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 RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as características físicas, físico-

químicas e químicas e atividade antioxidante total de frutos de viuvinha (Myrcia splendens 

(Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra L.) 

oriundos da vegetação litorânea do Ceará, em diferentes estádios de maturação. Os frutos 

foram caracterizados fisicamente quanto à massa fresca, dimensões, coloração, rendimento e 

firmeza. Para a avaliação das características físico-químicas e químicas foram feitas as 

seguintes análises: sólidos solúveis (SS), acidez total titulável (ATT), pH, relação SS/ATT, 

açúcares solúveis totais e redutores, pectina solúvel, vitamina C, clorofila e carotenóides 

totais, antocianinas e flavonóides amarelos, polifenóis extraíveis totais (PET) e atividade 

antioxidante total pelo método ABTS. Os resultados indicaram que os frutos de viuvinha e 

mapirunga apresentaram um aumento na massa fresca, comprimento, diâmetro e rendimento 

em polpa no decorrer do amadurecimento. Nos frutos de araticum-do-brejo observou-se um 

declínio nestes parâmetros no final da maturação. Observou-se também um aumento, no teor 

de sólidos solúveis totais, na relação SS/ATT, açúcares solúveis totais e açúcares redutores 

nos frutos analisados à medida em que ocorria a hidrólise do amido. Apenas nos frutos de 

viuvinha ocorreu diminuição da acidez ao longo do amadurecimento. Houve solubilização da 

pectina ao longo do amadurecimento, exceto nos frutos de mapirunga. Dentre os compostos 

bioativos observou-se aumento na vitamina C no decorrer do amadurecimento das frutas 

analisadas. Constatou-se alto teor de antocianinas nos últimos estádios de maturação na polpa 

de mapirunga. Apenas nos frutos de viuvinha houve uma diminuição de flavonóides amarelos 

no decorrer do amadurecimento. Foram encontrados altos valores de polifénois extraíveis 

totais e elevada atividade antioxidante nos frutos de viuvinha e mapirunga. Houve correlação 

positiva e significativa entre a atividade antioxidante total e o teor de polifenóis extraíveis 

totais de todas as espécies analisadas. As polpas de viuvinha e mapirunga são promissoras 

tendo em vista consideráveis teores de compostos bioativos como, carotenóides, antocianinas, 

flavonóides amarelos e polifenóis totais extraíveis que as fazem produtos diferenciais no 

mercado de frutas nativas. 

 

Palavras-chave: vegetação litorânea, amadurecimento, compostos bioativos, capacidade 

antioxidante. 

 



 ABSTRACT 

 

The objective of this work was to characterize physical, chemical and physico-chemical and 

evaluate the total antioxidant activity of fruits of viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 

mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) and araticum-do-brejo (Annona glabra L.) from the 

coastal vegetation of Ceará, at different stages of maturation. Fruits were physically 

characterized by size, color, total weight, yield, and firmness. For the evaluation of the 

physico-chemical and chemical analyzes were made as follows: soluble solids (SS),  acidity, 

pH, SS / TA ratio, total soluble sugars and reducing sugars, soluble pectin, vitamin C,  

chlorophyll and total carotenois, anthocyanins and yellow flavonoids , total extractable 

polyphenols (TEP) and total antioxidant activity (TAA) by ABTS method. The study found 

that the fruits of viuvinha and mapirunga showed an increase in total weight, length, diameter 

and yield of the pulp during ripening. In fruits of araticum observed a decrease in these 

parameters at the end of maturation. Were also observed an increase in soluble solids, SS / TA 

ratio, total soluble sugars, reducing sugars in the fruits analyzed as starch hydrolysis occurred. 

Only the fruits of viuvinha there was a decrease in acidity during the ripening. There 

solubilization of pectin during ripening, except in the fruits of mapirunga. Among the 

bioactive compounds reported an increase in vitamin C during ripening of fruits analyzed. 

There was a high content of anthocyanins in late-stage of viuvinha and mapirunga. Only in 

the fruits of viuvinha there were yellow flavonoids during ripening. Emphasis was placed 

high values of extractable polyphenols and total antioxidant activity in fruits of viuvinha  and 

mapirunga. There was significant positive correlation between total antioxidant activity and 

total extractable polyphenol content of all species analyzed. The pulp of viuvinha and 

mapirunga are promising in view of considerable amounts of bioactive compounds such as 

carotenoids, anthocyanins, yellow flavonoids and total polyphenols total extractable 

differentials that make products on the market of native fruits. 

 

Keywords: coastal vegetation, ripening, bioactive compounds, antioxidant capacity 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção de 42,101 

milhões de toneladas ao ano, mas participa com apenas 2% do comércio global do setor, o 

que demonstra o forte consumo interno (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 

2011). Possui um dos principais centros de diversidade genética de espécies frutíferas 

nativas e naturalizadas (GIACOMETTI, 1992). Estima-se que 250 mil espécies de plantas já 

foram descritas em âmbito mundial e o Brasil é considerado o país mais rico, com cerca de 

55 a 60 mil espécies, correspondente a 22% do total incluindo-se entre elas cerca de 500 

espécies frutíferas, na maioria muito pouco estudadas (ARAGÃO et al., 2002). 

As frutíferas nativas ocupam um lugar de destaque nos diversos ecossistemas e, de 

um modo geral, seus frutos são comercializados no mercado regional com grande aceitação 

popular. Algumas destas espécies oferecem frutos abundantes, nutritivos e suculentos, 

desempenhando um papel importante na nutrição do nordestino, principalmente como fonte 

de sais minerais e vitaminas. Além disso, algumas vezes, tornam-se a única fonte alimentícia 

para os animais nativos (AVIDOS; FERREIRA, 2003).  

A diversificação da dieta com a inclusão de frutas e hortaliças regionais, ricos em 

nutrientes, oferece diversas vantagens, entre elas, à valorização da produção regional, a 

redução de custo de produção devido à adaptação edafoclimática das plantas e a redução de 

custos com transporte da produção. Além disso, a diversificação da dieta constitui uma 

estratégia sustentável de combate a deficiências nutricionais, pois pode ser perpetuada 

através da introdução e do estímulo ao consumo dos produtos naturais regionais pela 

população (SILVA, 2010). 

O consumo de frutas tropicais está aumentando nos mercados nacional e 

internacional devido ao crescente reconhecimento de seu valor nutricional e terapêutico 

(RUFINO et al., 2010). Os frutos de clima tropical e subtropical se sobressaem quanto à 

qualidade e quantidade dos compostos antioxidantes devido a sua forte exposição à radiação 

solar (HANAMURA; HAGIWARA; KAWAGISHI, 2005). Portanto, frutos tropicais podem 

ser atraentes fontes de compostos antioxidantes funcionais benéficos à saúde. 
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Nas frutas, os índices de maturidade são importantes na decisão de quando um 

determinado produto deve ser colhido para propiciar certa flexibilidade na comercialização e 

para assegurar a manutenção da qualidade comestível e aceitabilidade pelo consumidor. O 

acompanhamento das fases de desenvolvimento e maturação das frutas, com medições 

físicas e determinações de seus constituintes químicos, é a forma mais segura para o 

estabelecimento do ponto ideal de colheita, em determinada região (CHITARRA e 

CHITARRA, 2005). 

Ao longo do amadurecimento de frutos as inúmeras mudanças bioquímica, 

fisiológica e estrutural que ocorrem são responsáveis por determinar seus atributos de 

qualidade e propriedade antioxidante. Estudos mostram que há diferença significativa no 

conteúdo de compostos antioxidantes e na atividade antioxidante de frutos nos seus 

diferentes estádios de maturação (PARK et al., 2006; ZHANG; KOO; EUN, 2006). 

As frutas contêm, além dos nutrientes essenciais e de micronutrientes, diversos 

compostos secundários como os pigmentos naturais que atuam como antioxidantes 

(HARBONE e WILLIAMS, 2000). Especialmente quando se trata de espécies silvestres, 

estudos revelam que os teores de minerais e compostos bioativos são significativamente 

maiores do que em plantas domesticadas (ODHAV, 2007). 

Nos organismos vivos, a função dos antioxidantes é impedir que radicais livres 

danifiquem células e tecidos. A dieta é uma importante fonte de antioxidantes e sabe-se que 

hortaliças e frutos são ricos em vitaminas, compostos fenólicos, taninos e diversas 

substâncias que auxiliam a manter a saúde celular inibindo a instalação de patogenias 

ligadas ao estresse oxidativo (SANTOS, 2006). 

A possibilidade de prevenir e/ou combater doenças por meio da dieta tem atraído a 

atenção, tanto da comunidade científica como das indústrias alimentícias, com o objetivo 

comum de desenvolver os atualmente conhecidos como “alimentos funcionais”, ou seja, 

oalimentos ricos em um ou mais compostos/componentes bioativos que apresentam efeitos 

positivos na saúde (BARBOSA et al., 2006). 

Diante disso, dados sobre o potencial antioxidante de frutas nativas do litoral 

cearense poderão contribuir para a divulgação e melhor aproveitamento destes recursos, no 

Estado do Ceará. 

Deste modo, este trabalho tem como objetivo: 
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• caracterizar os estádios de maturação dos frutos das espécies nativas viuvinha 

(Myrcia splendens (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e 

araticum-do-brejo (Annona glabra L.) por meio de avaliações físicas, físico-

químicas e químicas; 

• quantificar os atributos de qualidade e avaliar a capacidade antioxidante dos 

frutos das espécies viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), mapirunga 

(Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra L.). 
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2  REVISÃO DE LITERATURA  
 

 

2.1  Fruteiras nativas 
 

Todas as espécies cultivadas foram um dia, silvestres, nativas de alguma região e de 

valor econômico insignificante. Aos poucos foram domesticadas e introduzidas nos sistemas 

produtivos, proporcionando opções rentáveis aos produtores e possibilitando a sua expansão 

a outras regiões, que não as de sua origem. Neste processo, muitas vezes foi perdida parte da 

variabilidade existente na natureza. Entretanto, hoje é possível de forma consciente, 

introduzir novas espécies no sistema produtivo, com o cuidado para que in situ seja mantida 

a sua variabilidade (RASEIRA, 2010). 

Ulloa e Suárez (2004) definem frutas nativas ou frutas oriundas das espécies 

consideradas não-tradicionais como um conjunto de produtos agrícolas nativos ou exóticos 

de uma determinada região, pouco conhecidas nos mercados pelos consumidores. Nos países 

desenvolvidos são conhecidas simplesmente por sua origem como produtos exóticos, 

tropicais ou especiarias. A maior parte dos produtos agrícolas não-tradicionais conhecidos 

são resultados de esforços, inovação e criatividade na diversificação de produtos mais 

rentáveis, agregando valor às matérias-primas locais. 

O Brasil destaca-se como um dos principais centros de diversidade de espécies 

frutíferas nativas e naturalizadas (VIEIRA NETO, 2002). De acordo com Pinto (1993), na 

região Nordeste ocorre uma diversificação ecológica com flora rica e variada, com muitos 

endemismos, valioso potencial genético de espécies nativas produtoras de frutos édulos, 

necessitando de domesticação e melhoramento. 

O Nordeste brasileiro apresenta condições climáticas favoráveis ao cultivo de 

diversas espécies frutíferas de clima tropical, o que é evidenciado pela expressiva 

diversidade de espécies nativas encontradas na região, ao lado de outras exóticas 

introduzidas de ecossistemas equivalentes e que se adaptaram bem, comportando-se de 

modo semelhante às nativas, a exemplo da jaqueira, fruta-pão, sapotizeiro, mangueira, 

dentre outras. A exploração de fruteiras nativas no Nordeste do Brasil ocorre na maioria das 
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vezes de forma extrativista, em vista da falta de conhecimento de quem as utiliza 

(CARVALHO et al., 2001). 

Há um mercado potencial em crescimento para as frutíferas nativas, porém pouco 

explorado pelos agricultores. Algumas espécies frutíferas estão sendo estudadas atualmente, 

e a maioria delas encontra-se no estado silvestre, sem qualquer grau de domesticação 

(RIBEIRO; RODRIGUES, 2006), o que apresenta forte tendência ao desaparecimento, 

devido à exploração irracional dos ecossistemas (SILVA JUNIOR et al., 1998). A maioria 

delas sequer consta em bancos de germoplasma (BAGs), tanto espécies exóticas, como as 

nativas poderiam ser melhor avaliadas, se incluídas em BAG ( LUCENA; MAJOR; 

BONILLA, 2011). 

O aproveitamento sócio-econômico e a demanda por pesquisas com frutíferas nativas 

refletem na oferta de novas alternativas de frutas frescas para o consumo in natura e matéria 

prima para agroindústria, constituindo uma preciosa fonte de alimentos e riqueza para o país 

(GARRIDO et al., 2007). 

 

2.2  Qualidade e potencial de utilização de frutas nativas 
 

 

A qualidade, passada a fase de atratividade, é o fator mais importante para a 

aceitação de uma fruta em um mercado novo. Igualmente importante é o conhecimento da 

forma de uso por parte dos consumidores, o que deve ser alvo de ensinamento para que se 

obtenha êxito comercial. Assim, além de informações sobre as características de qualidade 

dos frutos (cor, textura, sabor, aroma, etc.), e forma de consumo (in natura, minimamente 

processada, etc.), é importante esclarecer aos potenciais consumidores sobre a qualidade 

nutricional e composição do produto (DUCH, 2001). 

A qualidade dos frutos é atribuída por tamanho, forma e cor da casca, cujos fatores 

associados à composição físico-química da polpa, oferecem aos frutos e aos produtos deles 

obtidos a qualidade organoléptica e nutricional, responsáveis pela aceitação definitiva desses 

no mercado (SCALON et al., 2004). 

Há uma tendência do mercado em exigir produtos naturais e saudáveis, isentos de 

conservantes, o que tem contribuído para o crescimento do comércio de polpa e sucos 
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congelados, embora exista um forte segmento cuja linha de produção são os sucos com 

aditivos químicos (FRANZÃO; MELO, 2008). Desta forma, a popularização destes 

alimentos é necessária, para que possam estar presentes na mesa de todas as classes 

econômicas (KAWASHIMA; SOARES, 2003). 

Nesse contexto, na fruticultura comercial, as espécies nativas se constituem numa 

fonte preciosa de alimentos, necessitando ser preservadas e estudadas, visando sua utilização 

racional com vistas a sua inserção no mercado (RUFINO, 2004). 

Estas frutas podem ser aproveitadas não somente em seu estado natural, mas também 

no preparo de sucos, sorvetes, pastas, compotas, geléias, conservas, doces cristalizados, 

licores, vinhos, etc. Muitas ainda possuem um grande potencial para utilização como fonte 

de vitaminas, na extração de substâncias úteis a diferentes indústrias, dentre outros. Algumas 

espécies nativas já possuem cultivares melhoradas como, por exemplo: caju, açaí, maracujá, 

etc. Juntamente com espécies exóticas mais tradicionais como: uva, banana, maçã, manga, 

abacate, dentre outras, desempenhando destacado papel econômico na agricultura nacional 

(LORENZI , 2006). 

Frazon (2004) sugere que há boas perspectivas de comercialização de frutas nativas, 

principalmente em nichos de mercado ávidos por novidades. Apesar disso, a obtenção e a 

difusão de informações, que permitam o cultivo destas espécies em escala comercial, 

possibilitando a oferta do produto, é uma das necessidades. Estratégias de marketing, 

destacando aspectos diferenciados, como, por exemplo, aroma e sabor diferenciados e, 

propriedades funcionais, também são importantes para que estas frutíferas sejam 

introduzidas nos sistemas de produção. 

A população perde em variabilidade de dieta alimentar e conhecimento do uso de 

espécies nativas capazes de oferecer alternativas ricas e nutritivas, pois ainda há inúmeras 

espécies muito pouco exploradas economicamente (ROCKENBACH et al., 2008). Ao mesmo 

tempo empresas e outras instituições estrangeiras buscam avidamente o patenteamento dos 

recursos vegetais brasileiros e de seus subprodutos (BRACK et al., 2007). 

No que se refere ao cultivo em escala comercial das fruteiras nativos no Brasil, 

somente a pitangueira pode ser citada como exemplo no estado de Pernambuco, pois seu 

cultivo vem aumentando nos últimos anos (BEZERRA et al., 2002). No entanto, muitas 

outras espécies ainda continuam praticamente inexploradas. 
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2.3  Aspectos gerais das espécies nativas estudadas neste trabalho 
 

 

2.3.1  Viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.) 

 

 

A familia Myrtaceae possui cerca de 3.100 especies em aproximadamente 140 

generos, separados em duas subfamilias: Leptospermoideae e Myrtoideae (JUDD et al., 

1999; WATSON; DALLWITZ 2007). A familia Myrtaceae destaca-se como uma das 

familias mais abundantes e diversificadas nos ecossistemas brasileiros, onde ocorrem 23 

generos e aproximadamente 1.000 especies da subfamilia Myrtoideae (CARDOSO; SAJO 

2006). Segundo Arantes e Monteiro (2002), Myrtaceae é uma das mais importantes famílias 

nas comunidades neotropicais e bastante citada em estudos florísticos e fitossociológicos em 

diversas formações florestais (RONDON NETO et al., 2000; MYSTER, 2003; NUNES et 

al., 2003). 

O gênero Myrcia é um dos maiores na família Myrtaceae, com mais de 300 espécies 

distribuídas do México até o sul do Brasil (LIMBERGER et al., 2004). Algumas espécies 

desse gênero são utilizadas na medicina popular como, por exemplo, M. multiflora, utilizada 

como hipoglicemiante na forma de infusor ou decocto (CORRÊA, 1984). Hecht (1984) 

isolou, em folhas desta espécie, mirciatricina I e mirciafenona B, substâncias que 

apresentaram atividade antidiabética associada à inibição da atividade das enzimas aldose 

redutase e alfa-glicosidase. 

A espécie Myrcia splendens (Sw.) DC. conhecida popularmente como guamirim e 

folha-miúda, tem ampla distribuição. Ocorre desde o México até o sul do Brasil 

(OLIVEIRA-FILHO e FONTES 2000; MORAIS e LOMBARDI, 2006). Segundo Oliveira-

Filho (2006), algumas sinonímias desta espécie são M. acutata DC., M. rostrata DC. e M. 

communis Berg, M. fallax (Rich.) DC (FIGURA 1). 
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FIGURA 1-   Árvore de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.) (A). Flor de viuvinha (Myrcia 
splendens (Sw.) DC.) (B). Frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.) nos 
estádios de maturação verde (C), intermediário e maduro (D).  

  

  
        Fonte: Autora do trabalho 

 

Myrcia splendens (Sw.) DC. é uma árvore entre 8 e 12 metros de altura. O 

florescimento ocorre em setembro/outubro e inicia a frutificação em dezembro. Segundo 

Lorenzi (1998), trata-se de uma árvore de características pioneira e recomendada para a 

recuperação de áreas degradadas e para a formação de florestas energéticas. Apresenta 

crescimento rápido, podendo chegar a 2 metros de altura em 2 anos; já produzindo flores e 

frutos (TORENZAN-SILINGARDI, 2002). 

Torenzan-Silingardi (2002), estudando a biologia reprodutiva de M. rostrata 

(sinonímia M. splendens), relata que as flores desta espécie são hermafroditas, pequenas, 

com simetria radial de vida curta, antese no início da manhã, odor adocicado e pólen como 

principal recurso oferecido aos agentes polinizantes. 

A B 

C D 
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As porções líquida e sólida da polpa dos frutos apresentam efeito inibidor na 

germinação de sementes de M. splendens. A viabilidade das sementes é inferior a 30 dias e a 

degradação da polpa ocorre lentamente. Portanto  a interação com animais dispersores torna-

se fundamental para a manutenção dessa espécie vegetal no ambiente (TORENZAN-

SILINGARDI, 2002). 

Seu fruto é muito desejado pelo seu sabor ímpar e pode ser consumido in natura ou 

na forma de sucos, geléias, licores e doces (LUCENA, MAJOR e BONILLA, 2011). 

 

 

2.3.2  Mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.)  
 

 

A mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) é um arbusto que também pertencente à 

família Myrtaceae com caules esbranquiçados, folhas opostas, lanceoladas, oblongas coriáceas e 

flores brancas, pequenas, em feixes axilares. O fruto é uma baga pequena com 2 cm de diâmetro, 

roxa, doce, comestível e adstringente. Cada fruto possui duas sementes pardo-esverdeada e 

esférica. É um fruto silvestre, apreciado pelo sabor adocicado (LUCENA, MAJOR e BONILLA, 

2011) (FIGURA 2). 
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FIGURA 2-  Árvore de mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) (A). Flores de mapirunga  
(Eugenia tinctoria Gagnep.) (B). Frutos verdes e maduros de mapirunga 
(Eugenia tinctoria Gagnep.) (C, D). 

 

        Fonte: Autora do trabalho 

 

 

2.3.3  Araticum-do-brejo (Annona glabra L.) 
 

 

A família Annonaceae constitui-se de 132 gêneros e 2.300 espécies (JESSUP, 1988), 

dos quais dois gêneros recebem notória importância na fruticultura, Rollinia e  Annona. No 

gênero Rollinia, nenhuma das espécies é explorada comercialmente, mas muitas são 

apreciadas regionalmente, como na Amazônia (KAVATI, 1992). Já no gênero Annona, 

estão agrupadas as principais espécies cultivadas, as quais se distribuem em cinco grupos, 

A B 

C D 
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sendo os mais importantes o “Guanabani” e o “Attae” primeiro se refere ao grupo das 

gravioleiras, representado pela gravioleira (Annona muricata), a falsa gravioleira (A. 

montana) e a anona do brejo (A. glabra). O segundo está representado pelas anonas comuns, 

como a fruta-da-condessa (Annona reticulata), a pinha (A. squamosa), a cherimoia (A. 

cherimola) e a atemoia (A. squamos x A. cherimola.) (SCALOPPI JÚNIOR , 2007). 

Segundo Croat (1978), elas crescem naturalmente também nas Américas do Norte, 

do Sul e Central, oeste da África. Seu crescimento ocorre em habitats que estão, 

periodicamente ou permanentemente inundados, ou seja, ao longo de rios, margens de lagos 

e em regiões salobras próximas ao litoral. 

É uma árvore de pequeno porte, semidecídua, encontrada em todo o território 

brasileiro, principalmente nas áreas costeiras, e alcança aproximadamente 12 a 15 metros de 

altura. Um espécime possui normalmente tronco único, porém as sementes germinam em 

grupo dando aparência de moitas com vários caules (PROTECTION, 2007). 

As folhas possuem de 7 a 12 cm de comprimento, pecíolo cilíndrico, lâmina oblonga, 

cartácea, base obtusa, ápice acuminado, margem plana, com 9 a 13 pares de nervuras 

secundárias. A maturidade reprodutiva é atingida após aproximadamente dois anos, quando 

se inicia a floração e a produção de frutos (SIEBRA, 2007). 

As flores são raramente observadas, porém muito atrativas, geralmente com 2 a 3 cm 

de diâmetro, variando de amarelo pálido a creme, com três pétalas maiores externas 

encouraçadas e três pétalas pequenas internas (PROTECTION, 2007). 

O fruto é esférico, com cerca de 5 a 15 cm de diâmetro, naturalmente verde o qual, 

após a queda, torna-se amarelado, escurecendo em seguida. Contém pouco mais de 100 

sementes, de aspecto semelhante aos da abóbora, com aproximadamente 2 cm de 

comprimento (SIEBRA, 2007) (FIGURA 3). 
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    FIGURA 3 -  Árvore de araticum-do-brejo (Annona glabra L.) (A). Flor de araticum-do 
brejo (Annona glabra L.) (B). Frutos verdes e maduros de araticum-do-
brejo (Annona glabra L.) (C, D). 

  

  
         Fonte: Autora do trabalho 

Ela é uma fruta versátil, bastante apreciada e podendo ser consumida in natura ou na 

forma de sucos, geléia, shakes, sorvetes, licores e doces (LUCENA, MAJOR e BONILLA, 

2011). 

 

 

2.4  Desenvolvimento e fisiologia da maturação 
 

 

As frutas constituem de alimentos comercialmente importantes e nutricionalmente 

indispensáveis, sendo órgãos altamente especializados em plantas superiores, oferecendo 

uma grande variedade de características sensoriais como, aroma complexo/delicado, sabor 

A B 

C D 
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agradável, cores exóticas, suculência, e textura. Exercendo uma função vital para a nutrição 

humana por fornecer fatores de crescimento essenciais e necessários para manutenção da 

saúde, como vitaminas (complexo B, C, entre outras), minerais, pró-vitamina A (β-

caroteno) e compostos fenólicos (antioxidantes) (PRASANNA; PRABHA; 

THARANATHAN, 2007). 

O desenvolvimento dos frutos geralmente é dividido em três estágios maiores: 

crescimento, maturação, e senescência.  

O período de crescimento geralmente envolve divisão e alongamento celular, onde 

acontece o aumento físico do fruto (MARTINS et al., 2003). Nessa ocorrem às alterações 

quantitativas que resultam no aumento de peso e volume desse órgão. Tal fase é bastante 

influenciada por fatores do ambiente, como temperatura, radiação solar e precipitação, além 

de fatores genéticos intrínsecos de cada espécie (BERILLI et al., 2007). 

A maturação de frutos é um conjunto de alterações finamente coordenadas, 

geneticamente programadas e um fenômeno de natureza irreversível que envolve uma 

sequencia de eventos bioquímicos, fisiológicos e sensoriais que culminam com a obtenção 

de fruto com atributos de qualidade desejáveis. Um amplo espectro de alterações 

bioquímicas, tais como aumento da respiração, degradação da clorofila, biossíntese de 

carotenoides, antocianinas e os componentes de sabor e aroma, aumento transitório na 

produção de etileno são algumas das principais mudanças envolvidas durante a maturação 

(PRASANNA ; PRABHA; THARANATHAN, 2007). 

 A maturidade no momento da colheita determina a qualidade no armazenamento. A 

avaliação das condições ótimas para consumo deve ser realizada considerando uma série de 

índices, embora do ponto de vista prático, um número limitado de índices são utilizados para 

determinar com reprodutividade o grau dessa qualidade (KADER, 2006).   

Após a maturação, não há mais aumento do fruto. Os frutos são normalmente 

colhidos neste estádio, após o qual, utilizam seus substratos acumulados (CHITARRA e 

CHITARRA, 2005). 

O amadurecimento é considerado como o conjunto de processos bioquímicos que 

ocorrem desde os últimos estágios do desenvolvimento até as etapas iniciais da senescência 

e que resultam em características estéticas e/ou de qualidade ideais para consumo do fruto. 
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O amadurecimento pode ocorrer na planta (frutas não-climatéricas) ou após a colheita (frutas 

climatéricas) (CHITARRA e CHITARRA, 2006).  

Embora os processos bioquímicos resultantes do amadurecimento de frutos sejam 

específicos e variem entre as espécies, algumas mudanças são consideradas comuns, 

incluindo (1) modificação da cor através da alteração de pigmentos como, clorofila, 

carotenóides, e/ou acúmulo de flavonóides, como antocianinas, (2) modificação na textura 

através de alterações na turgescência e na estrutura e/ou no metabolismo da parede celular e 

(3) modificações no conteúdo de açúcares e de ácidos, e no perfil dos compostos voláteis, os 

quais afetam a qualidade nutricional, o sabor e o aroma (GIOVANNONI, 2004). 

 O estádio de maturação na colheita consiste em um dos mais importantes fatores, 

determinante para a qualidade de frutos, assim como as características específicas do 

genótipo que deve ser o principal fator a ser considerado. Assim, a colheita precoce se dá em 

função da maior resistência ao transporte e desempenho na pós-colheita, embora nem 

sempre os índices mínimos de maturação sejam regulados pelas autoridades, havendo perda 

de qualidade (KADER, 2008).  

 

 

2.5  Compostos com propriedades funcionais 
 

 

Os alimentos fornecem não somente nutrientes essenciais necessários para a vida, mas 

também compostos bioativos que promovem benefícios à saúde e reduzem o risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (SEIFRIED et al., 2007). 

O efeito protetor exercido por estes alimentos pode ser atribuído à presença de 

compostos antioxidantes, com ênfase nas vitaminas e alguns metabolitos especiais, tais 

como, compostos fenólicos e carotenóides (OMONI; ALUKO, 2005). 

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas nos diferentes segmentos visando à 

descoberta de novas fontes nutricionais. A importância funcional desses compostos na saúde 

humana tem levado inúmeros pesquisadores a realizarem estudos buscando determinar as 

concentrações destes compostos nos alimentos mais consumidos e em especial nas frutas e 

hortaliças. Estudos epidemiológicos têm demonstrado o efeito protetor de dietas ricas em 
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frutas e hortaliças contra doenças cardiovasculares e doenças degenerativas, em parte aos 

antioxidantes contidos nestes alimentos (RODRIGUES et al., 2003; LIMA et al., 2004; 

GRANDIS et al., 2005; MELO et al., 2006). 

Um antioxidante pode ser definido como uma substancia que, presente em baixas 

concentrações frente a um substrato oxidável, retarda ou previne a oxidação de tal substrato 

(HALLIWELL, 2006). 

Nas frutas os principais tipos de compostos funcionais são discutidos a seguir. 

 

 

2.5.1  Vitaminas 

 
 

A Vitamina C ( ácido ascórbico) é considerada uma substância de grande importância 

para a nutrição humana e está amplamente distribuída no reino vegetal, sendo que algumas 

frutas são consideradas fontes excepcionais, destacando-se a acerola, goiaba e o pedúnculo de 

cajueiro (SILVA, 2007).  

A vitamina C esta envolvida em múltiplas funções biológicas. É cofator de várias 

enzimas envolvidas na hidroxilação pós-tradução do colágeno, na biossíntese de carnitina, 

na conversão do neurotransmissor dopamina a norepinefrina, na amidação peptídica e no 

metabolismo da tirosina. Adicionalmente, é importante na absorção do ferro dietético, 

devido a sua capacidade de reduzir a forma férrica (Fe3+) a ferrosa (Fe2+), propiciando 

absorção do ferro não-heme no trato gastrointestinal (HALLIWELL, 2001; KAGAN, et al., 

1990; LOUREIRO, et al., 2002). 

O ácido ascórbico é um potente antioxidante, apresentando elevada capacidade para 

eliminar diferentes espécies reativas do oxigênio, e a sua atividade antioxidante é devido 

a sua facilidade de doar elétrons, o que o torna um agente redutor muito eficaz nos sistemas 

biológicos (HERNÁNDEZ; LOBO; GONZÁLEZ, 2006; KAUR; KAPOOR, 2001). 

A vitamina E é um componente lipofílico essencial para o organismo. Dos oito 

compostos derivados do termo vitamina E, o α-tocoferol é o que apresenta maior atividade 

biológica. Esta vitamina é sensível a oxidação na presença de oxigênio, luz UV, álcalis, íons 

metálicos (Fe e Cu) e peróxidos lipídicos. Assim, durante o processamento e armazenamento 
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de alimentos ricos nesta vitamina, podem ocorrer perdas consideráveis, resultando na 

diminuição do valor nutricional dos alimentos (PELÚZIO e OLIVEIRA, 2006). 

A vitamina E tem a capacidade de impedir a propagação das reações em cadeia 

induzidas pelos radicais livres nas membranas biológicas. Os danos oxidativos podem ser 

inibidos pela ação antioxidante dessa vitamina, juntamente com a glutationa, a vitamina C e 

os carotenóides, constituindo um dos principais mecanismos da defesa endógena do 

organismo (BIANCHI e ANTUNES, 1999). 

 

 

2.5.2  Carotenóides 
 

 

Os carotenóides formam um dos grupos de pigmentos naturais mais largamente 

encontrados na natureza. São frequentemente responsáveis pela cor vermelha, amarela e 

laranja de frutas e vegetais e também são encontrados em muitos vegetais verdes-escuros 

(SASS-KISS et al., 2005). Ocorrem invariavelmente nos cloroplastos de plantas superiores 

ainda que neste tecido fotossintético sua cor seja mascarada pela clorofila (RODRIGUEZ- 

AMAYA, 1989).  

São encontrados em vegetais e classificam-se em carotenos ou xantofilas. Os 

carotenos são hidrocarbonetos poliênicos com variados graus de insaturação, e as xantofilas 

são sintetizadas a partir dos carotenos, por meio de reações de hidroxilação e epoxidação. O  

β-caroteno e o licopeno são exemplos de carotenos, enquanto a luteína e a zeaxantina são 

xantofilas. Dos mais de 600 carotenóides conhecidos, aproximadamente 50 são precursores 

da vitamina (AMBRÓSIO et al., 2006). 

Os pigmentos carotenóides exercem importante função na fotossíntese e fotoproteção 

nos tecidos das plantas. A função de fotoproteção se origina de sua habilidade de inativar 

espécies reativas de oxigênio tais como oxigênio singlete formado da exposição ao ar e luz. 

Esta função de fotoproteção está também associada com sua atividade antioxidante na saúde 

humana (LIU, 2006). 

Os carotenóides protegem os sistemas biológicos dos radicais livres pela 

transferência de energia do oxigênio excitado para a molécula do carotenóide (SOUSA et 
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al., 2007) . A ação sequestrante de radicais é proporcional ao número de ligações duplas 

conjugadas, presentes nas moléculas dos carotenóides. Estes compostos reagem com os 

radicais livres, notavelmente com os radicais peróxidos e com o oxigênio molecular, sendo a 

base de sua ação antioxidante. Carotenóides como o β-caroteno, licopeno, zeaxantina e 

luteína, exercem funções antioxidantes em fases lipídicas, bloqueando os radicais livres que 

danificam as membranas lipoprotéicas (SHAMI e MOREIRA, 2004). 

Os carotenóides parecem desempenhar alguns papéis fundamentais na saúde 

humana, sendo essenciais para a visão. Apesar de muitas hipóteses comprovadas, suas 

funções não estão completamente elucidadas in vivo. β-caroteno e outros carotenóides foram 

reconhecidos no século XX como as principais fontes de vitamina A. Efeitos benéficos de 

carotenóides contra cânceres, doenças de coração e degeneração macular foram 

reconhecidos e estimularam intensas investigações sobre o papel desses compostos como 

antioxidantes e como reguladores de resposta do sistema imunológico (DELGADO-

VARGAS et al., 2000). 

 

 

2.5.3  Fenólicos 
 

 

A classe química de compostos naturais com ação antioxidante que mais se destaca 

são os compostos fenólicos. Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos no reino 

vegetal. São definidos como substâncias que possuem um anel aromático com um ou mais 

substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais (MALACRIDA e MOTTA, 

2005). 

São compostos do metabolismo secundário das plantas que desempenham nestas 

várias funções, tais como, agem como compostos de defesa contra herbívoros e patógenos, 

enquanto outros têm função como atrativo de polinizadores ou dispersores de frutos, na 

proteção contra a radiação ultravioleta, no suporte mecânico ou reduzindo o crescimento de 

plantas competidoras adjacentes (TAIZ e ZEIGER, 2009).  

Os compostos fenólicos de plantas enquadram-se em diversas categorias, como 

fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados de ácidos benzóico e cinâmico), cumarinas, 
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flavonóides, estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas (NACZK e 

SHAHIDI, 2004). 

Os compostos fenólicos presentes em frutas e hortaliças têm recebido considerável 

atenção por serem os principais componentes com atividade antioxidante, embora não sejam 

os únicos. A atividade antioxidante de compostos fenólicos tem sido atribuída às suas 

propriedades de óxido-redução, que desempenham importante papel na adsorção ou 

neutralização de radicais livres (BASILE et al., 2005). 

Antioxidantes fenólicos funcionam como sequestradores de radicais e algumas vezes 

como quelantes de metais agindo tanto na etapa de iniciação como na propagação do 

processo oxidativo. Os produtos intermediários, formados pela ação destes antioxidantes, 

são relativamente estáveis devido à ressonância do anel aromático apresentada por estas 

substâncias (SOARES, 2002). 

 

 

2.6  Atividade antioxidante 
 

 

Nos organismos vivos, a função dos antioxidantes é impedir que radicais livres 

danifiquem células e tecidos. A dieta é uma importante fonte de antioxidantes e sabe-se que 

frutas e hortaliças são ricos em vitaminas, compostos fenólicos taninos e diversas 

substâncias que auxiliam a manter a saúde celular inibindo a instalação de patogenias 

ligadas ao estresse oxidativo (SANTOS, 2006). 

A oxidação nos sistemas biológicos ocorre devido à ação dos radicais livres no 

organismo. Estas moléculas têm um elétron isolado, livre para se ligar a qualquer outro 

elétron, e por isso são extremamente reativas. Elas podem ser geradas por fontes endógenas 

ou exógenas. Por fontes endógenas, originam-se de processos biológicos que normalmente 

ocorrem no organismo, tais como: redução de flavinas e tióis; resultado da atividade de 

oxidases, cicloxigenases, lipoxigenases, desidrogenases e peroxidases; presença de metais de 

transição no interior da célula e de sistemas de transporte de elétrons. Esta geração de 

radicais livres envolve várias organelas celulares, como mitocôndrias, lisossomos, 

peroxissomos, núcleo, retículo endoplasmático e membranas. As fontes exógenas geradoras 
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de radicais livres incluem tabaco, poluição do ar, solventes orgânicos, anestésicos, pesticidas 

e radiações (SOARES, 2002). 

O oxigênio molecular e seus radicais são os reagentes mais importantes na 

bioquímica dos radicais livres nas células aeróbicas. O termo “espécies reativas de oxigênio” 

(ERO) inclui os radicais livres contendo oxigênio, como o ânion superóxido (O
2

-
), o radical 

hidroxila (HO•), o radical peroxila (ROO•) e espécies não radicalares como o peróxido de 

hidrogênio (H
2
O

2
) e o oxigênio singlete (

1
O

2
), os quais são frequentemente gerados como 

subprodutos de reações biológicas ou por fatores exógenos (GYAMFI et al.,1999; GÜLÇIN 

et al., 2003). 

Com o objetivo de manter a homeostase, nosso organismo possui um sistema de 

defesa antioxidante, que combate a produção de tais EROs. Quando um estímulo, provoca a 

produção elevada de EROs ou a diminuição do sistema de defesa, ocorre desequilíbrio entre 

a produção e a remoção destas (DROGE, 2002; URSO e CLARKSON, 2003). Esse 

desequilíbrio entre a produção de EROs e a sua remoção pelo sistema de defesa antioxidante 

é definido como estresse oxidativo (VANCINI et al., 2005). 

O estresse oxidativo tem sido associado ao desenvolvimento de muitas doenças 

crônicas e degenerativas, incluindo câncer, doenças cardíacas, bem como, está envolvido no 

processo de envelhecimento (MATSUMOTO, 2008). Isto porque os radicais livres reagem 

com DNA, RNA, proteínas e outras substâncias oxidáveis podendo provocar danos celulares 

irreparáveis (MELO et al., 2006). Afetam a estrutura celular ao promoverem a peroxidação 

lipídica da membrana e inativam diversas enzimas por provocarem a fragmentação da 

proteína celular (SOARES, 2002). A membrana celular é um dos componentes celulares 

mais susceptíveis a oxidação em decorrência da sua composição em ácidos graxos 

poliinsaturados (MATSUMOTO, 2008). 

A produção de radicais livres é controlada nos seres vivos por diversos compostos 

antioxidantes, os quais podem ter origem endógena (por ex., superóxido dismutase), ou 

serem provenientes da dieta alimentar e outras fontes. Destas últimas destacam-se tocoferóis 

(vitamina E), ácido ascórbico (vitamina C), polifenóis, selênio e carotenóides. Quando há 

limitação na disponibilidade de antioxidantes podem ocorrer lesões oxidativas de caráter 
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cumulativo. Os antioxidantes são capazes de estabilizar ou desativar os radicais livres antes 

que ataquem os alvos biológicos nas células (ATOUI et al., 2005). 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1  Obtenção dos frutos 
 
 
3.1.1  Viuvinha ( Myrcia splendens ( Sw.) DC.) e Mapirunga ( Eugenia tinctotia Gagnep.) 
 
 

Os frutos de viuvinha e mapirunga foram colhidos aleatoriamente, de forma manual 

das plantas do Jardim Botânico de São Gonçalo do Amarante–CE, 3º34’10” latitude sul e 

38º53’16” longitude oeste. Em seguida foram acondicionados em bandejas de plástico e 

transportados in natura para o Laboratório de Ecologia da Universidade Estadual do Ceará, 

Fortaleza, CE. Os frutos de viuvinha foram divididos, subjetivamente, em três estádios de 

maturação de acordo com a coloração externa: estádio 1- frutos totalmente verdes; estádio 2- 

50% do fruto com coloração verde e 50% com coloração cor rósea; e, estádio 3- frutos 

maduros com coloração totalmente roxa (FIGURA 4). De cada estádio foi coletado um 

pouco mais de 1,5 Kg de frutos.  

 

FIGURA 4 - Frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.) nos estádios 1 (A), 2 (B) e 3 (C). 

 

 

No Laboratório de Ecofisiologia Vegetal da Universidade Estadual do Ceará, os 

frutos de mapirunga foram divididos, subjetivamente, em quatro estádios de maturação de 

acordo com a coloração externa dos frutos, estádio 1 - frutos totalmente verdes; estádio 2 - 

A B C
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50% do fruto com coloração verde e 50% com coloração avermelhada; estádio 3 - frutos 

com a coloração totalmente vermelha; e, estádio 4 - fruto totalmente com coloração roxa 

intensa (FIGURA 5). De cada estádio foi coletado 1 Kg de frutos. 

 

FIGURA 5 - Frutos de mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) nos estádios 1 (A), 2 (B), 3 
(C)  e 4(D). 

 

 

Para as avaliações físicas dos frutos de viuvinha e mapirunga cada estádio foi 

dividido em três amostras, cada uma com 25 frutos, totalizando em 75 frutos para cada 

estádio. Finalmente, no Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita da Embrapa 

Agroindústria Tropical, Fortaleza, CE, os 75 frutos de cada estádio foram caracterizados 

fisicamente quanto à massa total, comprimento, diâmetro, firmeza dos frutos maduros e 

rendimento em polpa. Após esta caracterização física inicial, os frutos foram mantidos 

A B

C D
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congelados em freezer, em torno de –20°C até o momento do despolpamento. Para o 

processamento dos frutos foram retiradas as sementes, desta forma a casca mais a polpa 

foram processadas em Mixer (Wallita RI 1363) até completa homogeneização para as 

análises posteriores. 

 

 

3.1.2 Araticum-do-brejo (Annona glabra L.) 

 

 

Os frutos de araticum-do-brejo foram coletados, manualmente, no Parque Botânico 

de Caucaia-CE, 3º42’50” latitude sul e 38º38’42” longitude oeste. Em seguida foram 

acondicionados em caixas plásticas revestida com esponja e transportados para o 

Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita da Embrapa Agroindústria Tropical, 

Fortaleza, CE. No laboratório os frutos foram divididos, subjetivamente, em seis estádios de 

maturação de acordo com as dimensões e coloração externa dos frutos, estádio 1 - frutos 

totalmente verdes com uma média de 4 cm de comprimento; estádio 2 - frutos totalmente 

verdes com uma média de 5 cm de comprimento; estádio 3 -  frutos totalmente verdes, com 

uma média de 5,5 cm de comprimento; estádio 4 -  os maiores frutos, totalmente verdes e 

com um comprimento em média de 7 cm;  estádio 5 -  frutos de vez com 25% da coloração 

verde e 75% da coloração amarela com um comprimento em média de 5 cm; e,  estádio 6 - 

frutos maduros com coloração 100% amarela (FIGURA 6). 
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FIGURA 6 - Frutos de araticum-do-brejo (Annona glabra L.) nos estádios 1 (A), 2 (B), 3   
(C),4 (D), 5 (E) e 6 (F). 
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 Para as avaliações físicas foram utilizados 21 frutos em cada estádio, totalizando 

sete frutos para cada repetição. Os frutos foram caracterizados fisicamente quanto à massa 

total, comprimento, diâmetro, firmeza, coloração e rendimento da polpa. Após esta 

caracterização física inicial, os frutos foram mantidos congelados em freezer em torno de      

–20°C até o momento do despolpamento. Devido à dificuldade de processamento dos frutos 

de araticum-do-brejo dos estádios 1 ao 4 foi feita uma diluição de 1:1 nestes frutos para 

facilitar o processamento dos mesmos. Para o processamento dos frutos, foram retiradas as 

sementes e a casca. A polpa foi processada em Mixer (Wallita RI 1363) até completa 

homogeneização da polpa para as análises posteriores. 

 

 

3.2  Avaliações físicas 

 
 

3.2.1  Dimensões dos frutos 
 

 

Foram realizadas medidas de diâmetro (comprimento e diamêtro) de todos os frutos, 

utilizando paquímetro digital. Os resultados foram expressos em milímetros. 

 

 

3.2.2  Coloração 
 

 

Através de avaliação objetiva, com calorímetro digital MINOLTA modelo CR 300 o 

qual expressa à cor em parâmetros: L* (corresponde à claridade/luminosidade); a* (define a 

transição da cor verde (-a*) para a cor vermelha (+a*) e b* (representa a transição da cor 

azul (-b*) para a cor amarela (+b*), onde quanto mais distante do centro (=0), mais saturada 

a cor. Somente nos frutos de araticum-do-brejo (Annona glabra L.) foi realizada a 

determinação da cor da casca destes frutos, através da média de duas leituras efetuadas em 
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pontos aproximadamente equidistantes. A cor da polpa das frutas analisadas foi determinada 

logo após o processamento dos frutos. 

 

 

3.2.3 Massa fresca e rendimento da polpa 
 
 

A massa fresca dos frutos e das sementes foram determinadas por meio de balança 

semi-analítica. O rendimento da polpa foi calculado pela diferença e multiplicado por 100. 

 

 

3.2.4  Firmeza 
 

 

Nos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC) e de mapirunga (Eugenia 

tinctoria Gagnep.) foi realizada a firmeza nos frutos íntegros, apenas do estádio maduro, 

pelo uso do texturômetro digital Stable Micro Systems, modelo TA.XT2i com ponteira de 1 

mm. Nos frutos de araticum-do-brejo (Annona glabra L.) a firmeza foi realizada com 

penetrômetro manual Magness-Taylor modelo FT 011 utilizando ponteiras de 3 mm para os 

estádios 1 ao 4 e ponteira de 8 mm para os estádios  5 e 6. Foram feitas duas leituras por 

fruto de araticum-do-brejo, em lados opostos da porção equatorial, objetivando efetuar a 

média. As leituras, em lbf, foram multiplicadas por 4,4482 para expressar o resultado da 

força necessária para romper a resistência da polpa em Newton (N). 
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3.3  Avaliações físico-químicas e químicas 
 

 

3.3.1  Sólidos solúveis (SS) 
 

 

Segundo a metodologia recomendada pela AOAC (1992). Após filtração da polpa 

em papel de filtro, efetuou-se a leitura (ºBrix) com escala variando de 0 a 45ºBrix, em um 

refratômetro digital modelo PR- 100 Pallete (Atago Co, Japão), com compensação 

automática de temperatura. Para os frutos dos estádios 1 e 2 da viuvinha e frutos do estádio 1 

da mapirunga foi feita uma diluição de 1:2 para a realização da análise. No araticum-do-

brejo foi feita uma diluição no estádio 5 de 1:1, para a realização desta análise. 

 

 

3.3.2  Acidez total titulável (ATT) 
 

 

A acidez total titulável foi realizada pelo procedimento eletrométrico, por meio da 

diluição de 1 g de polpa para 50 mL de água destilada, titulando com solução de NaOH (0,1 

N) até pH 8,1 em titulador potenciométrico. Os resultados foram expressos em percentagem 

de ácido cítrico, conforme BRASIL (2005). 

 

 

3.3.3  Relação SS/ATT 
 

 

A relação SST/ATT foi obtida pelo quociente entre as duas variáveis. 
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 3.3.4  pH 
 

 

Determinou-se diretamente na polpa, utilizando um potenciômetro com membrana 

de vidro (AOAC, 1992). 

 

 

3.3.5  Açúcares solúveis totais (AST) 
 

 

Os açúcares solúveis totais determinados pelo método da antrona, segundo 

metodologia descrita por Yemn e Willis (1954). A massa das amostras e as alíquotas de 

leitura variaram de acordo com o fruto analisado e com o estádio de maturação. A leitura foi 

efetuada em espectrofotômetro de ultra violeta visível (modelo Cary 50) com comprimento 

de onda de 620nm e o resultado foi expresso em percentagem de açúcares solúveis totais. 

 

 

3.3.6  Açúcares redutores 
 

 

Os açúcares redutores foram determinados pelo método do DNS (dinitrosalicílico), 

segundo metodologia descrita por Miller (1959). De acordo com o fruto analisado e com o 

estádio de maturação houve variações na massa das amostras e as alíquotas de leitura. A 

leitura foi efetuada em espectrofotômetro de ultra violeta visível (modelo Cary 50) com 

comprimento de onda de 540 nm e o resultado foi expresso em percentagem de massa 

fresca. 
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3.3.7  Amido 
 

 

A extração foi feita por hidrólise ácida, conforme método descrito pela AOAC 

(1992), com algumas adaptações, como segue. Pesou-se as amostras de acordo com a 

espécie e o estádio de maturação, colocou-se aproximadamente 50 mL de água destilada e a 

amostra foi centrifugada, durante 10 min, por três vezes, a 10.000 rpm, com o descarte do 

sobrenadante. Ao resíduo, foram adicionados 50 mL de água destilada e 5 mL de ácido 

clorídrico 37% P.A. O preparo foi deixado em fervura durante 2 h, sob refluxo. Em seguida, 

foi resfriado e neutralizado com solução de carbonato de sódio a 20%. Filtrou-se e o volume 

que foi completado para 250 ml, com água destilada em balão volumétrico. A partir do 

filtrado diluído, determinaram-se os açúcares redutores pelo método do DNS (ácido 

dinitrosalicílico), obedecendo-se à metodologia de Miller (1959). As leituras foram feitas em 

espectrofotômetro de ultra violeta visível (modelo Cary 50) a 540 nm. Os resultados obtidos 

foram multiplicados pelo fator 0,90 para a determinação do amido em percentagem de 

amido. 

 

 

3.3.8  Pectina solúvel 
 

 

A pectina solúvel foi determinada pelo método do m-hidroxidifenil segundo 

metodologia descrita por Mccready e McComb (1952). As amostras foram lidas no tempo 

máximo de 10 minutos em espectrofotômetro de ultra violeta visível (modelo Cary 50) com 

comprimento de onda de 520 nm e o resultado expresso em mg/100 g. 
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3.3.9  Vitamina C 
 

 

O conteúdo de vitamina C foi obtido por titulometria com solução de DFI (2,6 

dicloro fenolindofenol 0,02%) até coloração levemente rósea, de acordo com a metodologia 

de Strohecker e Henning (1967). A massa das amostras e as diluições variaram de acordo 

com o fruto analisado e o estádio de desenvolvimento. Os resultados foram expressos em mg 

de ácido ascórbico/100 g de polpa. 

 

 

 

3.3.10  Clorofila e carotenóides totais 
 
 

A clorofila e os carotenóides totais foram determinados pelo método de Lichtenthaler 

(1987). Foi pesado 2 g do material e macerado com areia em almofariz com a adição de 7 

mL de acetona a 80%. Em seguida o extrato foi filtrado para um balão volumétrico de 25 

mL envolto de papel de alumínio e completou-se o volume com acetona 80%. Foram feitas 

leituras em espectrofotômetro de ultra violeta visível (modelo Cary 50) no comprimento de 

onda de 663,2nm e 646,8nm para clorofila e 470 nm para carotenóides. 

 

 

3.3.11 Antocianinas totais e flavonóides amarelos 
 

 

Foram determinados segundo a metodologia desenvolvida por Francis (1982). 

Pesaram-se as amostras de polpa, em seguida, adicionou-se 15 mL da solução extratora 

etanol 95% - HCl 1,5 N na proporção 85:15. As amostras foram homogeneizadas em um 

homogeneizador de tecidos tipo Turrax por 2 min. na velocidade 5. Logo após, transferiu-se 

o conteúdo para um balão volumétrico de 25 mL, aferindo com a própria solução extratora 

sem filtrar, e depois foram acondicionados em frascos de vidro envolto em papel alumínio, 
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deixando-se descansar, por uma noite em geladeira. Filtrou-se o material para becker de 50 

mL sempre envolto com papel alumínio. As leituras foram feitas em espectrofotômetro de 

ultra violeta visível (modelo Cary 50)com comprimento de onda de 374 nm para flavonóides 

amarelos e 535 nm para as antocianinas, e os resultados expressos em mg/100 g calculados 

através da fórmula: absorbância x fator de diluição/76,6 ou 98,2 para flavonóides amarelos 

ou antocianinas totais, respectivamente. De acordo com o fruto analisado houve variações na 

massa das amostras (polpa) e diluições. 

 

 

3.3.12  Polifenóis extraíveis totais (PET) 
 

 

O conteúdo de polifenóis foi determinado utilizando-se o reagente de Folin-

Ciocalteu, utilizando-se o ácido gálico como padrão, segundo metodologia descrita por 

Larrauri et al. (1997). Para obtenção do extrato foram utilizados dois solventes, metanol 

(50%) e acetona (70%) conforme metodologia descrita por RUFINO et al. (2006). De 

acordo com o fruto analisado houve variações na massa das amostras (polpa) e diluições. A 

polpa de araticum-do-brejo foi liofilizada para a realização desta análise. A leitura foi 

efetuada em espectrofotômetro de ultra violeta visível (modelo Cary 50) com comprimento 

de onda de 515 nm. 

 

 

3.4  Atividade antioxidante pelo método ABTS 
 
 

A atividade antioxidante dos frutos de foi realizada pelo método ABTS. O ensaio 

com o radical livre ABTS, foi obtido pela reação do ABTS (7 mM) com persulfato de 

potássio (2,45 µM, concentração final). O sistema foi mantido em repouso, a temperatura 

ambiente (±25ºC), durante 16 horas em ausência de luz. Uma vez formado o radical 

ABTS•+, dilui-se com etanol até obter um valor de absorbância entre 700 a 705 nm. A 

leitura espectrofotométrica foi realizada exatamente após 6 minutos, a partir da mistura do 
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radical com o extrato em um comprimento de onda de 734 nm. Utilizou-se uma alíquota de 

30 µL de amostra e 3 mL de radical ABTS•+. A curva gerada a partir dos valores das 

absorbâncias e das concentrações das amostras foi calculada. Os valores da AAT foram 

obtidos substituindo-se o valor de y na equação da reta pela absorbância equivalente a 1000 

µM Trolox, sendo os resultados expressos em µM Trolox/g polpa (RUFINO et al., 2006). A 

polpa de araticum-do-brejo foi liofilizada para a realização desta análise. 

 

 

3.5  Delineamento experimental e análise estatística 
 

 

Os resultados das análises físicas, físico-químicas e químicos foram submetidos à 

análise estatística descritiva, obtendo-se a média e desvio padrão para cada estádio de 

maturação analisado (BANZATTO e KRONKA,1995). 

A análise de correlação de Pearson ao nível de 5% e 1% de significância foi 

realizada entre os compostos bioativos (vitamina C, carotenóides totais, flavonóides 

amarelos, antocianinas e polifenóis extraíveis totais) e a atividade antioxidante total pelos 

método ABTS, utilizando o programa GENES (CRUZ, 2001) seguindo modelos biométricos 

descritos por Cruz e Regazzi (1994). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

4.1  Avaliações físicas 
 

4.1.1  Dimensões dos frutos  
 

 

Os valores do comprimento dos frutos de viuvinha obedeceu uma tendência de 

crescimento no decorrer do amadurecimento variando de 8,2 mm no estádio 1 a 11,62 mm 

no estádio 3. Nos frutos de mapirunga essa variação de comprimento foi de 6,68 mm no 

estádio 1 a 9,9 mm no estádio 4. Nos frutos de araticum-do-brejo observou-se crescimento 

até o estádio 4, em que os frutos atingiram seu tamanho máximo, em média 69,73 mm, 

seguido de uma queda no crescimento no final da maturação (FIGURA 7). 

 

  FIGURA 7 -  Comprimento (mm) médio de frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) 
DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo 
(Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 
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O diâmetro dos frutos de viuvinha aumentou, apresentando variação de 4,81 mm no 

estádio 1 a 8,10 mm no estádio 3, praticamente duplicando o seu diâmetro. Nos frutos de 

mapirunga observou-se um aumento mais suave no diâmetro variando de 7,78 mm no 

estádio 1 a 10,62 mm no estádio 4. Nos frutos de araticum-do-brejo o comportamento de 

crescimento em diâmetro seguiu a mesma tendência do comprimento em que se observou 

um aumento no diâmetro até o estádio 4, em que os frutos atingiram seu tamanho máximo , 

em média 57,57 mm, seguido de uma redução no diâmetro no final da maturação ( FIGURA 

8). 

 

FIGURA 8 - Diâmetro (mm) médio de frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra 
L.), em diferentes estádios de maturação 

 
 

Segundo Protection (2007) o diâmetro dos frutos dessa espécie de araticum varia de 

5-15 cm, que corrobora com os resultados deste trabalho. Lucena, Major e Bonilla (2011) 

relataram frutos de mapirunga com 2cm de diâmetro, resultados superiores ao encontrado 

neste trabalho. Araújo et al. (2010) observaram acréscimos a valores muito próximos em seu 

comprimento e diâmetro de jabuticabas ao longo do amadurecimento, o que é característico 
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do crescimento de frutos que apresentam formato arredondado, comportamento semelhante 

ao dos frutos de mapirunga. Dantas (2011) e Borges et al. (2010) reportaram um leve 

aumento no comprimento e no diâmetro dos frutos dos araçazeiros e pitanga-do-cerrado, 

respectivamente, com o avanço da maturação, comportamento semelhante aos encontrados 

em viuvinha e mapirunga.  

Na presente pesquisa foi observado um declínio no comprimento e no diâmetro dos 

frutos de araticum-do-brejo no final da maturação, podendo estar relacionado à perda de 

agua do fruto. O declínio na biometria de frutos no final da maturação vem sendo reportado 

por vários autores em estudos fenológicos do desenvolvimento e da maturação para 

diferentes frutíferas (CASTRO NETO e REINHARDT, 2003; MARTINS et al., 2003; 

MOURA,2005; SILVA, 2010a;).   

O tamanho do fruto, muitas vezes, não é um bom indicador de maturação e ponto de 

colheita, pois em alguns frutos seus tamanhos máximos podem ser atingidos antes que se 

complete o estádio fisiológico de maturação ou se inicie a fase de amarelecimento                   

( CHITARRA e CHITARRA, 2005). Desta forma, as dimensões dos frutos de araticum-do-

brejo podem não ser uma bom indicador de maturidade do fruto. 

 

 

4.1.2  Coloração 
  

 

A FIGURA 9 mostra a coloração da casca dos frutos de araticum-do-brejo. 

Observou-se uma tendência de aumento na luminosidade dos frutos, refletida pela elevação 

nos valores do parâmetro L* de 49,33 no estádio 1 para 57,2 no estádio 6. Como a escala 

varia de 0 a 100, estes frutos apresentaram-se na faixa entre brilhante e opaco, já que a 

média geral foi de 50,31. Sancho et al. (2010) observaram aumento na luminosidade com o 

avanço da maturação em mamão e Moura et al. (2003) em cajá. 

  

 

 



49 
 

FIGURA 9- Coloração da casca de araticum-do-brejo (Annona glabra L.) nos parâmetros 
L*, a*,b*  em diferentes estádios de maturação.         

 

 

De modo geral, o parâmetro a* aumentou com o avanço da maturação, passando do 

sinal negativo para o positivo, caracterizando a perda da coloração esverdeada, bem 

retratada no estádio 1 de -10 para +10 no estádio 6, em que o fruto está totalmente maduro.   

Em relação ao parâmetro b*, de um modo geral houve aumento com o avanço da 

maturação de 20,69 no estádio 1 para 29,03 no estádio 6, indicando o surgimento da 

pigmentação amarela nos frutos. Esse aumento foi simultâneo à perda da cor verde, 

representada pela elevação nos valores de a*. Silva et al. (2005a) e Fonseca et al. (2007) 

também observaram aumento no valor de b*no decorrer da maturação na casca de maracujá-

amarelo e mamão, respectivamente. 

 

Para as polpas de viuvinha, mapirunga e araticum-do-brejo a mensuração da cor foi 

realizada após o processamento dos frutos. O parâmetro L* (luminosidade) pode ser 

mostrado na FIGURA 10. Os valores de L* da viuvinha diminuíram no decorrer do 

amadurecimento de 26,56 no estádio 1 para 7,49 no estádio 3. Na mapirunga os valores de 

L* decresceram de 23,84 no estádio 1 para 13,64 no estádio 4. Na polpa de araticum-do-
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brejo, ao contrário das outras espécies, houve um aumento neste parâmetro no decorrer do 

amadurecimento variando de 23,84 no estádio 1 para 45,47 no estádio 6 a medida que os 

frutos ficavam com a polpa amarela. 
 

FIGURA 10 - Luminosidade na polpa dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra 
L.), em diferentes estádios de maturação. 

 

 
 

  De acordo a FIGURA 11 observa-se que o parâmetro a* na polpa de viuvinha e 

mapirunga aumentaram até o penúltimo estádio de maturação (2 e 3 respectivamente) e no 

último estádio houve uma queda no valor de a*. Essa queda nos últimos estádios deve estar 

relacionada com a pigmentação roxa que as duas espécies apresentaram no estádio maduro. 

Na polpa dos frutos de araticum-do-brejo os valores de a* oscilaram bastante, tendo o 

estádio 1 com o maior valor (8,84) provavelmente devido ao escurecimento da polpa.   
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FIGURA 11- Coordenada a* na polpa dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) 
DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo 
(Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação.   

 
 

Em relação à coordenada b* observou-se uma diminuição deste parâmetro no 

decorrer do amadurecimento dos frutos de viuvinha e de mapirunga. Na viuvinha esse 

decréscimo foi de 18,87 no estádio 1 para 0,30 no estádio 3. Na mapirunga a variação foi de 

9,91 no estádio 1 para 1,08 no estádio 4.  Esse decréscimo nos valores de b* é devido a 

pigmentação roxa alcançada nesses frutos no final da maturação. No araticum-do-brejo o 

comportamento foi inverso, houve o aumento da coordenada b* no decorrer no 

amadurecimento, pois com a maturação a polpa começou a ficar amarela. A variação da 

polpa de araticum-do-brejo foi de 15,2 no estádio 1 para 23,42 no estádio 6 (FIGURA 12). 
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FIGURA 12 -  Coordenada b* na polpa dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra 
L.), em diferentes estádios de maturação. 

 

 

 

4.1.3  Massa e rendimento da polpa 
 

 

Na FIGURA 13, podem ser observados os valores para o peso total das espécies 

frutíferas avaliadas em seus diferentes estádios de maturação.  
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FIGURA 13 – Massa fresca (g) dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona 
glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 

 

Os frutos de viuvinha apresentaram um aumento em massa durante o 

amadurecimento, variando de 0,15 g no estádio 1 e encerrando em 0,66 g no estádio 3. Os 

valores de massa fresca dos frutos de mapirunga também obedeceram a uma tendência de 

crescimento no decorrer do amadurecimento variando de 0,23 g no estádio 1 a 0,66 g no 

estádio 4. Esse acúmulo foi paralelo ao aumento das dimensões dos frutos.  

Nos frutos de araticum-do-brejo a tendência de crescimento em massa fresca seguiu 

o mesmo comportamento do comprimento e diâmetro em que se observou um aumento na 

massa fresca dos frutos até o estádio 4, em que os frutos atingiram  máxima massa, em 

média 122,4 g, seguido de uma redução na massa do fruto no final da maturação. 

Esse declínio de massa no final da maturação de araticum-do-brejo também foi relato 

por Lucena (2006), estudando o desenvolvimento de manga, ‘Tommy Atkins’, onde 

constatou-se que  o valor máximo da massa fresca do fruto foi de 400,00 g aos 84 DAA, 

havendo em seguida decréscimo, associado à redução no conteúdo de água do fruto. Essa 

mesma observação foi relatada por Castro Neto e Reinhardt (2003), estudando o crescimento 

de frutos de mngueira, cv. Haden.  
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O rendimento da polpa das diversas frutíferas estudadas pode ser observado na 

FIGURA 14. Nos frutos de viuvinha e mapirunga esse rendimento constituiu da junção da 

casca mais a polpa. No decorrer do amadurecimento houve um aumento no rendimento do 

fruto variando de 44,40% no estádio 1 a 77,98% no estádio 3 na viuvinha. Na mapirunga 

também observou-se um aumento no rendimento variando de 37,2 a 71,61%. No araticum-

do-brejo o rendimento dos frutos no decorrer da maturação oscilou bastante, devido a 

heterogeneidade dos frutos, que por serem nativos, houve uma dificuldade de 

homogeneização da amostra. Observou-se uma média geral de 56,29% de rendimento da 

polpa de araticum-do-brejo. O rendimento do araticum-do-brejo consistindo apenas da 

polpa, sem semente e sem casca (FIGURA 14). 

 

FIGURA 14 -  Rendimento (%) dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona 
glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 
 

Silva et al. (2009b), encontraram 55 a 65% de  rendimento da polpa de fruto de 

araticum maduro (Annona crassiflora Mart.) ,faixa compatível ao encontrado neste trabalho. 

Silva et al. (2005a) observou aumento no rendimento do suco de maracujá amarelo 

em duas espocas de colheita no decorrer dos estádios de maturação, comportamento 
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semelhante aos dos frutos de viuvinha e mapirunga. Lima et al. (2002) relataram que a 

determinação física do umbu-cajá em estádios avançados de maturação demonstrou 

condições adequadas para comercialização por apresentar rendimento em polpa acima de 

50%. Todas as frutas analisadas apresentaram valores de rendimento acima desse valor, o 

que pode representar ótimas condições para o mercado. 

 

 

4.1.4  Firmeza 
 

 

 Para os frutos de araticum-do-brejo pode-se observar um decréscimo quadrático na 

firmeza conforme o amadurecimento do fruto, variando de 45,24 N no estádio 1 a 7,34 N no 

estádio 6 ( FIGURA 15). 

FIGURA 15 - Firmeza dos frutos de araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes 
estádios de maturação. 

 
  Esse mesmo comportamento foi relatado por Cavalini et al. (2006) com goiabas da 

variedade ‘Paluma’ em que observaram um decréscimo de 132,50 N em frutos com 

coloração da casca verde escuro para 20,06 N em frutos de coloração amarela. Para a 
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variedade ‘Kamagai‟ a variação foi de 106,05 a 65,41 N de frutos verdes escuro para frutos 

amarelo brilhante.  

Rodrigues (2005) reportou um decréscimo linear na firmeza com o pequi (Caryocar 

brasiliense), fruto nativo do cerrado, A firmeza está relacionada com a força necessária para 

que o produto atinja uma dada deformação, dando uma ideia das transformações na estrutura 

celular, da coesão das células e das alterações bioquímicas (CHITARRA e CHITARRA, 

2005).  

A textura torna-se macia devido principalmente à degradação de substâncias 

pécticas. A alteração na textura durante a maturação é acompanhada de hidrólise dos ácidos 

poligalacturônicos, celuloses e hemiceluloses insolúveis das paredes celulares e da lamela 

média (MAIA et al., 2007). 

Nos frutos de viuvinha e mapirunga foi feito apenas a firmeza dos frutos maduros, 

devido a sua estrutura morfológica, com média geral de 0,16N no estádio 3 e 0,94N no 

estádio 4, respectivamente.  

 

4.2  Avaliações físico-químicas e químicas 
 

 

4.2.1  Sólidos solúveis (SS)  
 

O aumento no teor de SS durante o desenvolvimento foi contínuo em todas as 

espécies analisadas. Para viuvinha obsevou-se  variação de  2,27ºBrix no estádio 1  para 

20,58°Brix no estádio 3. Na mapirunga houve uma variação de 4,25ºBrix no estádio 1 para 

17,63°Brix no estádio 4, enquanto que para o araticum-do-brejo essa variação foi de 

2,53ºBrix no estádio 1 para 11,43°Brix no estádio 6. Observaram-se altos valores de sólidos 

solúveis nos últimos estádios de maturação dos frutos de viuvinha e mapirunga (FIGURA 

16). 
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FIGURA 16 - Teor de sólidos solúveis dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) 
DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo 
(Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 
 

 Comportamento semelhante foi observado por Moura (2005) que relatou um 

aumento nos teores de sólidos solúveis dos clones de mangaba durante a maturação de 9,87  

para 12,93°Brix. Lima et al. (2002), também observarm um aumento no teor de sólidos 

solúveis em função dos estádio de maturação em umbu-cajazeira, constatando-se valores 

médios de 11,25°Brix. Silva et al. (2009) e Lima et al. (2006) também observaram essa 

tendência de aumento nos sólidos solúveis em araticum (Annona crassiflora Mart.) e 

graviola ( Annona muricata L.), respectivamente. 

De acordo com Lucena (2006), em frutos de mangueira, os valores de SS são utilizados 

como indicador de maturidade, com aumento do seu teor, fator atribuído principalmente à 

hidrólise dos carboidratos de reserva acumulados durante o crescimento do fruto na planta. Para 

Vilas Boas et al. (2004), o teor de sólidos solúveis além de ser usado como indicador de 

maturidade, também determina a qualidade da fruta, exercendo importante papel no sabor.  

Silva et al. (2009b), obtiveram, para polpa de araticum maduro,  SS de 12°Brix, valor 

semelhante ao encontrado no presente trabalho. Devido à falta de dados na literatura sobre 

SS dos frutos da família mirtácea analisados, foram relacionados para comparação outros 
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frutos nativos. Rufino (2008), estudando 18 frutas não tradicionais maduras, encontrou 

valores de sólidos solúveis variando de 4,75ºBrix (jambolão) a 37,07ºBrix( carnaúba).  

 

 

4.2.2  Acidez total titulável (ATT) e pH 
 
 

De acordo com a FIGURA 17  pode-se observar uma leve diminuição na ATT de 

0,80% no estádio 1 para 0,65% no estádio 3 no decorrer da maturação em viuvinha. Nos 

frutos de mapirunga observou-se um decréscimo da acidez do estádio 1 (0,17%) até o 

estádio 3 ( 0,11%) e em seguida houve um aumento da acidez no estádio 4 (0,19%). No 

araticum-do-brejo observou-se que a acidez manteve-se constante até o estádio 4 (em torno 

de 0,15%) seguida de um aumento até o final da maturação, sendo mais pronunciado no 

estádio 5, em torno de 0,86%. 

 

FIGURA 17 -  Acidez total titulável dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona 
glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 
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Na viuvinha observou-se uma leve diminuição do pH, variando de 4,01 no estádio 1 

para 3,81 no estádio 3. Na mapirunga observou-se uma oscilação de pH, sendo o estádio 4 o 

que apresentou menor valor (4,72), que foi o estádio mais ácido. No araticum-do-brejo 

observou-se uma tendência de diminuição do pH, sendo mais pronunciado no estádio 5 ( 

4,52) ( FIGURA 18).  

 

FIGURA 18- pH dos frutos de  viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), mapirunga 
(Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em 
diferentes estádios de maturação. 

 
 

 Em estudos com manga ‘Tommy Atkins’, Lucena (2006) observou uma diminuição 

na ATT e aumento no pH com o avanço da maturação, podendo ser decorrente do consumo 

de ácidos orgânicos no processo respiratório ou de sua conversão em açúcares. Silva et 

al.(2009) e Souza et al. (2010) também verificaram, um declínio nos teores de ATT e 

aumento do pH com o avanço da maturação da gabiroba e goiabeira, respectivamente. O 

declínio da acidez foi observado apenas nos frutos de viuvinha. 

No presente trabalho ocorreu o acúmulo da acidez no ultimo estádio de maturação na 

polpa de mapirunga e a partir do estádio 2 na polpa de araticum-do-brejo. Esse acúmulo de 

acidez também foi observado durante a maturação de umbus (MOURA et al. 2001). O 
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acúmulo de acidez, diferente na maioria dos frutos, nos quais a acidez tende a diminuir com 

o avanço da maturação é decorrente do consumo de ácidos orgânicos no ciclo de Krebs, no 

processo respiratório, ou na conversão de ácidos em açúcares na gliconeogênese (KAYS, 

1997). Segundo Chitarra e Chitarra (2005), durante o amadurecimento a maioria dos frutos 

perde rapidamente a acidez, mas em alguns casos, há um pequeno aumento nos teores, com 

o amadurecimento.  

A determinação da ATT pode ser utilizada como índice para determinar o ponto de 

colheita frutos, desde que as diferenças sejam evidenciadas ao longo da maturação (KLUGE 

et al., 2002). A ATT foi utilizada com sucesso na determinação do ponto de colheita para 

goiabas (AZZOLINI et al., 2004; CAVALINI et al., 2006).  

 

 

4.2.3  Relação SS/ATT 
 

 

A relação SS/ATT média da polpa de viuvinha variou de 8,5 no estádio 1 de 

maturação a 31,5 no estádio 3. Na mapirunga a relação variou de 25,36 no estádio 1 a 91,10 

no estádio 4 sendo o estádio 3 (frutos com a coloração totalmente vermelha) o que 

apresentou a maior relação SS/ATT (155,9) , devido a sua menor acidez. No araticum-do-

brejo essa relação teve uma variação de 18,11 no estádio 1 a 20,05 no estádio 6 sendo o 

estádio 5 (frutos de vez) o que apresentou a menor relação SS/ATT (5,28) devido este 

estádio possuir a maior acidez ( FIGURA 19). 
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FIGURA 19 - Relação SS/ATT dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona 
glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 

 

Lima et al. (2002) também observaram um aumento na  razão SS/ATT  durante o 

amadurecimento de umbu cajazeira. Esse comportamento também foi observado por Lucena 

(2006) e Santos et al. (2002) para frutos de mangueira e pitangueira, respectivamente. Cohen 

et al. (2010) reportaram valores médios de 45,4 na razão SS/ATT para araticum maduro        

( Annona crassiflora Mart.), valores bem superiores aos encontrados neste trabalho. 

A relação SS/ATT, em geral, aumenta com o avanço da maturação dos frutos devido 

ao declínio na ATT e a elevação nos teores de sólidos solúveis, sendo um importante 

indicativo do sabor (KLUGE et al., 2002). 

A relação SS/ATT propicia uma boa avaliação do sabor dos frutos, sendo mais 

representativa do que a medição isolada de açúcares e da acidez (PINTO et al., 2003). De 

acordo com Krolow et al. (2007), a maior relação SS/ATT confere às frutas um melhor 

equilíbrio entre o doce e o ácido, conferindo sabor mais agradável, tornando-as mais 

atrativas. 
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4.2.4  Açúcares solúveis totais  
 

 

 A FIGURA 20 mostra os teores de açúcares solúveis totais no decorrer do 

amadurecimento dos frutos das três espécies analisadas. O teor de açúcares solúveis totais 

variou de 1,15% no estádio 1 até  17,17% no estádio 3 na polpa de viuvinha. Na polpa de 

mapirunga houve um aumento de 1,76 % no estádio 1 até 12,41% no estádio 4. Na polpa de 

araticum-do-brejo observou-se um aumento de açúcares solúveis totais variando de 0,84% 

no estádio 1 até  6,64% no estádio 6. 

FIGURA 20- Teor de açúcares solúveis totais (%) dos frutos de viuvinha (Myrcia 
splendens (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e 
araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios de 
maturação. 

 
Esse mesmo comportamento foi reportado por Rocha et al. (2001), que estudando a 

maturação de manga ‘Tommy Atkins’ observaram um aumento nos conteúdos de açúcares 

totais nos frutos ao longo da maturação demonstrando crescente conversão de amido em 

açúcares simples.  Primo (2005) reportou uma variação de 4,57 a 10,79 g.100 g-1, no teor de 

açúcares solúveis totais em sete estádios de maturação do araçá. Araújo et al. (2010) 

reportaram um acúmulo significativo no conteúdo de açúcares totais no decorrer do 
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desenvolvimento de jabuticabas, variando de 1,05 a 12,34% na casca e 1,19 a 14,58% na 

polpa, resultado semelhante ao encontrado nos frutos de mapirunga. 

Rufino (2008) estudando 18 frutas não tradicionais maduras observou valores de 

açúcares totais variando de 1,26% (açaí) a 17,4% (carnaúba). Este valor encontrado para 

carnaúba (17,4%) pode ser comparado aos valores encontrados nos frutos de viuvinha 

maduro que foi em torno de 17,17%. 

O aumento nos AST é resultante da degradação do amido que durante a maturação é 

metabolizado em açúcares, sendo também biosintetizados através da gliconeogênese a partir 

de ácidos, aumentando a doçura dos frutos (SHARMA et al., 2008).  

   

 

4.2.5  Açúcares redutores 
 

 

O teor de açúcares redutores dos frutos analisados no decorrer do amadurecimento 

está representado na FIGURA 21. O percentual de açúcar redutor variou de 1,12% no 

estádio 1 a 12,24% no estádio 3 na polpa de viuvinha no decorrer do amadurecimento. Na 

polpa de mapirunga observou-se uma variação de 1,9% no estádio 1 para 6,41% no estádio 

4.  A polpa de araticum-do-brejo obteve o menor percentual de açúcares redutores durante o 

amadurecimento, variando de 0,92 a 4,14%.  
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FIGURA 21 -  Teor de açúcares redutores (%) dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens 
(Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo 
(Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 

 

Esse mesmo comportamento foi observado por Moura (2005), em estudo com 

mangabas em diferentes estádios de maturação. Cardoso et al. (2002) ao avaliarem frutos de 

goiaba ‘Paluma’ em diferentes estádios de maturação, obtiveram um aumento no  teor de 

açúcares redutores  variando de 4,84 a 5,12%.  Araújo et al. (2010) também reportaram um 

acúmulo significativo no conteúdo de açúcares redutores no decorrer do desenvolvimento de 

jabuticabas 0,76 a 6,64% na casca e 0,90 a 9,40% na polpa. Este aumento deve-se a inter-

conversão de amido em açúcares e ao desenvolvimento de sacarose em açúcares pela 

invertase e ou, sacarose sintetase (Kays, 1997) 

Nos frutos de viuvinha e araticum-do-brejo esse acúmulo ocorreu mais intensamente 

nos últimos estádios de desenvolvimento. Esse comportamento corrobora ao encontrado por 

Galho et al. (2007) que observaram um acúmulo de açucares redutores aumentando 

paulatinamente até os 66 DAA e acelerando o acúmulo de açúcares redutores a partir de 80 

DAA até a maturação final dos frutos de Psidium cattleyanum.  

 O conteúdo de açúcares redutores se constitui principalmente de glicose e frutose. A 

quantificação do teor de açúcares individuais é importante quando se objetiva avaliar o grau de 
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doçura do produto, pois o poder adoçante desses açúcares é variado e aumenta na seguinte 

seqüência glicose, sacarose e frutose (CHITARRA e CHITARRA, 2005). 
 
 
 

4.2.6  Amido (AM) 
 

 

De acordo com a FIGURA 22 observou-se uma diminuição no teor de amido ao 

longo dos estádios de maturação nas polpas de viuvinha e mapirunga. Na viuvinha 

observou-se que o percentual de amido decresceu de 5,32% no estádio 1 para 1,13% no 

estádio 3 com o avanço da maturação. Na mapirunga o decréscimo no percentual de amido 

foi de 6,48% no estádio 1 para 2,44% no estádio 4. Nos frutos de araticum-do-brejo foi 

observado um aumento na concentração de amido de 0,86% no estádio 1 para 2,13 no 

estádio 5 ( fruto de vez) e logo após uma diminuição no último estádio encerrando no valor 

de 0,57%. 

 

FIGURA 22 - Teor de amido (%) dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), 
mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona 
glabra L.), em diferentes stádios de maturação. 
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Assim como ocorreu nos frutos de viuvinha e mapirunga, Lima et al. (2006) 

reportaram o decréscimo de 10,52 para 1,68 g 100 g-1 no conteúdo de  amido após a colheita, 

de graviola. Araújo et al. (2010) e Brunini (2004) também observaram uma redução no 

conteúdo de amido  durante o desenvolvimento de jabuticabas. 

O avanço da maturação promove um aumento no conteúdo de açúcares, atribuído 

principalmente, à hidrólise de carboidratos de reserva acumulados durante o crescimento do 

fruto na planta, resultando na produção de açúcares solúveis totais (AST) (LUCENA, 2006). 

Nos frutos de araticum-do-brejo observou-se um aumento na concentração de amido 

até o estádio 5. Esse aumento também foi reportado por Galho et al. (2007) observaram em 

estudo com frutos de araçá, cujos valores aumentaram levemente durante as fases inicial e 

de crescimento acelerado (de 10 aos 80DAA), incrementando fortemente o acúmulo de 

amido na fase de maturação do fruto (de 94 aos 122 DAA). Lucena (2006) estudando manga 

‘Tommy Atkins’, também encontrou teores crescentes de amido durante o desenvolvimento, 

partindo de 2,11% para 4,48 %, concluindo que há acúmulo de amido durante a permanência 

da manga na planta, e após a colheita esse amido é totalmente hidrolizado em 8 dias.  

 

4.2.7  Pectina solúvel 
 

 

Na polpa de viuvinha observou-se um leve aumento na concentração de pectina 

solúvel de 0,10 mg/100g no estádio 1 para 0,12 mg/100g no estádio 3. Na polpa de 

mapirunga, o estádio 1 foi o que apresentou maior concentração de pectina solúvel 0,09 

mg/100g seguido de uma diminuição constante nos demais estádios para 0,05 mg/100g.  Na 

polpa de araticum-do-brejo observou-se um aumento na concentração de pectina solúvel no 

decorrer da maturação de 0,03 mg/100g no estádio 1 para 0,35 mg/100g no estádio 6 

(FIGURA 23).  
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FIGURA 23 - Teor de pectina solúvel (mg/100g) dos frutos de viuvinha (Myrcia 
splendens (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e 
araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios de 
maturação. 

 
 

Como observado na viuvinha e araticum-do-brejo, Araújo et al. (2010) também 

relataram que teor de pectina solúvel apresentou uma tendência de aumento em ambas às 

frações (casca e polpa) durante o desenvolvimento da jabuticaba. Majumber e Mazumdar 

(2002) e Silva et al. (2009) observaram que também ocorre aumento da solubilização de 

substâncias pécticas durante o amadurecimento de Physalis peruviana L. e  frutos de 

gabiroba. A solubilização de substâncias pécticas é uma tendência natural durante o 

amadurecimento dos frutos (OLIVEIRA, 2005).  

 No entanto, Lima et al. ( 2006) não observaram diferenças  significativas no teor de 

pectina solúvel durante a maturação e pós colheita em graviola. 

Durante o amadurecimento a solubilidade da pectina pode aumentar como resultado de 

clivagem das ligações entre pectinas e hemiceluloses, geralmente como resultado de degradação 

enzimática. Porém, a conformação estrutural da molécula, unida, pelo menos parcialmente, por 

interações não-covalentes, reforça a possibilidade de degradação não enzimática (LUCENA, 

2006). 



68 
 

  Frutos com elevado percentual de pectina solúvel são geralmente de textura fraca e 

pouco resistentes ao transporte e armazenamento (ANTUNES et al., 2006).   

 

 

4.2.8  Vitamina C 
 

 

Na polpa de viuvinha a concentração de Vitamina C aumentou de 25,31 mg/100g no 

estádio 1 para 71,62 mg/100g no estádio 3. Na polpa de mapirunga observou-se um 

comportamento constante no conteúdo de vitamina C no decorrer do amadurecimento com 

média de 34,05 mg/100g. Finalmente, na polpa de araticum-do-brejo observou-se um 

aumento gradativo no teor de vitamina C ao longo da maturação dos frutos, a variação foi de 

9,56 mg/100g no estádio 1 para 17,36mg/100 no estádio 6 (FIGURA 24).  

 

FIGURA 24 - Teor de vitamina C (mg/100g) dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens 
(Sw.) DC), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo 
(Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 
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Silva et al. (2009c) também observarm um aumento no teor de ácido ascórbico 

durante a maturação de frutos de araticum (Annona crassiflora Mart.)  de 25 mg/100g para 

34 mg/100g. Esses valores foram superiores aos encontrados no presente trabalho.  

Menezes et al., (1998), caracterizando melão do tipo Galia durante a maturação 

observaram que o melão colhido no estádio de maturação I  apresentou o menor teor de 

vitamina C e o estádio de maturação V apresentou teor mais elevado. O aumento da 

concentração de vitamina C total durante a maturação foi acompanhado por aumento no 

conteúdo de açúcares totais. Santos et al. (2002), estudando as alterações fisiológicas durante 

a maturação de pitanga observaram que a maior concentração de vitamina C se encontrava 

no final do crescimento, estádios 4 e 5 para os frutos vermelhos e roxos respectivamente. 

Esse mesmo comportamento foi relatado por Patil et al. (2010) em carambolas, Souza et al. 

(2010) e  Azzolini et al. (2004) em goiabas. 

A degradação de polissacarídeos da parede celular possivelmente resulta em um 

aumento da galactose que é um dos precursores da biossíntese do ácido ascórbico 

(WHEELER et al., 1998; SMIRNOFF et al., 2001). 

 

 

4.2.9  Clorofila e carotenóides totais 
 
 

Na polpa de viuvinha o teor de clorofila variou de 4,61 mg/100 g no estádio 1 até 

1,16 mg/100 g no estádio 3. Na mapirunga observou-se um decréscimo de 5,5 mg/100 g no 

estádio 1 para 3,23 mg/100 g no estádio 4. Na polpa de araticum-do-brejo a clorofila total 

decresceu de 1,3 mg/100 g no estádio 1 para 0,48 mg/100 g no estádio 6 (FIGURA 25). De 

um modo geral o teor de clorofila das frutas analisadas diminui bastante a partir do estádio 

1, porém observou-se oscilações no teor deste parâmetro nos frutos de mapirunga e 

araticum-do-brejo. 
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FIGURA 25 -  Teor de clotofila total (mg/100 g) dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens 
(Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo 
(Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 

De acordo com a FIGURA 26 observou-se um aumento na concentração de 

carotenóides totais no decorrer do amadurecimento de frutos de viuvinha variando de 1,39 

mg/100 g no estádio 1 para 4,61 mg/100 g no estádio 3. Na mapirunga o teor de 

carotenóides da polpa  diminuiu do estádio 1 (3,95 mg/100 g ) até o estádio 3 (2,97 mg/100 

g) e depois aumentou no estádio 4 (3,49 mg/100 g). Na polpa de araticum-do-brejo a maior 

concentração foi obtida no estádio 1 em torno de 1,03 mg/100 g, provavelmente devido ao 

escurecimento da polpa, em seguida observou-se um decréscimo nos estádios 2 e 3, 

retornando o crescimento até o estádio 5, quando a polpa ficava amarelada e  finalmente 

houve uma breve redução na concentração de carotenóides no último estádio da polpa da 

fruta (estádio 6). 
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FIGURA 26 -  Teor de carotenóides totais (mg/100g) dos frutos de viuvinha (Myrcia 
splendens  (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e 
araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios de 
maturação. 

 
Na polpa de mapirunga observou-se um declínio no teor de carotenóides até o estádio 

3, indicando que os carotenóides já se encontraram na sua maioria, sintetizados na 

maturação. Com o avanço da maturação houve apenas o desmascaramento desses 

pigmentos. 

Conforme observado no presente trabalho, Moura (2005) e Sampaio et al. (2007) 

também observaram uma diminuição no teor de clorofila total da casca de mangaba e de 

fruto de cajazeira, respectivamente. Lima et al. (2005) observou aumento na síntese  de 

carotenóides durante o amadurecimento de frutos  de aceroleira, como foi observado em 

frutos de viuvinha.  
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4.2.10  Antocianinas totais e flavonóides amarelos  
 
 

A FIGURA 27 mostra os resultados das antocianinas das frutas analisadas. Nas 

polpas de viuvinha e na mapirunga houve um incremento no teor de antocianinas ao longo 

dos estádios de maturação alcançando o valor de 180,91 mg/100 g de polpa no estádio 3 e 

58,53 mg/100 g de polpa no estádio 4, respectivamente. O rápido acúmulo destes pigmentos 

nos estádios finais de maturação proporcionou uma aparência atrativa nestas frutas. Na 

polpa de araticum-do-brejo o teor de antocianinas manteve-se baixo no decorrer do 

amadurecimento, atingindo o valor máximo de 0,33 mg/100 g de polpa no estádio 6. 

FIGURA 27 - Teor de antocianinas (mg/100 g) dos frutos de viuvinha (Myrcia splendens  
(Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo 
(Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 
 

 Santos et al. (2002) estudando as alterações fisiológicas em pitanga durante o 

amadurecimento, observaram um aumento no conteúdo de antocianinas ao longo do 

amadurecimento indicando haver uma síntese desses pigmentos em pitanga como ocorre em 

outras frutas (FIGUEIREDO et al., 2002), comportamento semelhante ao observado nas 

polpas de viuvinha e mapirunga. Araújo et al. (2009) pesquisando sobre a qualidade de 
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clones de acerola observaram um aumento no teor de antocianinas durante o 

armazenamento, provavelmente devido ao amadurecimento dos frutos. 

Verificam-se na FIGURA 28 altos valores de flavonóides amarelos nas polpas de 

viuvinha e mapirunga. Houve um decréscimo de flavonóides amarelos nos frutos de 

viuvinha no decorrer do amadurecimento de 125,84 mg/100 g no estádio 1 (fruto totalmente 

verde)  para 80,95 mg/100 g no estádio 3 (fruto totalmente roxo). Dantas (2011) também 

observou um decréscimo de flavonóides amarelos na polpa de araçá. Nos frutos de 

mapirunga, o estádio 1 apresentou alto teor de flavonóides amarelos (122,10 mg/100 g) , 

logo em seguida observou-se uma queda nos estádios 2 e 3 e novamente houve um aumento 

no estádio 4 (165,45 mg/100 g). Assim como as antocianinas, o conteúdo de flavonóides 

amarelos foi baixo na polpa de araticum-do-brejo, apresentando o maior teor no estádio 1 

(4,08 mg/100 g).  

FIGURA 28 - Teor de flavonóides amarelos (mg/100g) dos frutos de viuvinha (Myrcia 
splendens  (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-
do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação. 

 
 

De acordo com Davies e Schwinn (2006) a produção de flavonóides é induzida 

através de várias formas de estresse, a exemplo da exposição à radiação ultravioleta, 

ferimentos, infecção de patógeno, incidência de luz ou deficiência de nutrientes, gerando um 
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aumento na capacidade de captura de radicais livres, como potencializadores da defesa do 

fruto. Todas as frutas analisadas encontravam-se sob condições de alta intensidade luminosa. 

Rufino et al. (2010) reportaram conteúdos de flavonóides amarelos na polpa de frutos 

maduros de espécies da família Myrtaceae, com 20,1 mg/100 g para camu-camu, 147,0 

mg/100 g para jabuticaba, 70,9 mg/100 g para  jambolão e 207,0 mg/100 g para murta.  

   

 

4.2.11  Polifenóis extraíveis totais 
 

 

Podem ser observados na FIGURA 29, os teores de polifenóis extraíveis totais das 

diferentes variedades de frutíferas avaliadas. 

 
FIGURA 29 - Teor de polifenóis extraíveis totais (mg/100 g) dos frutos de viuvinha 

(Myrcia splendens  (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e 
araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios de 
maturação. 

 
   

Na polpa de viuvinha os três estádios de maturação apresentaram altos teores de 

polifenóis destacando-se o estádio 2 com 415 mg/100 g. Na polpa de mapirunga  o estádio 1 
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apresentou o maior teor de polifenóis 414,61 mg/100 g, seguido pelo decréscimo nos 

estádios 2 (184,38 mg/100 g) e 3 (188,87 mg/100 g) e novamente um aumento no estádio 4 

para 340,06 mg/100 g. Esse aumento no teor de polifenóis no estádio 4 da mapirunga pode 

estar relacionado ao aumento no teor de antocianinas nesse estádio de maturação, tendo em 

vista que pigmentos antociânicos são considerados compostos fenólicos (LIMA et al., 2000). 

O teor de polifenóis na polpa de araticum-do-brejo decresceu do estádio 1 (18,44 

mg/100 g) e até o estádio 4 (5,3 mg/100 g), com um posterior aumento nos  últimos estádios 

de maturação atingindo o valor máximo de 30,89 mg/100 g no estádio 6.  Roesler et al. 

(2007) relataram teores de polifenóis em torno de 20,31 g GAE.Kg -1ms na polpa de 

araticum (Annona crassiflora Mart.) maduro, valor inferior ao encontrado neste trabalho. 

Os teores de polifenóis da viuvinha e da mapirunga foram altos, mas não há dados na 

literatura sobre estes frutos em relação aos polifenóis. Em um estudo sobre o potencial 

antioxidante de frutas nativas maduras do bioma auracária, Schllemer et al. (2009) encontrou 

valores de fenólicos totais de  171 (uvaia) a 260 (jabuticaba) mg GAE/100 g de fruta, ambas 

frutas da família Myrtaceae. Ferreira et al. (2010) estudando compostos bioativos em amora 

preta madura também encontrou altos teores de compostos fenólicos (241,7 ± 0,8 mg 

equivalente de ácido gálico/100 g), resultados inferiores aos encontrados na viuvinha e 

mapirunga no estádio maduro.  

 

 

4.3   Atividade antioxidante pelo método ABTS 
 

 

 A atividade antioxidante dos frutos pode ser mostrada na FIGURA 30. 

Na polpa de viuvinha o comportamento da atividade antioxidante pelo método ABTS 

foi semelhante ao dos polifenóis com o estádio 1 o valor de 29,10 µM de trolox/g de polpa, 

o estádio 2 apresentou 35,2 µM de trolox/g de polpa e o estádio 3 no obteve-se 31,31 µM de 

trolox/g de polpa, desta forma,  o estádio 2 apresentou a  maior atividade antioxidante. 

Na polpa de mapirunga houve um decréscimo na atividade antioxidante até o estádio 

3 e um posterior aumento no estádio 4, porém a maior atividade antioxidante foi atingida 

pelo estádio 1 (33,5 µM de trolox/g de polpa). A maior atividade antioxidante nos primeiros 
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estádios de amadurecimento também foi observada em morango (FERREYRA et al., 2007) 

e pode ser  atribuída a compostos que estão presentes somente nos estádios iniciais de 

amadurecimento e  que possuem maior atividade antioxidante. 

FIGURA 30 – Atividade antioxidante pelo método ABTS (µM Trolox/g polpa) dos frutos 
de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria 
Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios 
de maturação. 

 
 

Os valores da atividade antioxidante da polpa de araticum-do-brejo foram baixos e 

apresentaram um comportamento semelhante ao de polifenóis, começou em torno de 1,96 

µM de trolox/g de polpa no estádio 1, decresceu nos estádios 2 (1,39 µM de trolox/g), 3 

(1,03 µM de trolox) e 4 (0,92 µM de trolox) e aumentou nos estádios 5 (2,66 µM de trolox) 

e 6 (3,47 µM de trolox), possivelmente devido a síntese ou desmascaramento dos 

carotenóides. Roesler et al. (2007) também relatam baixa atividade antioxidante na polpa de 

araticum (Annona crassiflora Mart.) maduro pelo método DPPH.  

Rufino et al. (2010) reportaram a atividade antioxidante na polpa de frutos maduros 

de espécies da família Myrtaceae , com 153 µM de trolox/g de polpa para camu-camu, 37,5 

µM de trolox/g de polpa para jabuticaba, 29,7µM de trolox/g de polpa para  jambolão e 49,1 

µM de trolox/g de polpa para murta. Portanto o valor da atividade antioxidante das polpas de 
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viuvinha e mapirunga maduros, detectadas nesta pesquisa, estão na faixa aos da polpa de 

jaboticaba e jambolão supracitados. 

 Kuskoski et al. (2005), ao trabalharem avaliando a atividade antioxidante pelo 

método ABTS, em várias polpas de frutas comercializadas no sul do Brasil, citam teores de 

7,1; 9,2; 9,4; 8,2; 12,0; 67,6; 4,8; 2,0; e 2,7 µM Trolox/g de polpa, para as polpas congeladas 

de amora, uva, açaí, goiaba, acerola, graviola, cupuaçu e maracujá.  

 

 

4.4  Correlação entre os compostos bioativos e a atividade antioxidante total 
 

 

Na TABELA 1 pode-se observar que houve correlação positiva e significativa entre a 

atividade antioxidante total pelo método ABTS com o teor de polifenóis extraíveis totais, s 

indicando que os polifenóis contribuem consideravelmente para a atividade antioxidante 

total. 

Com os flavonóides amarelos e PET (polifenóis extraíveis totais) também houve 

correlação positiva e significativa, uma vez que os flavonóides amarelos compõem uma 

classe dos polifenóis que também possui atividade antioxidante. 

 Entre as antocianinas, houve uma correlação positiva e significativa a 1% de 

probabilidade com a vitamina C e com os carotenóides totais. A vitamina C teve uma 

correlação alta e positiva com os carotenóides. Nos frutos analisadas observou-se um 

aumento da vitamina C no decorrer do amadurecimento que coincide com a síntese das 

antocianinas e dos carotenóides no final da maturação.  
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TABELA 1 -  Matriz de correlação entre os compostos bioativos e atividade antioxidante 
total pelo método ABTS das espécies de mirtáceas analisadas, em diferentes 
estádios de maturação. 

Variáveis ABTS PET FA AT CRT 
Vitamina C (VCT) -0,29ns -0,31ns -0,25ns 0,59** 0,91** 

Carotenóides totais (CRT) -0,08ns -0,08ns -0,21ns 0,59** - 
Antocianina (AT) -0,04ns 0,10ns -0,19ns - - 

Flavonóides amarelos (FA) 0,13ns 0,47* - - - 
Polifenóis extraíveis totais (PET) 0,61** - - - - 

*, ** Significativos, respectivamente, em nível de 5 e de 1% de probabilidade, pelo teste t. 
ns Não-significativo. ABTS – Atividade antioxidante pelo método ABTS. 
 

Na TABELA 2 pode-se observar que houve correlação positiva e significativa entre a 

atividade antioxidante total pelo método ABTS com o teor de polifenóis extraíveis totais e 

com os flavonóides amarelos, indicando a contribuição dos polifenóis e dos flavonóides 

amarelos na atividade antioxidadante. Para polifenóis também se observou uma correlação 

positiva e significativa com os carotenóides e com os flavonóides amarelos, possivelmente 

devido ao comportamento semelhante desses compostos no decorrer da maturação. Houve 

também uma alta correlação entre carotenóides e flavonóides amarelos, devido a sua 

similaridade em relação ao comportamento desses compostos. 

 

TABELA 2 -  Matriz de correlação entre os compostos bioativos e atividade antioxidante 
total pelo método ABTS dos frutos de araticum-do-brejo (Annona glabra 
L.), em diferentes estádios de maturação. 

Variáveis ABTS PET FA AT CRT 
Vitamina C (VCT) 0,31ns 0,21ns -0,51ns 0,31ns -0,36ns 

Carotenóides totais (CRT) 0,44ns 0,54* 0,82** -0,05ns - 
Antocianina (AT) 0,39ns 0,30ns -0,11ns - - 

Flavonóides amarelos (FA) 0,47* 0,56* - - - 
Polifenóis extraíveis totais (PET) 0,95** - - - - 

*, ** Significativos, respectivamente, em nível de 5 e de 1% de probabilidade, pelo teste t. 
ns Não-significativo. ABTS – Atividade antioxidante pelo método ABTS. 
 

Diversos estudos têm demonstrado que a capacidade antioxidante é fortemente 

relacionada com o teor de compostos fenólicos totais presentes (MAKRIS et al., 2007; 

THAIPONG et al., 2006; ABDILLE et al., 2005) como ocorreu com os  frutos analisados no 

presente trabalho. 

Existe uma grande dificuldade de comparação entre dados experimentais referentes à 

atividade antioxidante aferida por diferentes métodos, bem como comparar dados com a 
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literatura. Essa dificuldade se deve a diversidade de compostos antioxidantes, que diferem 

quanto à classe química, à polaridade, a solubilidade e à especificidade da metodologia. 

Outros fatores que também contribuem são as diferentes condições de análise empregadas e 

a forma de expressão dos resultados, que muitas vezes não permitem uma comparação direta 

(GIADA e MANCINI-FILHO, 2006; VILLAÑO et al., 2006; LIMA, 2008). 
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5  CONCLUSÕES  
 

Os frutos de viuvinha e mapirunga apresentaram alto rendimento de polpa + casca no 

final da maturação, mostrando uma boa alternativa para o mercado de frutos exóticos com 

possibilidade de industrialização. 

Os frutos de araticum-do-brejo apresentaram um tamanho desejável à indústria na 

fabricação de produtos a partir desse fruto. 

Com o avanço da maturação, as três espécies analisadas apresentaram aumento na 

doçura dos frutos, caracterizada pelo aumento no conteúdo de sólidos solúveis, relação 

SS/ATT e nos açúcares solúveis totais e açucares redutores. Os frutos de mapirunga 

apresentaram as maiores relações SS/ATT. 

As polpas de viuvinha e mapirunga apresentaram uma coloração bastante atrativa no 

final do amadurecimento, uma característica bastante apreciada na indústria de sucos. 

As polpas de viuvinha e mapirunga, a partir de frutos maduros, são promissoras na 

inserção nos sistemas de produção tendo em vista consideráveis teores de compostos 

bioativos como, carotenóides, antocianinas, flavonóides amarelos e polifenóis totais 

extraíveis que as fazem produtos diferenciais no mercado de frutas nativas. 

Houve correlação positiva e significativa entre a atividade antioxidante total e o teor 

de polifenóis extraíveis totais de todas as espécies analisadas, indicando importante 

contribuição dos polifenóis extraíveis totais na atividade antioxidante. 
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APÊNDICE



 
 

TABELA 1A - Valores médios das características físicas de frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e 
araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação (média ± DP). 

Espécie Estádios Peso  
(g) 

Rendimento 
 (%) 

Comprimento 
(mm) 

Diâmetro 
(mm) 

Cor da casca Cor da polpa 
Firmeza 

L* a* b* L* a* b* 

V
iu

vi
nh

a 1 0,15±0,03 44,40±11,56 8,20±0,76 4,81±0,49 - - - 26,56±1,09 8,32±0,51 18,87±1,05 - 

2 0,17±0,03 44,59±8,27 8,49±0,53 5,41±0,34 - - - 22,79±0,65 11,34±0,06 15,81±0,98 - 

3 0,66±0,11 77,98±3,76 11,62±1,01 8,10±1,29 - - - 7,49±1,94 5,29±0,69 0,30±0,05 - 

M
ap

iru
ng

a 1 0,23±0,02 37,23±3,84 6,68±0,28 7,78±0,30 - - - 23,84±2,67 4,39±0,57 9,91±0,83 - 

2 0,44±0,07 69,49±4,35 8,38±0,56 9,35±0,62 - - - 18,55±1,08 5,07±0,74 2,97±1,15 - 

3 0,46±0,05 70,79±3,48 8,61±0,45 9,01±0,57 - - - 17,02±1,38 5,71±0,41 1,39±0,23 - 

4 0,66±0,15 71,61±5,96 9,90±0,62 10,62±1,03 - - - 13,64±1,87 3,62±0,16 1,08±0,70 - 

A
ra

tic
um

 

1 37,75±5,20 62,59±6,73 42,16±3,24 41,89±3,71 49,33±2,85 -10,00±2,11 20,69±1,39 31,14±5,25 8,84±1,57 15,20±2,53 45,24±2,48 

2 57,43±8,81 54,27±8,82 49,63±5,37 47,63±2,50 48,50±1,78 -20,00±0,79 20,00±0,79 27,49±4,78 5,88±0,24 12,57±2,08 40,52±4,46 

3 82,04±10,53 55,69±4,38 56,17±4,12 53,85±2,76 47,99±1,43 -19,75±0,72 19,75±0,72 34,08±1,64 5,14±1,08 15,08±0,24 36,24±4,09 

4 122,40±15,01 48,97±10,81 69,73±5,09 57,57±12,77 45,45±4,38 -9,48±1,04 18,66±1,70 36,09±2,92 5,91±1,18 15,97±2,43 29,04±4,38 

5 66,78±19,99 68,67±4,06 50,54±7,04 46,39±8,00 53,38±3,58 1,19±4,30 25,40±2,81 37,96±1,14 6,23±1,41 19,08±1,46 18,83±4,84 

6 82,86±37,00 47,57±4,76 52,99±10,39 50,33±7,34 57,20±5,58 10,10±2,24 29,03±3,34 45,47±3,70 6,81±0,36 23,42±1,20 7,34±1,66 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELA 2A - Valores médios obtidos para os teores de SST (°Brix), pH, ATT (acidez total titulável %), SS/ATT, AST (açúcares solúveis 
totais %), AM (amido %), AR (açúcares redutores %), PEC SOL (pectina solúvel mg/100g), CT (clorofila total mg/100g) 
de frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona 
glabra L.), em diferentes estádios de maturação (média ± DP). 

Espécie Estádios SS pH AC SS/ATT AÇUT AM AÇUR PEC SOL CL ST 

V
iu

vi
nh

a 1 2,27±0,15 4,01±0,18 0,80±0,02 8,50±0,14 1,15±0,02 5,32±0,56 1,12±0,12 0,10±0,01 4,22±0,08 
2 2,47±0,21 3,96±0,09 0,80±0,15 9,37±0,40 2,03±0,12 4,71±1,13 1,68±0,11 0,10±0,00 1,51±0,12 
3 20,58±1,86 3,81±0,02 0,65±0,02 31,56±3,72 17,17±1,34 1,13±0,04 12,84±0,90 0,12±0,00 1,17±0,30 

M
ap

iru
ng

a 1 4,25±0,17 4,76±0,40 0,17±0,01 25,37±2,61 1,76±0,13 6,48±0,39 1,90±0,05 0,09±0,00 5,52±1,31 
2 15,18±0,63 4,88±0,07 0,12±0,00 127,30±5,45 11,98±0,22 2,80±0,56 5,88±0,21 0,05±0,01 3,36±0,45 
3 16,28±0,03 4,85±0,07 0,11±0,01 155,90±17,00 12,01±0,22 2,56±0,16 5,04±0,12 0,05±0,01 2,56±0,51 
4 17,63±0,33 4,72±0,06 0,19±0,00 90,99±0,65 12,41±0,39 2,44±0,11 6,41±0,53 0,06±0,00 3,33±0,21 

A
ra

tic
um

 

1 2,53±0,32 5,66±0,04 0,14±0,02 18,11±1,51 0,84±0,12 0,86±0,14 0,92±0,07 0,03±0,00 1,32±0,28 
2 2,30±0,13 5,80±0,17 0,13±0,02 18,05±3,18 0,97±0,06 1,24±0,04 0,84±0,12 0,04±0,00 0,46±0,17 
3 2,42±0,25 5,70±0,05 0,13±0,01 18,06±3,00 1,17±0,02 1,46±0,18 0,71±0,02 0,06±0,00 0,39±0,03 
4 2,47±0,15 5,74±0,23 0,16±0,02 15,96±1,66 1,05±0,05 1,32±0,23 0,61±0,07 0,07±0,01 0,43±0,11 
5 4,47±0,74 4,26±0,05 0,86±0,06 5,28±1,25 6,00±0,08 2,13±0,44 4,14±0,32 0,27±0,02 0,56±0,14 
6 11,43±0,29 4,52±0,12 0,57±0,01 20,06±0,69 6,64±0,73 0,57±0,03 6,35±0,31 0,35±0,06 0,49±0,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELA 3A- Valores médios obtidos para os teores de vit. C (vitamina C mg/100g), CRT (carotenóides totais mg/100g), AT (antocianinas 
mg/100g), FA (flavonóides amarelos mg/100g), PET (polifenóis extraíveis totais mg/100g), atividade antioxidante pelo 
método ABTS (uM Trolox/g polpa) de frutos de viuvinha (Myrcia splendens (Sw.) DC.), mapirunga (Eugenia tinctoria 
Gagnep.) e araticum-do-brejo (Annona glabra L.), em diferentes estádios de maturação (média ± DP). 

Espécie Estádios VIT C CRT AT FA PET ABTS 

V
iu

vi
nh

a 1 25,31±1,57 1,39±0,15 6,65±1,12 125,84±23,25 311,47±26,16 29,10±2,32 
2 27,30±4,45 1,67±0,14 9,27±0,76 118,44±18,53 415,00±51,63 37,34±2,69 
3 71,62±6,16 4,61±0,28 180,91±29,57 80,95±8,95 340,64±26,75 31,31±2,67 

M
ap

iru
ng

a 1 55,31±4,90 3,95±0,67 8,28±1,38 122,10±2,65 414,61±83,93 33,50±1,97 
2 60,36±7,72 3,49±0,10 11,50±0,87 95,04±1,30 184,38±37,26 29,14±4,31 
3 55,60±8,88 2,97±0,58 16,58±3,26 64,16±5,42 188,87±15,14 22,55±2,69 
4 60,68±7,76 3,45±0,39 58,53±10,94 164,74±2,49 340,06±49,07 25,03±3,50 

A
ra

tic
um

 

1 9,56±0,86 1,03±0,17 0,19±0,01 4,08±0,67 18,44±6,23 1,97±0,47 
2 12,39±0,70 0,60±0,32 0,30±0,02 2,39±0,08 10,19±2,75 1,39±0,41 
3 14,38±1,42 0,38±0,04 0,18±0,03 1,81±0,08 7,10±2,10 1,03±0,33 
4 16,38±0,82 0,42±0,03 0,23±0,02 1,57±0,26 5,30±0,24 0,92±0,20 
5 16,40±0,85 0,87±0,13 0,19±0,03 2,96±0,14 23,31±1,74 2,66±0,11 
6 17,36±1,46 0,72±0,03 0,33±0,05 2,66±0,20 30,89±3,86 3,47±0,38 

 
 
 


