiste no grau de transferência de massa e no rendimento de 

extração sólido-líquido). 

Assim sendo, ao longo da realização deste estudo, determinados parâmetros tais como os 

mencionados anteriormente, deverão ser analisados cuidadosamente de modo a que o 

rendimento obtido seja o máximo possível. 

Figura 5- Estrutura química dos ácidos 
hidroxibenzoicos (Moreira, 2012) 

Figura 6- Estrutura química dos ácidos 
hidroxicinâmicos (Moreira, 2012) 

Figura 7- Estrutura química de flavonoides (Moreira, 
2012) 

http://www.infoescola.com/biologia/fotossintese/
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Objetivo do estudo 
 

Este estudo tem como objetivo a realização da extração e pretende-se também estudar 

o efeito de algumas condições de extração tais como a composição do solvente, o tempo de 

extração e a razão sólido: solvente, no teor de fenólicos e atividade antioxidante dos extratos 

obtidos. 
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 Materiais e Métodos 
 

Ao longo deste estudo foram-nos fornecidos protocolos experimentais que usamos como 

guia nas experimentações laboratoriais. 

Para o procedimento da Preparação da matéria-prima foi utilizado o Protocolo nº 1: 

Humidade de matrizes vegetais – Método gravimétrico (Seabra, 2012). 

 

Calculou-se a humidade através da seguinte equação apresentando-se também os valores de 

desvio padrão e coeficiente de variação (Tabela 4): 

% Humidade =
Massa amostra húmida (g) −  Massa amostra seca (g)

Massa amostra húmida (g)
×100 

 

Calculou-se o coeficiente de variação através da equação:  

% Coeficiente de Variação (CV)
Desvio Padrão

Média
×100 

 

Tabela 4 - Determinação da humidade da matéria-prima 

  

Ensaio 
Caixa 

(g) 

Caixa + 
Amostra 

húmida (g) 

Caixa + 
Amostra 
seca (g) 

Amostra 
húmida 

(g) 

Amostra 
seca (g) 

Humidade (%) 

Ensaio Média DP CV 

1 48,98 49,37 49,14 0,39 0,16 58,97 

59,78 1,16 1,94 2 50,87 51,23 51,01 0,36 0,14 61,11 

3 50,02 50,56 50,24 0,54 0,22 59,26 
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Para o procedimento de Extrações foi utilizado o Protocolo nº 2: Extracção sólido-

líquido (Seabra, 2012) 

 

Calculou-se o rendimento da o rendimento da extracção, recorrendo à seguinte equação: 

 

% Rendimento da Extracção =  
Massa extracto (g)

Massa MP em base seca (g)
×100 

Onde: 

 Massa MP em base seca = Massa MP em base húmida (g)×(
100−Humidade %

100
) 

 

Efetuou-se então o tabelamento das extrações (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Condições experimentais de extracção e determinação do rendimento de extracção. 

 

  

Matéria-
prima 

Solvente 
Tempo 
(min) 

Razão 
sólido:solvente 

(m/v) 

Volume de 
extracto 

(mL) 
Ensaio Eppendorf (g) 

Epp. + 
extracto 
seco (g) 

Abacate 

EtOH:H2O 
(25:75) 

30 1:20 
17 1 1,0621 1,0655 

17 3 0,9218 0,9327 

EtOH:H2O 
(50:50) 

30 1:20 

19 1 1,0464 1,0509 

19 2 1,0618 1,0626 

19 3 0,8856 0,8979 

EtOH:H2O 
(75:25) 

30 1:20 

18,5 1 1,0523 1,0554 

18,5 2 1,0525 1,0584 

18,5 3 0,9279 0,9299 

EtOH:H2O 
(50:50) 

15 1:20 
18 1 1,0462 1,0511 

18 2 1,0563 1,0667 

EtOH:H2O 
(50:50) 

45 1:20 
17,5 1 1,0586 1,0665 

17,5 2 1,0481 1,052 

EtOH:H2O 
(50:50) 

30 1:30 

28,5 1 1,0473 1,0487 

28,5 2 1,0712 1,0543 

28,5 3 0,909 0,9151 
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Para o procedimento de Compostos fenólicos nos extratos foi utilizado o Protocolo nº 3: 

Determinação do teor de compostos fenólicos nos extractos (Seabra, 2012). 

Obteve-se a seguinte reta de calibração: 

Figura 8 – Reta de calibração para determinação do teor de compostos fenólicos totais. 

 

E utilizou-se também o Protocolo nº 4: Determinação da actividade antioxidante usando o 

radical DPPH (Seabra, 2012) 

Assim calculou-se a percentagem de atividade (%AA) usando a seguinte equação: 

% AA = 1 −
Abs amostra − Abs branco 

Abs controlo
×100 

Onde: 

 Abs branco é a absorvância da solução de extracto diluída em etanol, 

 Abs controlo é a absorvância da solução de DPPH diluída para 3,5 mL, sem extracto, 

 Abs amostra é a absorvância da mistura reaccional (solução de extracto com DPPH). 

 

 

 

 

y = 1,00221E+00x + 1,98884E-02
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0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

C
o

n
ce

n
tr

a
çã

o
 á

ci
d

o
 g

á
li

co

Absorvância (765nm)



Extração de compostos fenólicos da semente de abacate | 2018 

15 
 

 Resultados e Discussão 
 

Antes de proceder á análise dos resultados, é importante ter conhecimento de cada 

procedimento realizado nos protocolos mencionados em Materiais e Métodos. A análise 

conjunta dos resultados obtidos em todas estas atividades laboratoriais permite a obtenção de 

uma melhor perceção de qual será o valor mais adequado de cada variável em estudo para que 

possam ser obtidos melhores resultados. É então importante também mencionar que as 

variáveis em estudo consistiram no tempo, na concentração de solvente e na razão sólido : 

solvente. 

Na Figura 9, podemos analisar o rendimento das extrações ao longo do tempo.  Tal como 

pode ser observado, comprova-se que o rendimento em % apresenta uma diminuição há medida 

que o tempo aumenta. Estes valores foram determinados utilizando extrações com a mesma 

razão sólido : solvente e a mesma concentração de EtOH:H2O.  Assim sendo, a única variável que 

se encontrou em análise neste gráfico foi o tempo. O desvio padrão correspondente à extração 

de 15 minutos, 30 minutos e 45 minutos, foi respetivamente +/-17,41; +/-27,73; +/-12,31. Os 

desvios padrões representam o erro que pode estar associado à leitura dos resultados, tanto 

positivo como negativo. 

Em relação ao teor de fenólicos e capacidade antioxidante, na análise desta variável, não foi 

possível realizar observações uma vez que as extrações usadas para os restantes protocolos 

foram todas realizadas com uma duração de 30 minutos.  

Em conclusão, o tempo de extração influencia o rendimento da mesma. 

  

Figura 9 - Análise da influência da variável tempo na percentagem de rendimentos 

de extração. 
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Na Figura 10 é possível analisar a variável de EtOH:H2O nas três atividades laboratoriais, 

nomeadamente com uma concentração de 25:75; 50:50; 75:25, para a mesma duração (30 

minutos). 

Relativamente à primeira atividade laboratorial: “Determinação do rendimento das 

extrações”, podemos concluir que o rendimento é superior com uma concentração de 25 de 

EtOH para uma de 75 de H2O. Em seguida 50:50 e por último 75:25. Os desvios padrão 

correspondentes são de +/-22,42; +/-27,73 e +/-9,25. O rendimento seria então superior numa 

situação em que a concentração de etanol fosse inferior á da água. 

Na segunda atividade laboratorial: “Teor de fenólicos nos extratos”, verifica-se um teor 

de fenólicos superior na concentração de solvente de 75:25. Seguidamente, encontra-se a 

concentração de 25:75 e por fim a de 50:50. Comparando os desvios padrões, são todos 

bastante reduzidos nomeadamente de +/-1,01; +/-0,16 e +/-0,21, respetivamente.  Assim, usar 

uma concentração de etanol superior à da água ou o inverso, seria mais vantajoso do que 

concentrações equivalentes. 

Já a terceira atividade laboratorial: “Atividade antioxidante dos extratos”, realizada 

através do ensaio DPPH, podemos concluir que o ensaio com a concentração de solvente 50:50 

é aquele onde a atividade antioxidante se encontra mais elevada. Em seguida, encontramos a 

concentração de 75:25 e por fim a de 25:75. +/-4,9; +/-9 e +/-6,8 são os desvios padrões 

correspondentes.  Verifica-se então que usar uma concentração de etanol equivalente á água 

seria o mais favorável. 

Apesar de em algumas situações as diferenças observadas não serem de valor elevado, 

pode-se concluir que esta variável (EtOH:H2O) também possui a capacidade de alterar os 

resultados. 

  

Figura 10- Análise da variável da concentração de solvente (EtOH:H2O) nas 

diferentes atividades laboratoriais. 
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Por fim, com base na Figura 11, podemos analisar a influência da razão sólido:solvente nas 

diferentes atividades laboratoriais realizadas. As razões aqui analisadas foram 1:20 e 1:30. 

No rendimento de extração podemos verificar que a razão 1:20 apresenta valores superiores 

quando comparados com os obtidos na razão 1:30. Sendo que os desvios padrões consistem em 

+/-27,73 e +/-23,55, respetivamente.  

No teor de compostos fenólicos, verifica-se um teor superior na extração realizada com a 

razão 1:30 do que na 1:20. +/- 0,34 e +/-0,21 correspondem aos respetivos desvios padrões. 

Por último, a atividade antioxidante apresentada é também superior na razão 

sólido:solvente de 1 para 30 do que na de 1 para 20. Os desvios padrões associados a estes 

resultados são de +/-3,9 e de +/-6,3. 

Aqui, mais uma vez, as diferenças existentes entre os valores obtidos não são significativas. 

No entanto, mesmo não sendo significativas as diferenças continuam a existir e assim sendo 

podemos concluir que a razão sólido:solvente poderá também ser uma variável capaz de alterar 

os nossos resultados em cada atividade laboratorial. Para além disso, verifica-se que a razão 

1:20 será mais favorável no que toca ao rendimento de extração. No entanto, a razão 1:30 será 

mais vantajosa tanto na obtenção de um elevado teor de fenólicos como na obtenção de uma 

elevada capacidade antioxidante. 

  

Figura 11 - Análise da influência da variável razão sólido:solvente, nas diferentes 

atividades laboratoriais. 
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 Conclusões  
 

Após a realização destas atividades laboratoriais, foi bastante visível as características da 

semente do abacate. Relativamente ao rendimento de extração podemos dizer que este 

apresenta um valor razoável. Já em relação ao teor de compostos fenólicos presentes na 

semente este não é muito elevado. 

Por outro lado, verifica-se uma elevada atividade antioxidante quando comparada com o 

teor de compostos fenólicos assim como com o rendimento de extração. 

Assim surgem duas possíveis situações de interpretação de resultados. A primeira em que a 

semente do abacate não será uma opção muito viável no que toca à extração de compostos 

fenólicos. Outra situação será que apesar do baixo teor de fenólicos, esta poderá ser uma opção 

interessante. 

A primeira opção justifica-se com o facto de a semente possuir um baixo teor de fenólicos e 

apesar de um rendimento de extração significativo este poderá não justificar uma vez que a 

quantidade a ser extraída não será muito elevada. 

Por outro lado, surge-nos a segunda opção uma vez que apesar de se ter verificado um baixo 

teor de fenólicos também se verificou uma alta atividade antioxidante. Assim sendo, a elevada 

atividade antioxidante dos compostos fenólicos poderá compensar o baixo teor dos mesmos. 

Isto porque, ambas estas características se encontram interligadas uma vez que cada composto 

fenólico tem uma determinada atividade antioxidante. 

Aqui o que é fundamentalmente responsável pelo controlo da formação de radicais livres 

assim como dos benefícios que isso causa (mencionado com mais especificidade na introdução) 

é a atividade antioxidante. Porque quanto maior a atividade antioxidante, maior será a 

capacidade de “controlar” os radicais livres. Assim sendo, uma determinada fonte de compostos 

fenólicos que apresente uma baixa atividade antioxidante poderá não ser tão vantajosa como 

uma fonte de baixo teor fenólico, mas com elevadas atividades antioxidantes. 

Finalizando, consideramos que a opção do uso da semente de abacate para fins de extração 

de compostos fenólicos poderá acabar por ser bastante útil, dado a elevada atividade 

antioxidante presente numa concentração mais reduzida de compostos fenólicos. 

A realização de estudos mais detalhados deste resíduo poderá desempenhar um papel 

bastante importante no nosso futuro. A semente do abacate poderá servir então como modelo 

para análise da atividade antioxidante e no impacto que isso realmente causa na nossa 

sociedade. Para além disso, estaríamos a realizar um reaproveitamento de resíduos, 

contribuindo para um planeta mais sustentável.  
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