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MACIEL, T. V. Qualidade e metabolismo antioxidante em frutos de clones de aceroleira 

armazenados a 4 e 8 °C. Orientador: Enéas Gomes Filho. Fortaleza: UFC. 126 f. (Tese) 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito do armazenamento dos frutos de seis 

clones de aceroleira (BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238 e II47/1) à 

temperatura abaixo da temperatura mínima de segurança (TMS), analisando os efeitos na 

qualidade dos frutos, no conteúdo de compostos bioativos e na atividade enzimática. Os frutos 

foram colhidos no início do estádio de maturação, no campo experimental da Embrapa 

Agroindústria Tropical, na cidade de Pacajus, sendo acondicionados em bandejas de plástico 

envolvidas com filme de PVC, as quais foram armazenadas em câmara fria às temperaturas de 

4 e 8 ºC por até 12 dias. A cada três dias foram retiradas amostras (bandejas contendo cerca 

de 180 g de frutos) para realização das análises, sendo os frutos, em seguida, submetidos a um 

processamento em multiprocessador com peneira de 1 mm para obtenção da polpa. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 5, com 

três repetições, sendo o primeiro fator os seis clones de aceroleira e o segundo os tempos de 

armazenamento dos frutos (0, 3, 6, 9 e 12 dias). Os dados foram submetidos à análise de 

variância e, quando a interação entre os dois fatores foi significativa, eles foram submetidos à 

análise de regressão; quando não houve interação significativa foi realizado o teste de Tukey a 

5%. Para avaliar a qualidade dos frutos, foram analisadas as características físicas (firmeza, 

perda de massa e cor) e físico-químicas e químicas (pH, sólidos solúveis, acidez titulável e 

açúcares solúveis totais). Como resultado, foi observado que tais características dos frutos 

acondicionados a 4 e 8 ºC foram praticamente as mesmas, exceto com relação à perda de 

massa que foi 31% menor a 4 ºC. Portanto, de modo geral, o armazenamento dos frutos a 4 ºC 

não comprometeu os parâmetros de qualidade dos frutos, quando comparados com aqueles 

armazenados na TMS para a acerola (8 °C). Com relação ao conteúdo dos compostos 

bioativos (ácido ascórbico, carotenoides e antocianinas) dos frutos armazenados a 4 ºC, de 

modo geral, ele não diferiu muito daquele dos frutos armazenados na temperatura de 8 °C. 

Houve uma tendência de queda nos teores de ácido ascórbico durante o armazenamento nas 

duas temperaturas, resultado também observado para os teores de antocianinas a 8 ºC. Por 

outro lado, os de carotenoides apresentaram tendência de aumento à 4 ºC, mas não variaram 

com o tempo de armazenamento a 8 °C. O clone II47/1 foi o que apresentou frutos com 

maiores teores de ácido ascórbico, carotenoides e antocianinas nas duas temperaturas de 

armazenamento. De modo geral, as enzimas oxidativas de fenóis (polifenoloxidase e 



 

 

peroxidase do guaiacol) dos frutos dos clones armazenados a 4 e 8 °C apresentaram 

comportamentos semelhantes durante o acondicionamento refrigerado. O estudo com as 

enzimas antioxidativas (dismutase do superóxido, catalase e peroxidase do ascorbato) revelou 

que os frutos armazenados a 4 ºC apresentaram, respectivamente, valores de atividade da 

dismutase do superóxido e da catalase 263% e 37%, em média, maiores que aqueles 

armazenados na TMS para a acerola (8 ºC). Tais resultados sugerem que a 4 °C os frutos 

estão sob estresse oxidativo. A catalase foi a principal enzima removedora de peróxido de 

hidrogênio nos frutos, tendo sua atividade intensificada após o 6º dia de armazenamento. Os 

resultados sugerem que os clones II47/1 e o BRS 152 são resistentes as condições de 

armazenamento nas temperaturas 4 e 8 °C. 

 

Palavras-chave: Armazenamento refrigerado. Compostos bioativos. Enzimas oxidativas e 

antioxidativas. Malpighia emarginata. Qualidade dos frutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MACIEL, V. L. (Quality metabolism and antioxidant clones acerola fruits stored at 4 to 

8 ° C. Leader: Enéas Gomes Filho. Fortaleza: UFC. 126 f. (Thesis) 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The present work aimed to study the effect of fruit storage of six clones of acerola (BRS 152, 

BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238 and II47/1) at temperature below the temperature 

minimum security (TMS), analyzing the effects on fruit quality, the content of bioactive 

compounds and enzyme activity. The fruits were harvested at the beginning of ripening stage 

on the experimental field of Embrapa Tropical, in the city of Pacajus, being packed in plastic 

trays involved with PVC film, which were stored in cold storage at temperatures of 4 °C and 8 

°C for up to 12 days. Every three days samples were withdrawn (tray containing about 180 g 

of fruit) for carrying out analyzes, and the fruits are then subjected to a processing 

multiprocessor 1 mm screen to obtain the pulp. The experimental design was completely 

randomized in factorial scheme 6 x 5, with three replications, with the first factor 

corresponding to six clones of acerola and the second one corresponding to the five times of 

fruit storage (0, 3, 6, 9 and 12 days). The data were subjected to analysis of variance and, 

when the interaction between the two factors was significant, they were subjected to 

regression analysis; when there was no significant interaction, the means were compared by 

Tukey’s test at 5% of probability. To assess the quality of fruits, it was analyzed their physical 

(strength, weight loss and color) and physico-chemical and chemical characteristics (pH, 

soluble solids, titratable acidity and total soluble sugars). As a result, it was observed that the 

characteristics of the fruit stored at 4 °C to 8 °C were practically the same, except with respect 

to mass loss, which was 31% lower at 4 °C. Therefore, in general, the fruit storage at 4 °C did 

not affect the quality parameters of fruits, compared to those stored in the TMS to the acerola 

(8 °C). Regarding the content of bioactive compounds (ascorbic acid, carotenoids and 

anthocyanins), the fruit stored at 4 °C, generally did not differ from that of the fruit stored at 8 

°C. There was a trend towards a decrease in the ascorbic acid content during storage at both 

temperatures, a result also observed for the anthocyanins to 8 °C. On the other hand, the 

carotenoid content increased at 4 °C and did not change with time of storage at 8 °C. The 

fruits of clone II47/1 had the higher contents of ascorbic acid, carotenoids and anthocyanins in 

the two storage temperatures. In general, the phenol oxidizing enzymes (polyphenol oxidase 



 

 

and guaiacol peroxidase) of fruit clones stored at 4 and 8 °C had similar behavior during cold 

storage, and the fruits of clones II47/1 and BRS 152 had the higher enzyme activity during 

storage at both temperatures. The study about the antioxidant enzymes (superoxide dismutase, 

catalase and ascorbate peroxidase) revealed that fruits stored at 4 °C showed, respectively, 

activity values of superoxide dismutase and catalase 263% and 37%, on average, higher than 

those stored at TMS for acerola (8 °C). These results suggest that the fruits storaged at 4 °C 

are under oxidative stress. Catalase was the main hydrogen peroxide removing enzyme in 

fruit, which activity increased after 6 days of storage. The results suggest that clones II47 / 1 

and BRS 152 are resistant storage conditions at temperatures 4 and 8 °C. 

 

Keywords: Cold storage. Bioactive compounds. Oxidative and antioxidative enzymes. 

Malpighia emarginata. Fruit quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Hoje, a Europa caracteriza-se como um grande mercado consumidor de frutas 

tropicais exportadas pelo Brasil. Dentre as culturas com potencial de exportação está a 

acerola, que ainda não alcançou destaque significante no exterior em relação a outras frutas 

produzidas no país. Sabe-se que, para estas frutas ingressarem no mercado externo mantendo 

sua qualidade, é necessário a utilização de uma cadeia de frio durante o transporte e 

armazenamento para estes países. Contudo, a utilização de refrigeração demanda cuidados, 

pois muitas destas frutas quando submetidas ao frio podem sofrer danos que comprometem 

grandemente sua comercialização, o que é um fator limitante para o avanço de sua 

exportação. A refrigeração tem sido a principal técnica utilizada para preservar a qualidade 

dos produtos hortifrutícolas recém-colhidos. Para as frutas, o controle de podridões é um dos 

aspectos de maior importância no mercado de frutas destinadas ao consumo in natura. Assim, 

o uso de baixas temperaturas de armazenamento é importante para retardar o desenvolvimento 

das podridões e prolongar o período de oferta das frutas no mercado. Entretanto, dada a 

sensibilidade dos frutos à baixa temperatura, o seu armazenamento por longos períodos é 

dificultado, considerando que, invariavelmente, os sintomas de danos por frio surgem durante 

a fase de comercialização, após a retirada do produto da condição refrigerada. 

A baixa temperatura, possivelmente, é o fator mais importante no armazenamento, 

pela redução da respiração da fruta, retardando o climatério e, consequentemente, a maturação. 

Os danos pelo frio constituem as desordens fisiológicas (Chilling) mais comuns e preocupantes 

em produtos hortifrutícolas armazenados. Elas ocorrem quando os produtos são expostos a 

temperaturas inferiores à temperatura mínima de segurança (TMS), mas acima do ponto de 

congelamento. A TMS é variável para os diferentes produtos, variando de 0 a 15 ºC, e define a 

temperatura abaixo da qual os danos podem ocorrer, dependendo do tempo de exposição 

(CHITARRA; CHITARRA, 1990; WANG, 1993; KLUGE et al., 2001). Segundo Alves et al. 

(2002), os frutos de acerola podem desenvolver sintomas de chilling quando expostos à 

temperaturas abaixo de 8 ºC, que é a TMS para armazenamento desses frutos. É importante o 

estudo de enzimas que eventualmente possam contribuir para a melhoria do aspecto dos frutos 

de aceroleiras, tais como as enzimas antioxidativas do ciclo ascorbato-glutationa. De acordo 

com diversos autores, essas enzimas estão envolvidas na eliminação de radicais livres e de 

outras espécies reativas de oxigênio, tais como o H2O2, principalmente quando os tecidos são 
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submetidos a estresse, como é o caso do distúrbio fisiológico ocasionado pelo frio (ALSCHER 

et al., 2002; APEL; HIRT, 2004) 

Muitos frutos de aceroleiras são perdidos devido aos problemas ocasionados pelo 

frio, principalmente com o uso da cadeia de frio no armazenamento e transporte. O 

comportamento do metabolismo decorrente do estresse causado pelo frio (chilling), ainda é 

pouco estudado, e sua compreensão pode ser uma ferramenta para geração de novas 

tecnologias que possam auxiliar na minimização e até mesmo inibir os danos que 

desqualificam o produto para o mercado consumidor. Por outro lado não existe estudos que 

mostrem o comportamento de resistência ao frio, e capacidade de remover as espécies reativas 

de oxigênio (EROs) dos clones BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238, BRS 152 e II47/1. 
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2.  OBJETIVOS  

 

 

2.1. Geral 

 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do armazenamento dos frutos de 

seis clones de aceroleira (BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238 e II47/1) quando 

armazenados nas temperaturas de 4 e 8°C, analisando os efeitos na atividade enzimática, no 

conteúdo de compostos bioativos e na qualidade dos frutos, visando gerar conhecimentos que 

possam contribuir para minimizar os danos que desqualificam o produto para o mercado 

consumidor durante o seu acondicionamento. 

 

 

2.2. Específicos  

 

 

 Estudar as variações nos atributos físicos, físico-químicos e bioquímicos que 

influenciam na qualidade dos frutos: pH, massa, firmeza, cor, sólidos solúveis, acidez 

titulável e açúcares solúveis, ácido ascórbico, carotenoides, antocianinas e proteína;  

 Estudar as atividades das enzimas oxidativas de fenóis: polifenoloxidase e peroxidase 

do guaiacol;  

 Estudar a atividade das enzimas de proteção antioxidativas: dismutase do superóxido, 

catalase e peroxidase do ascorbato. 

 Verificar clones com maior resistência ao frio, quando acondicionados na temperatura 

de 4 e 8 °C. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. A aceroleira 

 

 

3.1.1. Aspectos gerais 

 

 

A aceroleira (Malpighia emarginata D.C.) é uma frutífera nativa das ilhas do 

Caribe, América Central e Norte da América do Sul. É uma dicotiledônea, pertencente à 

família Malpighiaceae e gênero Malpighia. Este gênero possui cerca de 30 espécies de 

arbustos e pequenas árvores encontradas em seu estado natural nas Américas tropical e 

subtropical (TEIXEIRA; AZEVEDO, 1995). É uma planta de clima tropical que produz frutos 

muito ricos em vitamina C, sendo encontrada em forma natural ou cultivada nas Ilhas do 

Caribe, ao norte da América do Sul, na América Central e parte do México (RITZINGER; 

RITZINGER, 2004). 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, atrás apenas da China e 

Índia e o décimo quinto maior exportador, com 42,6 milhões de toneladas produzidas em 2,2 

milhões de hectares distribuídos pelo país. A União Européia é o principal mercado para as 

frutas brasileiras, e seu consumo gira em torno de 70%. Para a Holanda seguem 34% da 

produção, no entanto o país funciona como um grande distribuidor para toda a União 

Européia. Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Uruguai, Bélgica, Canadá, 

França, Itália, Portugal e Espanha também contabilizam demanda pelas frutas frescas e 

processadas do Brasil. (BRAZILIAN FRUIT, 2012). Dentre as frutas produzidas no Brasil, a 

acerola (Malpighia emarginata D.C.) vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, 

tornando o país o maior produtor, exportador e consumidor da fruta (MANICA et al., 2003).  

 A aceroleira é uma planta de clima tropical, porém adapta-se bem em regiões de 

clima subtropical, com temperaturas entre 15 ºC e 32 ºC e médias anuais em torno de 26 ºC, 

que são as mais favoráveis. Para que a planta cresça e produza bem, também é fundamental 

uma adequada disponibilidade de água no solo. As chuvas, em torno de 1.600 mm, sendo bem 

distribuídas, concorrem para uma produção de frutos de maior tamanho; no entanto, chuvas 

excessivas provocam a formação de frutos aquosos, menos ricos em açúcares e vitamina C 

(SIMÃO, 1971).  
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Para o cultivo dessa frutífera são necessários solos profundos, areno-argilosos e os 

bem drenados são os mais indicados. Mesmo sendo a aceroleira uma planta rústica e 

facilmente adaptável aos mais variados tipos de solos, requer um manejo cuidadoso quanto à 

adubação e nutrição, principalmente em pomares para fins de exportação. A nutrição mineral 

da aceroleira ainda é pouco estudada no Brasil, porém é a prática mais importante em termos 

percentuais para o incremento da produtividade (MANICA et al., 2003). A calagem do solo é 

extremamente benéfica, aumentando a profundidade e densidade do sistema radicular, o 

crescimento e a produção das plantas. Ledin (1958) recomenda a calagem, procurando 

assegurar uma saturação por base da ordem de 70%, devendo ser repetida sempre que a 

análise de solo revelar saturação de bases inferiores a 60%. 

 

 

3.1.2. Características morfológicas 

 

 

A aceloreira é um arbusto de tamanho médio, com 2 a 3 m de altura, com os 

ramos densos e espalhados. As folhas medem de 2,5 a 7,5 cm de comprimento, são de 

coloração verde-escura, brilhante na face superior e verde pálida na face inferior 

(JUNQUEIRA et al., 2004). Apresentam pêlos urticantes que causam alergia às pessoas mais 

susceptíveis (SIMÃO, 1998). As flores são perfeitas, de coloração rosa-esbranquiçada a 

vermelha. São dispostas em cachos de 3 a 5 flores nas axilas dos ramos em crescimento 

(JUNQUEIRA et al., 2004). As inflorescências podem tanto originar-se na axila de folhas dos 

ramos maduros em crescimento, como também dos ramos recém-brotados. Estas surgem 

sempre após um surto de crescimento vegetativo (MANICA et al., 2003). 

O fruto da aceroleira é de tamanho, forma e peso variáveis. A casca é fina e 

delicada, o tamanho varia de 1,0 a 2,5 cm de diâmetro e o peso de 3 a 15 g . Quanto à cor, os 

frutos maduros podem apresentar diferentes tonalidades, que vão do amarelo ao vermelho 

intenso ou roxo. Possuem normalmente três sementes protegidas por invólucro de 

consistência de pergaminho. O sabor varia de levemente ácido a muito ácido (JUNQUEIRA 

et al., 2004). Os frutos são altamente suculentos (73% do peso do fruto corresponde à polpa) e 

com teor de ácido ascórbico (vitamina C) variando de 1.325 a 5.000 mg 100 g
-1

 de suco, o que 

corresponde a até 80 vezes a quantidade encontrada em limões e laranjas (TEIXEIRA; 

AZEVEDO, 1995). Além da vitamina C, a acerola é uma fonte razoável de pró-vitamina A, 

de vitaminas do complexo B, como a tiamina, a riboflavina e a niacina (respectivamente, 
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vitaminas B1, B2 e B3), sendo fonte importante de minerais como o cálcio, o ferro e o fósforo 

(RITZINGER; RITZINGER, 2004). 

A abertura da flor é observada, aproximadamente, dos 15 aos 17 dias após o 

aparecimento dos botões e, no total até o amadurecimento dos frutos, levam-se de 22 a 32 dias 

(SIMÃO, 1998).  

 

 

3.1.3. Melhoramento genético 

 

 

A propagação da aceroleira é realizada através de sementes (para a formação dos 

porta-enxertos), estaquia e enxertia por garfagem. Sua propagação por meio de mudas 

produzidas a partir de estacas de plantas superiores possibilitou a seleção de variedades mais 

produtivas a curto prazo e esta tem sido uma metodologia adotada nos programas de 

melhoramento genético (MANICA et al., 2003). 

Algumas variedades de acerola desenvolvidas mediante a seleção e clonagem de 

genótipos agronomicamente superiores têm sido cultivadas na maioria das regiões produtoras. 

Entre essas variedades, destacam-se: Flor Branca, Barbados, Inada, Okinawa, Olivier e 

Sertaneja. Esta última foi lançada em 1998 pela Embrapa Semi-Árido, como resultado de um 

programa de seleção de genótipos superiores para áreas irrigadas do Nordeste. Outra 

variedade de interesse comercial, selecionada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, é a 

Cabocla, que é adequada para o consumo como fruta doce e de boa palatabilidade 

(EMBRAPA, 2010). 

No Brasil, os trabalhos de melhoramento têm buscado materiais promissores a 

partir da seleção de plantas conduzidas em plantios comerciais. Isso é feito apesar da grande 

variabilidade genética encontrada, uma vez que a maioria desses plantios comerciais foi 

formada a partir de mudas oriundas de propagação sexuada. Segundo Moura et al. (2007), esta 

seleção tem se baseado principalmente nas características de produção, tamanho, sabor, 

consistência, coloração e rendimento de polpa dos frutos. Os pomares brasileiros apresentam 

alta variabilidade entre os materiais cultivados no que se refere a importantes características 

como produtividade, hábito de crescimento e porte da planta, arquitetura da copa, cor, sabor, 

consistência e tamanho do fruto, além do rendimento de polpa, entre outras, resultado da 

propagação seminal (Paiva et al., 1999). Esta alta variabilidade dos materiais genéticos vem 

acarretando sérios problemas ao sistema de produção, pois dificulta a execução racional de 
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todas as práticas culturais, desorganizando, principalmente, o sistema de comercialização do 

produtor, com prejuízos para os produtores. (OLIVIERA et al., 2009) 

No nordeste brasileiro, o Centro Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical 

(Embrapa Agroindústria Tropical) iniciou em 1996 um programa de melhoramento genético 

da aceroleira. Esse programa se iniciou com a seleção de plantas formadas por mudas de 

origem sexuada provenientes do Estado de Pernambuco, tendo como objetivo aumentar a 

produtividade e a qualidade do fruto de aceroleira nos plantios comerciais do Estado por meio 

do aumento do conteúdo de vitamina C nos frutos (PAIVA et al., 2003). Nesse programa foi 

conduzida uma seleção massal de plantas de aceroleira com a finalidade de selecionar 

matrizes superiores com boa formação de copa e demais características desejáveis da planta e 

de frutos que posteriormente gerassem clones que atendessem à demanda dos produtores. 

Com base nas características morfológicas e de produção das plantas, bem como nas 

propriedades físico-químicas dos frutos, foram selecionados e recomendados para o plantio 

comercial os clones de aceroleira: BRS 235 ou Apodi, BRS 236 ou Cereja, BRS 237 ou 

Roxinha e BRS 238 ou Frutacor (PAIVA et al., 2003). 

Ao trabalhar com o estabelecimento do cultivo in vitro da aceroleira, Melo et al. 

(1999) afirmaram que uma característica observada na cultura da acerola é a grande 

variabilidade genética constatada nos pomares, ocorrendo frequentemente plantas com hábitos 

de crescimento diversificados, produzindo frutos qualitativa e quantitativamente 

heterogêneos. Desta forma, o fruticultor encontra dificuldades no planejamento de suas 

atividades, podendo enfrentar problemas, principalmente na hora da comercialização 

(GONZAGA NETO; NUNES; AMARAL, 1993). Considerando-se esses aspectos, 

recomenda-se a utilização de técnicas de multiplicação vegetativa (estaquia, enxertia e 

micropropagação), visando à conservação das características de uma planta-matriz 

selecionada, além de proporcionar maior precocidade na produção (MELO et al., 1999). 

A propagação sexuada, apesar de ser bastante empregada, apresenta alguns 

inconvenientes como: segregação de caracteres (responsável pela alta variabilidade genética 

entre plantas), longo tempo para produção e baixa taxa de germinação das sementes (NILO 

GONZALES; PÍPOLO; MALAGUIDO, 1994). 

O conhecimento da estrutura floral e da biologia reprodutiva de uma cultura é 

fundamental para que o melhorista desenvolva técnicas de castração e polinização adequadas. 

Segundo Paiva (2002), o rápido progresso alcançado no melhoramento das plantas cultivadas 

se deve aos estudos dos processos reprodutivos que ocorrem nas flores. Asenjo (1980), frente 

a estudos de acerola nos herbários de Linneau, reporta que os nomes M. glabra e M. 
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punicifolia são sinônimos, porém, aplicados a uma espécie diferente da acerola devendo-se 

chamar corretamente a acerola de Malpighia emarginata DC. Nogueira et al (2002), 

estudando as expressões fisiológicas da aceroleira enviou diversas amostras para o Dr. Willian 

R. Anderson, especialista na família Malpighiaceae, que constatou tratar-se de uma única 

espécie, M. emarginata DC., utilizada corretamente para designar a acerola, e ressaltou que 

Malpighia emarginata não é uma espécie cultivável por apresentar frutos insípidos.  

Para a formação de novos pomares de aceroleira é necessário dispor de material 

selecionado que reúna características favoráveis e desejadas, como: ter uma boa formação de 

copa; ser tolerante a pragas, doenças e nematóides; ter maiores peso e número de frutos; 

apresentar coloração vermelho-púrpura; ter maior conteúdo de vitamina C e apresentar maior 

teor de sólidos solúveis (PAIVA et al., 1999).  

Segundo Paiva et al. (1999), a alternativa do melhoramento da acerola via 

progênies constitui uma reserva técnica importante para a cultura, tendo em vista que a 

mudança no tipo de material para o plantio, isto é, passar de semente sexuada para clones, 

conduz à uniformidade genética dos pomares, geralmente, tornando-os mais predispostos a 

problemas fitossanitários. 

Durante o processo de seleção de plantas, com vistas ao lançamento de novas 

cultivares ou à escolha de genitores para recombinação, é importante que se tenha certeza da 

superioridade genética dos indivíduos. Para tanto, são realizadas, muitas vezes, medições 

repetidas no mesmo indivíduo (LOPES et al., 2001). 

Hoje, o uso da técnica de marcadores RAPD (amplificação arbitrária polimórfica 

de DNA), associada com as características morfoagronômicas, é eficaz para investigar a 

diversidade entre os acessos de aceroleiras, mostrando que a população possui ampla 

variabilidade genética. Os marcadores moleculares tipo RAPD são uma técnica rápida e de 

custo relativamente baixo, porém com potencial informativo (Oliviera et al., 2009) 
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3.1.4. Mercado 

 

 

O mercado de polpa de acerola é vinculado ao setor agroindustrial, com vistas ao 

aproveitamento dos frutos (COELHO et al., 2003). Uma parte considerável não é aproveitada 

devido à alta perecibilidade dos frutos, estimando-se as perdas pós-colheita em 40% 

(OLIVEIRA; SOARES FILHO, 1998). Quanto ao destino da produção, cerca de 60% 

permanecem no mercado interno e 40% vão para o mercado externo (OLIVEIRA; SOARES 

FILHO, 1998), especialmente para o Japão, Europa e Estados Unidos (COELHO et al., 2003). 

As indústrias de frutas tropicais processam no Brasil cerca de 34,4 mil toneladas de acerola 

por ano, o que equivale a 7,16% do total de frutas processadas. As acerolas processadas 

geram aproximadamente 18 mil toneladas de sucos e polpas por ano, sendo esta produção 

concentrada principalmente na Região Nordeste (COELHO et al., 2003). 

 

 

3.2. Conservação pós-colheita 

 

 

3.2.1. A atmosfera modificada 

 

 

 A atmosfera modificada tem como objetivo manter os atributos de qualidade dos 

produtos sob refrigeração, sendo uma técnica auxiliar à de refrigeração, possibilitando o 

estabelecimento de uma composição de gases ideal dentro da embalagem. Para a obtenção de 

uma atmosfera modificada se pode recorrer a diversos métodos, como manter o produto em 

embalagens de plásticos, como filmes de PVC e sacos de polietileno, ou então pode se utilizar 

cêras ou similares. Tais métodos reduzem a concentração de O2 disponível ao produto e 

aumentam a concentração de CO2, diminuindo a sua taxa respiratória e o ritmo de sua 

senescência. A magnitude com que os níveis de O2 e CO2 oscilam depende do método de 

obtenção da atmosfera modificada. Quando são utilizadas embalagens plásticas, as 

concentrações de O2 e CO2 obtidas dentro da embalagem dependem das características do 

material utilizado e do consumo de O2 e liberação de CO2 por parte do produto embalado 

(CHITARRA, 2005). 
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A embalagem plástica adequada é aquela que propicia uma concentração de O2 

suficientemente baixa para retardar a respiração, porém acima da concentração crítica a partir 

da qual se inicia a respiração anaeróbica (respiração que não utiliza o oxigênio). Além disso, 

uma boa embalagem deve impedir o acúmulo excessivo de CO2, o qual pode provocar danos 

no produto embalado (KLUG et al., 1999). Os filmes plásticos utilizados no 

acondicionamento de produtos hortícolas apresentam diferentes permeabilidades ao O2 e ao 

CO2, que dependem de sua composição e espessura (Tabela 1). 

É importante que a permeabilidade ao CO2 seja de 3 a 5 vezes maior do que a 

permeabilidade ao O2, de modo que a redução do O2 não seja acompanhada pelo acúmulo 

excessivo de CO2 dentro da embalagem (LANA; FINGER, 2000). Para que haja uma 

diminuição da respiração é preciso que a concentração de O2 seja reduzida a níveis inferiores 

a 8%. Porém, é necessário manter no mínimo 1-3% de O2 ao redor do produto para que não 

ocorra o processo de fermentação no interior das frutas, o qual origina sabor e aroma 

estranhos pela produção de acetaldeído e etanol. Já o CO2, para vários produtos, deve atingir 

no máximo 2-5% para não causar danoss por seu excesso. A maioria das cultivares de pêssego 

tolera um mínimo de 2% de O2 e um máximo de 5% de CO2. 

 

 

Tabela 1 - Permeabilidade de filmes plásticos com potencial de uso em atmosfera modificada. 

Tipo de filme 

Permeabilidade 

*O2 *CO2 Vapor de água** 

Polietileno de baixa densidade 3900 - 13000 7700 - 77000 6 - 23,2 

Polietileno linear de baixa densidade 7000 - 9300 - 16 – 31 

Polietileno de média densidade 2600 - 8293 7700 - 38750 8 – 15 

Polietileno de alta densidade 520 - 4000 3900 - 10000 4 – 10 

Polipropileno 1300 - 6400 7700 – 21000 4 - 10,8 

Polivinilcloreto 77 - 7500 770 – 55000 mais de 8 

Poliestireno 2000 - 7700 10000 – 26000 108,5 – 155 

Copolímero de etileno vinil acetato 8000 - 13000 35000 – 53000 60 

Ionomer 3500 - 7500 9700 – 17800 22 – 30 

* A permeabilidade ao O2 e CO2 é expressa em cm
3
 m

-2 
dia

-1
 sob pressão de 1 atm, numa temperatura entre 22 e 

25 ºC a várias umidades relativas. ** A taxa de transmissão de vapor de H2O é expressa em g m
-2 

dia
-1

 a 37,8 ºC 

e 90% de umidade relativa. Fonte: Schlimme e Rooney (1994), citado por Lana e Finger (2000). 
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O equilíbrio da atmosfera, isto é, o momento a partir do qual as concentrações dos 

gases permanecem constantes, é conseguido em aproximadamente uma semana. O momento e 

a concentração de equilíbrio dependem do volume livre do envoltório ou da quantidade de 

fruta colocada nele, sendo que quanto maior o volume livre, maior será o tempo necessário 

para atingir o equilíbrio. Na prática, no sistema de atmosfera modificada, é indispensável que 

a fruta seja resfriada antes de sua embalagem em sacos de polietileno ou de PVC de 

espessuras variadas. Por exemplo, no caso do pêssego, esse resfriamento pode ser de 24 horas 

ou mais numa câmara com temperatura de 0 ºC e umidade relativa de aproximadamente 90%. 

Após o resfriamento, as frutas normalmente são acondicionadas em bandejas plásticas. As 

bandejas protegem a fruta de danoss mecânicas provenientes da manipulação, facilitam a 

identificação e proporcionam uma boa apresentação, aumentando a aceitação da fruta pelo 

consumidor. O produtor pode optar por colocar uma única bandeja em cada embalagem, 

embalar várias bandejas juntas, ou ainda fazer uma embalagem única da caixa. 

 

 

3.2.2. O armazenamento refrigerado 

 

 

A refrigeração tem sido a principal técnica para prevenir que as frutas recém 

colhidas sofram podridões, que são ocasionadas por fungos, e também para estender seu 

período de comercialização. Entretanto, a sensibilidade das frutas às baixas temperaturas 

durante o período de armazenamento é um fator limitante, pois invariavelmente os sintomas 

de danos pelo frio surgem durante a fase de comercialização. Atualmente não existe nenhum 

método capaz de evitar completamente os danos pelo frio. O método básico de controle 

consiste no armazenamento dos produtos em temperaturas adequadas, ou seja, acima da TMS. 

Porém, este procedimento pode não ser eficaz para longos períodos de armazenamento, 

situação em que os sintomas de danos pelo frio também podem se manifestar. Segundo 

Guadarrama (1982), frutos de acerolas armazenados abaixo da TMS têm todas as suas 

características de qualidade comprometidas, e como se trata de um fruto de alta perecibilidade 

pós-colheita torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas que permitam uma 

conservação aceitável para colocação do produto nos mercados importadores. De acordo com 

Couceiro, (1985), a acerola conserva-se satisfatoriamente em refrigeração por alguns dias e, 

quando mantida sob congelamento, mantém inalterados a cor e o sabor, sem perda de ácido 

ascórbico por um longo período. 
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No congelamento em câmara fria foi observado aumento de perda de líquido com 

o decorrer do período de armazenamento, o qual se apresenta mais elevado do que no 

congelamento em túnel (CARVALHO; MANICA, 1993). Segundo esses autores, isto pode 

ser atribuído ao fato de que, quando a acerola passa por um congelamento, ocorre uma 

desestruturação da polpa, o que permite a sua utilização apenas na indústria de 

processamento. 

Entre as desordens fisiológicas ocasionadas pelo frio, pode-se destacar a produção 

de espécies reativas de oxigênio (EROs), tais como o radical superóxido e o peróxido de 

hidrgênio, que afetam a integridade das membranas celulares. Contudo, nos tecidos e órgãos 

das plantas há sistemas enzimáticos removedores dessas EROs. As frutas que possuem alta 

capacidade de metabolizar essas EROs são mais resistentes às baixas temperaturas. Sala (1998) 

afirma que esta metabolização ocorre por meio de enzimas antioxidativas, tais como a 

dismutase do superóxido, a catalase, a peroxidase do ascorbato e a redutase da glutationa. 

Portanto, é de fundamental importância a compreensão desse mecanismo de proteção nas 

frutas que são submetidas a armazenamento refrigerado, pois o conhecimento deste mecanismo 

bioquímico poderá gerar novos estudos com a finalidade de redução das desordens fisiológicas 

ocasionadas pelo frio. 

 

 

3.2.2.1. As injúrias pelo frio e os mecanismos envolvidos 

 

 

Os danos pelo frio (chilling) constituem as desordens fisiológicas mais comuns e 

preocupantes em produtos hortícolas armazenados. Elas ocorrem quando os produtos são 

expostos a temperaturas inferiores à TMS, mas acima do ponto de congelamento. Atualmente 

não existe nenhum método capaz de evitar completamente os danos pelo frio. O método 

básico de controle consiste no armazenamento dos produtos a temperaturas adequadas, ou 

seja, acima da TMS. Porém, este procedimento pode não ser eficaz para longos períodos de 

armazenamento, situação em que os sintomas de danos pelo frio também podem se manifestar 

(KLUGE et al., 2001). Assim, outras alternativas vêm sendo testadas, visando a diminuir ou 

aliviar estes danos. As técnicas utilizadas reduzem os danos por meio do retardamento do 

desenvolvimento dos sintomas ou pelo aumento da tolerância do produto ao frio.  

O principal efeito da temperatura de armazenamento nas membranas das células 

vegetais é a alteração da fluidez lipídica (SALTVEIT; MORRIS, 1990). Em temperaturas 
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elevadas, os lipídeos possuem alta fluidez e mobilidade. Porém, ao reduzir-se a temperatura, 

os lipídeos têm sua mobilidade reduzida e assumem o estado gelatinoso. As mudanças 

observadas nas estruturas das membranas podem ou não levar à respostas secundárias, ou à 

mudanças irreversíveis, dependendo da temperatura, do tempo de exposição e da 

suscetibilidade do genótipo (WANG, 1993). 

A alteração da fluidez das membranas afeta principalmente o sistema de enzimas 

associadas às membranas, responsáveis pela produção de energia (ATP) e síntese de 

proteínas. Outra resposta associada à injuria pelo frio são: extravasamento de eletrólitos, 

perda de compartimentalização, aumento da energia de ativação de várias enzimas associadas 

às membranas e decréscimo da taxa fotossintética (SALTVEIT; MORRIS, 1990). Tais 

respostas são observadas em temperatura entre 10 e 15 ºC para espécies tropicais e 

subtropicais sendo, portanto, correlacionadas com o aparecimento de danos por frio. Para as 

espécies de origem temperada que não são suscetíveis a danos, observam-se essas respostas à 

temperaturas entre 0 e 5 ºC (WILLS et al., 1981).  

Especula-se que os danos pelo frio também possam ser explicados por meio da 

liberação de compostos tóxicos, como etanol e acetaldeído, os quais se acumulam à baixas 

temperaturas e que podem causar a ruptura celular. Tal acúmulo se deve à incapacidade das 

enzimas associadas às membranas de metabolizarem esses compostos. Vários foram os 

trabalhos desenvolvidos em frutas e hortaliças, visando compreender de maneira mais efetiva 

os danos pelo frio. Audio e Bramlange (1986) observaram que, em tomates verdes maduros, 

cerca de 0 a 10% da superfície dos frutos possui coloração avermelhada, e quando 

armazenados a 5 ºC por 14 dias apresentaram aumento significativo no extravasamento de 

eletrólitos. No caso das mangas, os danos pelo frio são observadas quando a temperatura de 

armazenamento está abaixo de sua TMS, que é 12 ºC (KONDO et al., 2005). Guaderrama, 

(1982), trabalhando com acerola, reportou em seu trabalho que diversas alterações físico-

quimicas acontecem quando os frutos são submetidos à temperaturas próximas a 5°C, 

comprometendo a qualidade dos mesmos. 

Os sintomas de danos pelo frio geralmente aparecem quanto os frutos são 

armazenados em temperaturas inadequadas. Todavia, não é raro que surjam apenas após a 

transferência do produto para temperaturas mais elevadas. É também comum que frutas e 

hortaliças com danos pelo frio sejam mais facilmente atacadas por microorganismos 

fitopatogênicos, pois a desordem fisiológica causa ruptura da membrana celular, e 

consequentemente, a liberação de metabólitos como, açúcares, ácidos orgânicos e 

aminoácidos, que dão origem a um meio de cultura para o desenvolvimento de 
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microorganismos (CORTEZ, 2002; FELICIO, 2005). A sensibilidade de frutos de origem 

tropical e subtropical a temperaturas inferiores a 10 ºC impõe limitações ao transporte de 

longa distância e à extensão da vida de prateleira. O tangor 'Murcott', assim como outros 

frutos cítricos, é sensível ao frio, podendo desenvolver sintomas de chilling quando expostos 

à temperaturas entre 0 e 8 ºC. À medida que o período de exposição dos tecidos ao frio é 

prolongado, os sintomas são exteriorizados (Figura 1), resultando, dessa forma, em 

implicações diretas na comercialização e aceitação desses frutos pelos consumidores. Em 

consequência da exposição à baixa temperatura, são evidenciadas alterações no metabolismo 

normal dos frutos, as quais precedem os sintomas visuais e são traduzidas em acréscimos na 

atividade respiratória, na síntese de etileno e no decréscimo da funcionalidade das membranas 

celulares, reduzindo suas permeabilidades (WANG, 1990). Por essas razões, acredita-se que o 

dano às membranas seja o evento inicial no desenvolvimento dos danos ao frio (EDAGI et al., 

2010) e que os sintomas decorram da geração de EROs em níveis acima da capacidade de sua 

remoção pelos tecidos (SALA, 1998). Recentemente, tem sido relatado que as poliaminas 

podem auxiliar na remoção de espécies reativas de oxigênio e atuar diretamente na 

estabilização das membranas celulares (GROPPA; BENAVIDES, 2008). 

 

 

Figura 1 - Esquema da composição do tecido celular em condições de estresse.  
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Williams (2007). 
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3.3. Compostos bioativos e ação antioxidativa 

 

 

As frutas são reconhecidas fontes de vitaminas, minerais e fibras, sendo alimentos 

nutricionalmente importantes da dieta. Nos últimos anos, uma maior atenção tem sido dada a 

esses alimentos, uma vez que evidências epidemiológicas têm demonstrado que o consumo 

regular de vegetais está associado à redução da mortalidade e morbidade por algumas doenças 

crônicas não transmissíveis (KAUR; KAPOR 2002). O diversificado grupo de compostos 

presente nas frutas se encontra dividido em várias classes, segundo o esqueleto carbônico dos 

fitoquímicos. Dentre essas classes, destacam-se a dos ácidos fenólicos e a dos flavonóides, 

entre outras. A capacidade antioxidante dos polifenóis é devida, principalmente, às suas 

propriedades redutoras, cuja intensidade da ação antioxidante é diferenciada, uma vez que 

depende fundamentalmente do número e posição das hidroxilas presentes na molécula 

(MELO et al., 2008). As frutas, principais fontes dietéticas de polifenóis, em função de fatores 

intrínsecos (cultivar, variedade e estádio de maturação) e extrínsecos (condições climáticas e 

edáficas) apresentam, em termos quantitativos e qualitativos, composição variada desses 

constituintes. Por sua vez, a eficácia da ação antioxidante depende da estrutura química e da 

concentração destes fitoquímicos no alimento. 

 

 

3.3.1. Antocianinas  

 

 

As antocianinas são glicosídios de antocianidinas (Figura 2), também chamadas 

de agliconas. As antocianidinas têm sido encontradas na natureza, mas apenas seis estão 

presentes nos alimentos. A diferença de cor dos vários frutos vermelhos depende da natureza 

e da concentração das antocianinas que, na acerola no estádio maduro, decorre de sua 

presença em concentrações variadas (LIMA et al., 2002). Portanto, as várias tonalidades da 

cor vermelha das polpas de acerolas produzidas se devem às diferentes concentrações dos 

vários tipos de antocianinas. De acordo com Moura et al. (2002), quanto maior o teor de 

antocianinas, melhor a aceitação do produto por parte do consumidor. Esses autores 

observaram que duas frações principais de antocianidinas presentes em dois cultivares de 

acerola eram malvidina e pelargonidina, e em outros dois cultivares predominavam malvidina, 

cianidina e pelargonidina. A cor das antocianinas é influenciada pelas condições do meio 



33 

 

onde são encontradas, bem como pela presença de açúcares, de açúcares acilados, de grupos 

metoxil e hidroxil, os quais também têm efeito marcante na reatividade das antocianinas 

(HOGAN et al., 2010). 

 

 

Figura 2 - Estrutura básica da antocianina.)  

 

Fonte: Março et al., (2008) 

 

 

As antocianinas são pigmentos muito instáveis que podem ser degradados no 

próprio tecido sob ação da vitamina C, oxigênio, temperatura, pH do meio, ou podem ser 

destruídas durante o processamento e armazenamento dos alimentos. Mesquita e Vigoa 

(2000) ressaltam o alto teor de vitamina C da acerola e a presença de antocianinas, colocando 

este fruto no campo dos nutracêuticos pela habilidade desses compostos em capturar radicais 

livres no organismo humano e, daí, atuar na prevenção de danos oxidativos. 

 

 

3.3.2. Carotenoides 

 

 

Ao mesmo tempo em que a cor verde desaparece nos frutos de acerola, podem ser 

revelados ou sintetizados pigmentos amarelos, alaranjados e vermelhos, que pertencem ao 
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grupo dos carotenoides. Tais compostos possuem quarenta átomos de carbono e apresentam 

ou não átomos de oxigênio na sua estrutura. Os carotenoides são muito estáveis e 

permanecem nos tecidos durante a senescência. Os de cor amarela são bastante comuns e sua 

presença é um sinal geral por meio do qual o consumidor julga a maturidade e a qualidade de 

muitos frutos (AWAD, 1993). 

Os carotenoides localizam-se nos cromoplastos e também nos cloroplastos 

associados com a clorofila. Têm como funções a proteção da clorofila e do aparelho 

fotossintético contra a fotodegradação, bem como a absorção de luz em comprimento de onda 

diferente do da clorofila, aumentando o potencial energético do sistema. São compostos 

terpenóides formados por oito unidades de isopreno divididos em dois subgrupos: os 

carotenos e seus derivados oxigenados – as xantofilas. São insolúveis em água e, usualmente, 

diferentes compostos são encontrados nos tecidos vegetais em pequenas proporções, 

resultando na gama de coloração característica de cada espécie e/ou cultivar. A coloração 

vermelha pode ser decorrente de diferentes compostos (TORRES, 2010). 

Os carotenoides compreendem uma família de compostos naturais, dos quais mais 

de 600 variantes estruturais foram reportadas e caracterizadas a partir de bactérias, algas, 

fungos e plantas superiores (AQUINO, 2011). De acordo com De Rosso (2006), a produção 

natural mundial de carotenoide é estimada em 100 milhões de toneladas por ano, e é 

encabeçada pela fucoxantina das algas fotossintéticas marrons. Os mamíferos não estão 

bioquimicamente capacitados para a biossíntese de carotenoides, mas podem acumular e/ou 

converter precursores que obtêm da dieta com esse pigmento (p.ex., a conversão de -

caroteno em vitamina A). No plasma humano predominam o -caroteno e o licopeno (Figura 

3), os quais são os carotenoides mais comumente encontrados nos alimentos vegetais 

(AQUINO 2011). 

Além da atividade pró-vitamínica A de alguns carotenoides, outros efeitos 

benéficos à saúde humana têm sido atribuídos a estes compostos pró-vitamínicos ou não, tais 

como, aumento da resposta imune e redução do risco de doenças degenerativas como câncer, 

degeneração macular, catarata e doenças cardiovasculares. A proteção contra tais doenças 

proporcionadas pelos carotenoides é associada especialmente à sua ação antioxidante ao 

sequestrar o oxigênio singleto e reagir com radicais livres (AQUINO 2011). 
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Figura 3 - Estrutura dos carotenoides.  

 

Fonte: Gonçalves (2008). 

 

 

3.3.3. Ácido ascórbico  

 

 

O alto teor de ácido ascórbico (vitamina C) destaca a acerola no campo dos 

alimentos funcionais pela habilidade desses compostos em capturar radicais livres no 

organismo humano (MESQUITA; VIGOA, 2000). O acido ascórbico age como antioxidante 

no organismo humano (SANTOS, 2003). Pesquisas comprovam os benefícios da acerola para 

a saúde, sendo observado que o consumo do suco de acerola (500 mg de vitamina C) durante 

20 dias foi satisfatório para a normalização dos níveis séricos de vitamina C em idosos 

(ARANHA et al., 2004). Também aumentaram significativamente os níveis séricos médios de 

vitamina C e de hemoglobina em crianças com anemia, quando estes tinham suas dietas 

suplementadas com suco de acerola. Em vistas destes resultados, tem sido sugerida a inclusão 

da acerola em programas de alimentação para populações de alto risco de anemia (COSTA et 

al., 2001). De acordo Kuskoski et al. (2005), a vitamina C está envolvida na regulação do 

crescimento de células anormais na fase de promoção da tumorigenesis pulmonar em ratos, 

como resultado da supressão da fase de iniciação, no processo da auto-oxidação. Muitos 

autores têm reportado que durante o processamento e armazenamento dos produtos da acerola 
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ocorrem perdas de ácido ascórbico (vitamina C), variando de acordo com o processo e 

equipamentos utilizados (MATSUURA et al., 2004). No entanto, segundo Semensato (1997), 

mesmo após o processamento da acerola os produtos ainda retêm um alto conteúdo de 

vitamina C, desde que a matéria prima utilizada seja rica nesta vitamina, porém a estabilidade 

desta substância é facilmente perdida. Em estudo de estabilidade observaram-se, após quatro 

meses de armazenamento, perdas de vitamina C em acerolas in natura congeladas a -12ºC e a 

-18ºC de 43% e 19%, respectivamente, em relação ao teor inicial. No entanto, polpas 

pasteurizadas e congeladas a -12º e -18ºC apresentaram perdas de apenas 3%. Já o suco de 

acerola pasteurizado engarrafado, mantido à temperatura ambiente, apresentou uma perda de 

32% (YAMASHITA et al., 2003). O suco de acerola contém 40 a 80 vezes mais vitamina C 

do que o suco de limão ou laranja, fontes tradicionais desta vitamina (FARVID et al., 2004). 

No armazenamenro refrigerado a diminuição do teor de vitamina C é previsível, 

pois este nutriente está presente em maiores quantidades nos frutos verdes de acerola. Esse 

processo talvez seja explicado pela maior atividade da enzima ácido ascórbico oxidase em 

frutas mais maduras (VENDRAMINI; TRUGO, 2000). Araujo (2009) relatou em seu 

trabalho, perda de 18% nos teores de vitamina C para os frutos do clone frutacor, no final do 

período de 12 dias de armazenamento sob temperatura de 10°C. 

 

 

3.4. Mecanismos de proteção enzimática 

 

 

3.4.1. Enzimas antioxidativas  

 

 

Durante condições normais de crescimento e desenvolvimento, as plantas são 

invariavelmente expostas a diversas formas de estresses, tais como, seca, calor, frio, 

poluentes, radiação UV, entre outros. Espécies reativas de oxigênio (EROs) (Tabela 2) são 

comumente formadas sob essas condições (RAO et al., 1996). O oxigênio na atmosfera é 

relativamente não reativo, mas quando em contato com sistemas metabólicos pode ser 

transformado em formas extremamente reativas, como o radical superóxido (O2
-
), o peróxido 

de hidrogênio (H2O2), o radical hidroxil (
.
OH ) e o oxigênio singleto (

 ↑
O2), as quais podem 

potencialmente causar danos ao meio celular (SMINORFF, 1993). As EROs causam danos 
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em lipídios de membrana (afetando sua permeabilidade), proteínas, clorofilas e ácidos 

nucléicos (SCANDALIOS, 1993).  

 

 

Tabela 2 - Espécies reativas de oxigênio.  

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2008). 

 

 

Estas formas de oxigênio são também, frequentemente, chamadas de oxigênio 

ativo. O termo radical livre de oxigênio também é utilizado coletivamente, embora somente o 

(
.
O2

-
) e o (

.
OH

-
) sejam realmente radicais livres, Algumas EROs podem formar radicais livres 

orgânicos, os quais podem interagir com um grande número de moléculas causando danos. 

Por esta razão, as células dos organismos aeróbicos possuem diversos mecanismos para 

remover essas EROs antes que causem danos, ou para repará-los quando ocorrem 

(SMINORFF, 1993).  O superóxido e o peróxido de hidrogênio desempenham papel 

significante na peroxidação lipídica (DELONG; STEFFEN, 1998), quebra de polissacarídeos 

(MONK et al., 1989) e degradação de ácidos nucléicos e proteínas (BECANA et al., 1998). À 

baixas temperaturas, essas duas EROs são formadas nos tecidos das células vegetais e podem 

causar a peroxidação dos lipídios de membrana, afetando sua integridade e permeabilidade, o 

que pode conduzir à morte celular (WANG, 1995; SALA, 1998).  
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Nas plantas, existe um complexo sistema de defesa antioxidativo que protege os 

tecidos dos altos níveis das EROS, o qual inclui três classes: 1. o sistema lipossolúvel, que 

inclui antioxidantes associados à membrana, tais como o α-tocoferol e o β-caroteno; 2. o 

sistema hidrossolúvel, que inclui a glutationa e o ascorbato; e o sistema enzimático 

antioxidativo, o qual inclui enzimas como a dismutase do superóxido (SOD), a catalase 

(CAT) e a peroxidases do ascorbato (APX). Existem também outros antioxidantes que 

ocorrem naturalmente nas plantas, tais como isoflavina, fenois, poliaminas e aminoácidos 

específicos, como cisteína e metionina (LEVINE et al., 1996; ROBARDS et al., 1999).  

A SOD é a primeira enzima de defesa contra os danos provocados pelas EROS 

nas células (ALSCHER et al., 1997). Essa enzima existe em diferentes formas, sendo 

metaloproteínas que catalisam a dismutação do radical 
.
O2

-
 a peróxido de hidrogênio 

(SCANDALIOS, 1993). Esse peróxido de hidrogênio, por sua vez, é convertido pela CAT em 

água e oxigênio molecular (WILLEKENS et al., 1995). Outra enzima chave é a APX, que 

também remove o peróxido de hidrogênio, porém usando o ascorbato (ASC) e formando água 

e monodesidroascorbato (MDHA). Este, por sua vez, é convertido em ASC, via ferredoxina 

ou pela ação da enzima redutase do monodesidroascorbato (MDHAR). O conjunto de reações 

envolvendo antioxidantes não enzimáticos, como o ASC, a glutationa reduzida (GSH) ou 

oxidada (GSSG) e outros, além das enzimas antioxidativas descritas anteriormente, é 

donominado de ciclo do ascorbato-glutationa (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Ciclo do ascorbato-gluatinona.  

Fonte: Del Rio et al. (1998). 
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Outra alternativa para eliminação do peróxido de hidrogênio é sua reação com o 

ASC, pela ação da redutase do desidroascorbato (DHAR), formando o desidroascorbato 

(DHA) e água (Figura 4). A regeneração do DHA em ASC, por sua vez, se dá pela ação da 

redutase da glutationa (GR), que utiliza a GSH como doadora de elétrons. Finalmente, a 

regeneração da GSH, a partir de sua forma oxidada (GSSP), se dá com a participação de outra 

enzima chave, a redutase da glutationa (GR), que usa o NADPH como doadora de elétrons 

(APEL; HIRT, 2004).  

A APX é a mais importante enzima removedora de peróxido de hidrogênio 

produzido nos cloroplastos, possui uma alta afinidade por essa EROs e é capaz de promover 

sua desintoxicação em baixas concentrações, enquanto que a CAT tem uma alta taxa de 

reação, mas baixa afinidade por H2O2 (ZIMMERMANN; ZENTGRAF, 2005). Os teores de 

vitamina C, expressos em ácido ascórbico, diminuem com o avanço da maturação dos frutos 

e, em acerolas, esta diminuição é bem acentuada, visto que a maturação dos frutos ocorre de 

maneira rápida. O decréscimo da vitamina C durante o processo de maturação dos frutos 

ocorre devido à atuação da enzima APX (Adriano et al., 2011) 

Em síntese, o papel central no mecanismo de defesa antioxidativo em plantas é 

desempenhado pela SOD, sendo o produto de sua reação quebrado pela CAT ou outras 

peroxidases, como a APX ou a peroxidase do guaiacol (GPX ou G-POD). Outras enzimas, 

como visto na figura 4, tais como GR, DHAR e MDHAR também estão envolvidas na 

remoção das EROs. Portanto, a remoção desses radicais livres envolve a interação de enzimas 

protetoras, antioxidantes de baixo peso molecular e seus sistemas de regeneração (FOYER et 

al., 1994). 

 

 

3.4.2. Enzimas oxidativas de fenóis 

 

 

Os compostos fenólicos são os substratos de várias oxirredutases, principalmente 

da polifenoloxidade (PFO) e outras peroxidases (POD), cujas ações estão relacionadas com o 

escurecimento dos tecidos (ROBARDS et al., 1999) O escurecimento enzimático dos frutos 

pode ser evitado pela inativação dessas enzimas ou pela redução das quiononas para fenóis 

através de agentes redutores (AWAD, 1993). Usualmente, o escurecimento ocorre devido a 

ferimentos no produto durante as operações de colheita, armazenamento ou processamento. 

As quinonas resultantes da oxidação dos compostos fenólicos apresentam coloração vermelha 
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a marrom-avermelhada, porém sua polimerização subseqüente gera macromoléculas mais 

escuras. Assim, o escurecimento enzimático dos tecidos vegetais depende não só do tipo de 

substrato, concentração e localização, como também do tipo de polímero formado a partir das 

quinonas. Materiais com baixa atividade de PFO são desejáveis tanto para o consumo in 

natura como para o processamento. No entanto, produtos com elevada atividades dessa 

enzima podem apresentar maior resistência ao ataque de patógenos (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005).  

Os compostos fenólicos são substratos de várias oxirredutases, principalmente das 

PFO e G-POD (peroxidase que usa o guiacol como substrato) cujas ações estão relacionadas 

com o escurecimento dos tecidos (ROBARD et al., 1999).  

A PFO está presente em muitas frutas e hortaliças e tem recebido atenção especial 

dos pesquisadores por ser uma das enzimas responsáveis pelo escurecimento desses alimentos 

durante o manuseio pós-colheita e industrialização (VÁMOS; VIGYÁZÓ, 1981). Diferentes 

nomes têm sido associados a essa enzima, tais como tirosinase, creolase, catecolase, 

difenolase e fenolase e que refletem sua habilidade em utilizar diferentes compostos fenólicos 

como substrato. A PFO é capaz de catalisar duas reações distintas: a hidroxilação de 

monofenóis a o-difenóis e a oxidação de o-difenóis a ortoquinonas (Figura 5 A).  

 

 

Figura 5 - Figura esquemática da oxidação de fenóis pela polifenoloxidase (A) e peroxidase (POD).  
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A reação de escurecimento prossegue através de oxidações não enzimáticas, 

ocorrendo a polimerização das quinonas e formação de pigmentos de coloração escura. Esses 

são polímeros amorfos, insolúveis e altamente estáveis que podem interagir com outros 

constituintes do meio, particularmente as proteínas, formando complexos coloridos 

(GUERRERO; BELTRÁN et al., 2005). 

Apesar das investigações sugerirem que o papel da PFO está relacionado com o 

mecanismo da respiração, ainda não há um consenso sobre o verdadeiro envolvimento que a 

mesma exerce sobre os tecidos vegetais. A localização da PFO em tecido celular vegetal 

depende da espécie, idade e estágio de maturação (VÁMOS; VIGYÁZÓ, 1981). 

Considerando que o escurecimento oxidativo catalisado pela PFO é na maioria 

dos casos indesejável em frutas e hortaliças, métodos químicos e físicos foram desenvolvidos 

visando sua inibição, os quais têm por base a eliminação ou complexação de componentes 

essenciais à reação, tais como oxigênio, cobre e compostos fenólicos (GUERRERO; 

BELTRÁN et al., 2005). 

O distúrbio fisiológico ocasionado pelo frio pode ocasionar o aumento de 

atividade das enzimas oxidativas como a PFO e a POD, bem como da fenilalanina amonia-

liase (PAL) (PARKING et al., 1989). A POD é a enzima antioxidante responsável pelo 

catabolismo do peróxido de hidrogênio (Figura 5 B), porém se esse mecanismo não estiver 

operando corretamente, as EROs passam a induzir a peroxidação dos lipídeos e provocar 

deterioração das membranas celulares. Quando exposta ao frio a POD deixa de metabolizar o 

H2O2, passando os frutos a apresentar sintomas de chilling (LURIE, 2003). 

 

 

3.5. Atributos de qualidade dos frutos 

 

 

3.5.1. Acidez titulável e pH 

 

 

As mudanças na acidez titulável (AT) possuem papel fundamental no 

desenvolvimento do sabor característico dos frutos. Normalmente são encontrados vários 

ácidos orgânicos que contribuem para a AT, mas geralmente apenas um ou dois se acumulam 

em um mesmo fruto (KAYS, 1997). Como em acerola o principal ácido orgânico é o ácido 

málico, seu teor é empregado para se expressar a AT como percentagem desse ácido 
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(OLIVEIRA et al., 1999).  

O teor de ácidos orgânicos presentes na polpa dos frutos, geralmente diminui à 

medida que os frutos amadurecem, principalmente nos frutos tropicais devido a utilização 

desses ácidos como precursores do ciclo de Krebs (ULRICH, 1970). Além disso, esses ácidos 

atuam na síntese de outros compostos, como é o caso em acerola (ALVES, 1998) e uva 

(LIMA et al., 2010). Também o conteúdo de ácidos orgânicos diminui com a maturação dos 

frutos em decorrência de seu consumo no processo respiratório. Paiva et al. (2003) avaliaram 

o desempenho de clones de aceroleira e verificaram que a AT variou de 1,03% a 1,48%. Nos 

estudos realizados por Moura et al. (2007), os clones apresentaram frutos com AT entre 

0,53% e 1,52%, entretanto apenas 16% dos 45 clones de aceroleiras apresentaram valores de 

AT superiores a 1,3%. Matsuura et al. (2004) avaliaram 12 genótipos de aceroleira e os 

resultados mostraram variação entre 0,69% e 1,65% de AT. 

O pH apresenta variações durante o amadurecimento dos frutos, mesmo sob 

refrigeração e, de acordo com Chitarra e Chitarra (2005) durante o amadurecimento, a maioria 

dos frutos apresenta diminuição nos valores de pH. No entanto, há autores, como Araujo et al. 

(2009), que trabalhando com os mesmos clones de acerola aqui estudados reportou uma 

pequena variação no pH, apesar de ter sido observado aumento nos teores de AT, quando os 

frutos foram submetidos à temperatura de armazenamento a 10 ºC por 12 dia. 

 

3.5.2. Sólidos solúveis 

 

O teor de sólidos solúveis (SS) é, normalmente, determinado com o objetivo de se 

ter uma estimativa da quantidade de açúcares presentes nos frutos. Contudo, como as 

determinações dos SS são feitas em refratômetro incluem, além de açúcares solúveis, 

pectinas, sais e ácidos orgânicos. Os teores de SS aumentam nos frutos com o 

amadurecimento, os quais são constituídos principalmente pelos açúcares solúveis (LIMA, 

1997). O aumento em SS com o amadurecimento é atribuído, principalmente, à hidrólise de 

carboidratos de reserva acumulados durante o crescimento do fruto na planta, tendo com 

resultado a produção de açúcares solúveis totais (SIGRIST, 1992). 

 

 

3.5.3. Açúcares solúveis 

 

Os teores de açúcares solúveis, em geral, tendem a aumentar com o 
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amadurecimento dos frutos, principalmente devido à hidrólise do amido armazenado neles 

(SIGRIST, 1992). Na maioria dos frutos, o teor de açúcares solúveis se encontra na faixa de 5 

a 10% (em relação à massa fresca do fruto), podendo variar com a cultivar, o tipo de solo e as 

condições climáticas de desenvolvimento da planta. Os principais açúcares encontrados são 

glicose, frutose e sacarose. O dissacarídeo sacarose é o principal açúcar não redutor enquanto 

que a glicose e a frutose se constituem os principais açúcares redutores (WHITING, 1970). 

A proporção entre os diferentes tipos de açúcares é um importante atributo de 

qualidade, uma vez que influência no grau de doçura do fruto. A sacarose, por exemplo, 

possui grau de doçura maior que o da glicose e em ambas esse grau é menor que o da frutose 

(PANGBONR, 1963). 

 

 

3.5.4. Coloração 

 

 

Em acerolas, a coloração vermelha obtida com o avanço da maturação é 

decorrente da degradação da clorofila e do aumento na concentração de antocianinas (LIMA 

et al., 2003). De acordo com Adriano et al. (2011), o índice Chroma e o ângulo Hue de frutos 

de aceroleira semi-maduros apresentam maiores valores que aqueles dos frutos maduros. Esse 

maior valor do índice Chroma indica que os frutos semi-maduros mostram cores mais vívidas 

que os maduros. No entanto, o valor do ângulo Hue, que é um indicativo da tonalidade, 

mostram que os frutos semi-maduros apresentam cor laranja, enquanto os frutos maduros 

apresentam cores vermelhas. Na acerola, a coloração amarela conferida pelos carotenoides, é 

mascarada pela presença de antocianinas (vermelhas), que são pigmentos muito instáveis e 

podem se degradar durante o processamento e estocagem dos alimentos com a consequente 

alteração de sua cor. Tal mudança afeta a coloração dos produtos obtidos a partir da acerola, 

principalmente quando se trata de polpas ou sucos (ALVES et al., 2002). 

 

 

3.6. Proteinas 

 

As proteínas são polímeros que compreendem uma seqüência de dezenas ou 

centenas de resíduos de aminoácidos (monômeros) ligados por meio de ligações peptídicas. 

Dentre as diferentes funções das proteínas no organismo, destaca-se a sua atividade como 
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enzimas ou catalisadores biológicos. Nessa função, sua ação consiste em acelerar a velocidade 

de uma reação química mediante a diminuição da energia de ativação da reação sem que, no 

entanto, seja consumida durante o processo. Em vegetais, as proteinas também estão 

envolvidas nos processos de amadurecimento, de germinação, de diferenciação e 

morfogênese, de morte celular, de resposta a processos de estresse oxidativo, entre outros 

((LIMA et al., 2008). Algumas enzimas estão envolvidas no amadurecimento de frutos, como 

a ficina (figo), a papaína (mamão) e a bromelina (abacaxi), podem ser extraídas em grandes 

quantidades e representam por isso uma significativa importância econômica. As enzimas 

proteolíticas possuem também uma vasta aplicação comercial/industrial, estando entre os três 

maiores grupos de enzimas industriais e sendo responsáveis por 60% da venda internacional 

de enzimas. N indústria alimentícia (RIBEIRO; SERAVALLI, 2004). 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. Procedência dos frutos 

 

 

As plantas dos seis clones de aceroleiras foram cultivadas em um pomar 

localizado no campo experimental da Embrapa Agroindústria Tropical, na cidade de Pacajus 

(CE), distando 50 km de Fortaleza, em uma região de transição entre o litoral leste e o 

semiárido, com latitude 4°11'26,62'' S e longitude 38°29'50,78'' W, Estrada Pacajus-Itaipaba, 

km 05, Zona Rural (Figura 6). A região desse campo experimental possui altitude média de 13 

m, o clima é seco e ventoso no inverno e quente e úmido no verão, e cuja estação chuvosa 

começa no mês de Janeiro. A precipitação média mensal no ano da instalação do experimento 

(2010) foi de 160 mm de um total de 1925,2 mm/ano, e as chuvas foram mais concentradas 

no primeiro semestre do ano (Tabela 3).  
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Figura 6 - Campo experimental da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2012). 

 

 

 

Tabela 3 - Dados pluviométricos do ano de 2010 no campo experimental de Pacajus –Embrapa Agroindústria 

Tropical. 

Ano Mês 

Total 

mensal  

(mm) 

Total 

anual 

(mm) 

Média 

anual por 

mês (mm) 

Total período 

chuvoso 

semestral 

(mm) 

Média mensal 

semestral 

(mm) 

2010 1 126,1 

1.925,2 160,4 

1.755,8 292,3 

2010 2 219,9 

2010 3 447,7 

2010 4 484,6 

2010 5 340,5 

2010 6 137,0 

2010 7 121,1 

169,4 28,33 

2010 8 38,9 

2010 9 5,8 

2010 10 0,0 

2010 11 0,0 

2010 12 3,6 

Fonte: Embrapa Agrindustria Tropical (2010).  
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4.2. Instalação do experimento 

 

 

Os frutos de aceroleira coletados para este experimento foram dos clones: BRS 

235 - Apodi; BRS 236 - Cereja; BRS 237 – Roxinha; BRS 238 – Frutacor; II 47/1 e BRS 152 

– Sertaneja. Os frutos foram colhidos antes da maturidade fisiologica  no campo experimental 

da Embrapa Agroindústria Tropical, na cidade de Pacajus, Ceará, e posteriormente foram 

transportados para o Laboratório de Fisiologia e Tecnologia de Pós-colheita da Embrapa 

Agroindústria Tropical. Os mesmos foram separados e selecionados, sendo os frutos dos 

clones do tempo inicial de armazenamento (tempo 0) submetidos às análises físicas e 

processados no mesmo dia da colheita; os demais foram acondicionados em bandeja de 

poliestireno estendido contendo aproximadamente 180 gramas de frutos por bandeja. Os 

frutos de cada clone foram acondicionados em três bandejas, sendo as mesmas envolvidas 

com filme de PVC de 15 micras de espessura, e posteriormente armazenadas em câmara fria 

às temperaturas de 4 e 8 ºC por até 12 dias. A cada três dias foram retiradas amostras 

(bandejas contendo os frutos) para realização das análises físicas, sendo os frutos, em seguida, 

foram processados em multiprocessador com peneira de 1 mm. As polpas dos frutos foram 

armazenadas a -25ºC (para análises físico-químicas posteriores) e a -85 ºC para análises 

bioquímicas posteriores (atividade enzimática). As análises físicas, físico-químicas e químicas 

foram realizadas no Laboratório de Pós-colheita da Embrapa Agroindústria Tropical, 

enquanto as análises bioquímicas foram realizadas no Laboratório de Fisiologia Vegetal do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará. 

 

 

4.3. Delineamento experimental 

 

  

Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 5, 

com três repetições, sendo a unidade experimental (repetição) correspondente a uma bandeja 

contendo aproximadamente 180 g de frutos. O primeiro fator se definiu como os seis clones 

de aceroleira (BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238, BRS 152 e II47/1), e o segundo fator 

os tempos de armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 dias). As análises de variância das características 

avaliadas foram feitas através do programa operacional SISVAR 3.01, sendo a interação entre 

os fatores determinadas por meio do teste F a 5% de probabilidade. Quando a interação entre 
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os dois fatores foi significativa, o tempo de armazenamento foi desdobrado dentro de cada 

tratamento e os dados submetidos à análise de regressão; quando houve interação significativa 

apenas para o tempo de armazenamento, foram feitas análises de regressão em função do 

tempo; e nos casos em que não houve interação significatica para o tempo, foi realizado o 

teste de Tukey a 5% para os clones. Nas curvas onde o coeficiente de regressão foi menor que 

0,65, ligaram-se os pontos, e no gráfico escreveu-se como curva não ajustada. 

 

 

4.4. Análises físicas dos frutos 

 

 

4.4.1. Perda de Massa 

 

 

A massa fresca foi obtida por pesagem de todos os frutos no dia da colheita  e aos 

3, 6, 9 e 12 dias de armazenamento sob refrigeração, utilizando-se para isso uma balança 

semi-analítica (MARK-3100), sendo os resultados de perda de massa (PM) expressos em 

percentagem, conforme a equação (1):  

 

 PM = [(MFI - MFF) x 100] / MFI                    (1) 

    

Onde: MFI = massa fresca inicial do fruto (g) e MFF = massa fresca final do fruto (g). 

 

 

4.4.2. Firmeza 

 

 

A firmeza foi determinada em frutos íntegros, usando-se penetrômetro manual 

(Magness-Taylor modelo FT 02), com ponta de 2 mm de diâmetro. Para isso, de cada bandeja 

foram retirados 10 frutos, sendo feitas duas leituras por fruto, em lados opostos da porção 

equatorial, objetivando obter a média. As leituras, expressas em lbf, foram multiplicadas por 

4,4482 para expressar o resultado da força necessária para romper a resistência da polpa em 

Newtons (N). 
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4.4.3. Cor dos frutos 

 

 

A superfície de coloração do fruto foi medida pela avaliação da cor da casca 

através de colorímetro Minolta, modelo CR 300, o qual expressa a cor nos parâmetros L, C e 

H, onde L representa a luminosidade, C a cromaticidade e H o ângulo Hue. Esses parâmetros 

juntos mostram no espaço a coloração do fruto (Figura7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Globo de cores que representam os parâmetros luminosidade (L), cromaticidade C e ângulo Hue.  

 

 

 

Fonte: Minolta (2007). 
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4.5. Análises físico-químicas e químicas 

 

 

4.5.1. Sólidos solúveis  

 

 

Os sólidos solúveis (SS) na polpa dos frutos foram determinados em refratômetro 

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

temperatura (AOAC, 1995). Os resultados foram expressos em ° Brix. 

 

 

4.5.2. pH 

 

 

O pH da polpa foi determinado com um potenciômetro equipado com eletrodo de 

membrana de vidro, conforme (AOAC, 1995). 

 

 

4.5.3. Acidez titulável  

 

 

A acidez titulável (AT) foi determinada nas amostras do suco processado de 

acerola, diluídas na proporção 1:50 com água destilada, com o auxílio de um titulador 

automático e usando-se uma solução de NaOH 0,1N, conforme as normas do Instituto Adolfo 

Lutz (1985). Os resultados foram expressos em percentagem de ácido málico. 

  

 

4.5.4. Relação SS/AT 

 

 

A relação SS/AT foi obtida através do quociente entre os valores dos sólidos 

solúveis totais e da acidez titulável. 
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4.5.5. Açúcares solúveis 

 

 

Para a determinação dos açúcares solúveis totais (AS) na polpa, esta foi 

primeiramente diluída com água na proporção de 1:200 e filtrada em papel de filtro. Em 

seguida, em tubos de ensaio contendo alíquotas de 100 µL dessa amostra foram adicionados 2 

mL de antrona, sendo os tubos, após agitação em vortex, levados para banho-maria onde 

permaneceram por 8 minutos a 100 ºC. Finalmente, os tubos foram resfriados em banho com 

água gelada e o produto da reação lido em 620 nm em espectrofotômetro (YEMN; WILLS, 

1954). A glicose foi utilizada como padrão e os resultados foram expressos em percentagem, 

tendo por base a matéria fresca da polpa.  

 

 

4.5.6. Ácido ascórbico  

 

 

A vitamina C foi determinada por titulometria com o 2,6 dicloro-fenol- indofenol 

(DFI) a 0,02% (solução de Tillman), conforme Strohecker e Henning (1967). Amostras de 1 g 

de polpa de acerola foram homogeneizadas com aproximadamente 30 mL de ácido oxálico a 

0,5%, sob condições protegidas da luz e da oxigenação. Em seguida, aferiu-se o volume do 

homogenato para 100 mL com ácido oxálico 0,5%. Uma alíquota de 5 mL do homogenato 

final foi completada para 50 mL com água destilada e titulada com a solução de Tillman 

refrigerada até o ponto de viragem (róseo claro). Os resultados foram expressos em (mg 100 

g
-1

 de polpa). 

 

 

4.5.7. Carotenoides 

 

Os teores de carotenoides totais foram determinados pelo método de Higby 

(1962). Em Erlenmeyer, foram colocados 5 g de polpa, 15 mL de álcool isopropílico a 99,5% 

e 5 mL de hexano a 98,5%, seguido-se de agitação da mistura a 4.000 rpm, por 1 min. O 

conteúdo foi transferido para um funil de separação de 125 mL envolvido em papel de 

alumínio, sendo o volume completado com aproximadamanete 100 mL de água destilada. O 
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homogenato foi deixado em repouso por 30 min, seguindo-se da lavagem do mesmo. Repetiu-

se esta operação por mais quatro vezes. Filtrou-se o conteúdo em algodão pulverizado com 

sulfato de sódio anidro a 99%, sendo o filtrado levado para um balão volumétrico de 25 mL 

envolto em papel alumínio. Em seguida, foram adicionados 5 mL de acetona a 99,5%, sendo o 

volume completado para 25 mL com hexano a 98,5%. As leituras de absorbância foram feitas 

a 450 nm e os resultados expressos em mg 100 g
-1

 de polpa. 

 

 

4.5.8. Antocianinas Totais 

 

As determinações de antocianinas nas polpas foram realizadas segundo 

metodologia descrita por Francis (1989). Pesou-se aproximadamente 1 g da polpa em 

recipiente de aço inox, contendo 30 mL da solução extratora, composta de etanol a 95% e HCl 

a 1,5 N (85:15), e seguindo-se de homogeneização por 2 min em homogeneizador tipo 

“turrax”. Posteriormente, o conteúdo foi transferido para um balão volumétrico de 50 mL 

coberto com papel alumínio, sendo o volume aferido com a solução extratora. O conteúdo foi 

transferido para frascos cobertos com papel alumínio e deixado descansar por 10 h em 

refrigerador a 4 °C. Após esse período, o material foi filtrado utilizando-se papel filtro 

qualitativo (80 g m
-2

) e mantido protegido da luz. Para a estimativa das antocianinas, o 

filtrado teve sua absorbância lida em 535 nm. Os resultados foram expressos em mg 100 g
-1

 

de polpa. 

 

 

4.5.9. Proteínas solúveis  

 

 

As proteínas solúveis foram determinadas de acordo com o método descrito por 

Bradford (1976), utilizando-se o reagente do Coomassie. Para um volume final de 1,0 L, o 

reagente foi preparado dissolvendo-se 153,84 mg de Coomassie Brilliant Blue G-250 (Sigma 

Chemical Company) em 50 mL de etanol a 95%, seguindo-se da adição de 100 mL de ácido 

fosfórico a 85%. O volume final foi completado pela adição de água destilada. A 0,1mL da 

amostra (polpa da acerola) foi adicionado 1,0 mL do reagente do Coomassie. A mistura foi 

deixada em repouso por 15 min e, em seguida, submetida a leituras de absorbância em 595 

nm, utilizando-se como branco a mistura de 0,1 mL de água desionizada e 1,0 mL do reagente 
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do Coomassie. As concentrações de proteínas solúveis foram estimadas com base numa curva 

padrão ajustada a partir de concentrações crescentes de albumina sérica bovina (Sigma 

Chemical Co., Saint Louis, MO, USA). Os resultados foram expressos em mg 100 g
-1

 de 

polpa.  

Todas as determinações físico-químicas, por amostra, foram feitas em duplicatas. 

 

 

4.6. Enzimas oxidativas de fenóis 

 

 

4.6.1. Preparo do extrato 

 

 

O extrato para determinação das atividades das enzimas polifenoloxidase e 

peroxidase do guaiacol foi preparado segundo a técnica proposta por Wissemann e Lee 

(1980). Para isso, foram homogeneizadas 1,5 g de polpa de acerola com 1,5 mL de tampão 

fosfato a 0,05 M, pH 7,0, contendo KCl a 0,1 M e polivinilpirrolidona (PVP) a 1%. A solução 

tampão usada estava refrigerada a 4 
º
C. A seguir, centrifugou-se o homogenato a 10.000 g, 

por 10 min, à temperatura de 4 ºC. O sobrenadante (extrato enzimático) foi armazenado a -85 

ºC até sua utilização nas análises enzimáticas e de proteína. 

 

 

4.6.2. Atividade da polifenoloxidase  

 

 

A determinação da atividade da polifenoloxidase (PFO) foi feita de acordo com 

Wissemann e Lee (1980). A reação enzimática desenvolveu-se pela adição de 0,3 mL do 

extrato enzimático a 1,85 mL de tampão fosfato a 0,1 M, pH 6,0, contendo KCl a 0,1 M e 

catecol a 0,1 M, por um tempo de 30 min à temperatura de 30 ºC. A reação foi interrompida 

pela adição de 0,8 mL de HClO4 a 2 N. As leituras de absorbância foram realizadas a 395 nm 

e definiu-se uma unidade de atividade enzimática (UA) como a quantidade de enzima que 

produz uma mudança de 0,001 unidades de absorbância. Os resultados foram expressos em 

(UA mg
-1

 polpa min
-1

). 
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4.6.3. Atividade da peroxidase do guaicol  

 

 

A atividade específica da peroxidase do guaicol (G-POD) foi determinada de 

acordo com o método de Kar e Mishara (1976). Os ensaios foram feitos com alíquotas de 50 

µL do extrato enzimático em um meio de reação contendo 950 µL de tampão fosfato de 

potássio a 100 mM, pH 7,0, 500 µL de guaicol a 0,02 M e 500L de H2O2 a 60 mM. Após um 

minuto à temperatura ambiente (26 °C), a mistura de reação teve sua absorbância lida em 470 

nm. Os resultados foram expressos em (µmol H2O2 µg
-1

 Prot. min
-1

), levando-se em conta que 

quatro moles de peróxido de hidrogênio reduzidos produzem um mol de tetraguaiacol, o qual 

tem coeficiente de extinção molar de 26,6 M
-1

 cm
-1

.  

 

 

 

 

 

 

4.7. Enzimas antioxidativas 

 

 

4.7.1. Preparo do extrato 

 

  

O extrato para determinação da atividade das enzimas antioxidativas foi feito 

macerando-se, em almofariz (em banho de gelo), 0,2 g de polpa de acerola com 5 mL de 

tampão fosfato monobásico de potássio a 100 mM, pH 7,0, contendo EDTA a 0,1 mM. Após 

5 min, foram adicionados mais 5 mL do mesmo tampão, sendo o homogenato macerado por 

mais 5 minutos. Em seguida este foi centrifugado a 12.000 g por 15 min a 4 ºC. O 

sobrenadante (extrato enzimático) foi coletado e armazenado em tubos Eppendorf, os quais 

foram mantidos em ultrafrezer à -85 ºC. 
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4.7.2. Atividade da dismutase do superóxido 

 

 

A atividade da dismutase do superóxido (SOD) foi determinada pela inibição da 

produção de azul de formazana, resultante da fotorredução do p-nitrobluetetrazolium (NBT) 

como descrito por Beauchamp e Fridovich (1971). A mistura de reação (1,5 mL) continha 

tampão fosfato de potássio a 50 mM, pH 7,8, EDTA a 0,1 M, metionina a 19,5 mM, NBT a 

75 M, riboflavina a 2 M e 50 L do extrato enzimático, sendo que a riboflavina foi 

adicionada por último. Após a preparação da mistura de reação, os tubos foram agitados e 

expostos à iluminação fornecida por duas lâmpadas fluorescente de 20 W, localizadas em uma 

câmara fechada. Após 15 min de reação à temperatura ambiente (26 °C), foram feitas as 

leituras de absorbância em 560 nm. A atividade da SOD foi  expressa  em  (UA ug
-1

 Prot. 

min
-1

), sendo uma UA (unidade de atividade enzimática) definida como a quantidade de 

enzima necessária para causar 50% de inibição da fotorredução do NBT em 15 min de reação. 

 

 

 

 

4.7.3. Atividade da catalase  

 

 

O ensaio de atividade da catalase (CAT) foi feito pelo de método Havir e McHale 

(1987). Foram adicionados 200 L do extrato enzimático a um meio de reação contendo 

1.240 L de tampão de fosfato de potássio a 100 mM, pH 7,0, com EDTA a 0,1 mM e 60 L 

de H2O2 a 0,5 mM. Após 5 minutos de reação à temperatura ambiente (26 ºC), a atividade da 

enzima foi determinada pelo decréscimo da absorbância em 240 nm devido ao consumo de 

H2O2, levando-se em conta seu coeficiente de extinção molar de 36 M
-1 

cm
-1

. Os valores 

foram expressos em µmol H2O2 µg
-1 

Prot. min
-1

. 
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4.7.4. Atividade da peroxidase do ascorbato  

 

 

A atividade da peroxidase do ascorbato (APX) foi determinada pelo método de 

Nakano e Asada (1987), sendo a oxidação do ascorbato medida pelo decréscimo na 

absorbância em 290 nm. A mistura de reação (1,5 mL) foi preparada com 1.100 µL tampão de 

fosfato de sódio a 100 mM, pH 7,0, contendo EDTA a 0,1 mM, 300 µL do extrato enzimático 

e 50 µL de H2O2 a 0,5 mM. A reação foi iniciada com a adição de 50 µL de ácido ascórbico a 

0,5 mM e se desenvolveu à temperatura ambiente (26 ºC), sendo registradas leituras de 

absorbância em 290 nm no início e com 2 minutos de reação. Para quantificação da atividade 

da APX, utilizou-se o coeficiente de extinção molar do ascorbato (2,8 mM
-1

 cm
-1

), sendo os 

resultados expressos em µmol H2O2 µg
-1

 Prot. min
-1

, levando em consideração que dois moles 

de ascorbato são requeridos para a redução de 1 mol de H2O2.  

Todos os ensaios de atividade enzimática foram feitos em duplicatas por amostra. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Variáveis físicas  

 

 

5.1.1. Perda de massa 

 

 

Com o tempo de armazenamento aumentou a perda de massa fresca dos frutos de 

acerola, no entanto o comportamento foi bastante parecido em todos os clones armazenados a 

4 ºC, não sendo observada interação significativa (p ≥ 0,05) entre os fatores clone e tempo de 

armazenamento (Tabela 4). 

   

 

Tabela 4 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de perda de massa dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F, CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

De maneira geral, observou-se que os frutos de todos os clones sob refrigeração a 

4 ºC tiveram perda de massa de 1,81% no final do período estudado (Figura 8 A). A essa 

temperatura não foi observada perda de líquido, o que pode ter contribuído para que não 

fossem atribuídos aos clones avaliados valores mais altos de firmeza durante o periodo de 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

               4 °C                               8 °C  

Clone 5  1,0979ns 0,2125*  

Tempo 4  3,1480* 0,6585*  

Clone x Tempo 20  0,1863ns 0,8359*  

Resíduo 58  0,1097 0,1034  

CV   25,76% 23.06%  

Média   1,286 1,870  
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Figura 8 – Perda de massa dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 

237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B).  
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estudo. De acordo com Carvalho e Manica (1993), esse comportamento pode ser atribuído ao 

fato de que a acerola só perde líquidos quando os frutos são armazenados à temperaturas 

próximas da de congelamento, quando acontece uma desestruturação da polpa, o que permite 

a sua utilização apenas na indústria de processamento.  

Por outro lado, os frutos mantidos a 8 °C também perderam massa com o tempo 

de armazenamento, porém, diferentemente do observado a 4°C, houve interação significativa 

(p ≤ 0,05), entre os fatores clone e tempo de armazenamento (Tabela 4). Na Figura 8 B são 

apresentadas as curvas de regressão para os seis clones estudados. Como pode ser visto, o 

BRS 152 foi o clone que apresentou maior perda de massa fresca dos frutos com o tempo de 

armazenamento, enquanto os clones BRS 237 e BRS 238 foram os que apresentaram as 

menores perdas. Em média, os seis clones de aceroleira perderam 1,87% de massa durante o 

período de armazenamento na temperatura de 8 ºC, enquanto que a 4 ºC essa perda foi de 

apenas 1,29% (Tabela 4).  

 

 

5.1.2. Firmeza 

 

 

Entre os requisitos mínimos de qualidade dos frutos, a firmeza se destaca, pois 

frutos com maior firmeza têm maior resistência a danos mecânicos e fisiológicos. Com 

relação a essa variável nos frutos de acerola armazenados à temperatura de 4 ºC, a firmeza 

variou significativamente (p ≤ 0,05) entre os clones, com o tempo de armazenamento, sendo 

significativa a interação clone vs tempo de armazenamento (Tabela 5). 

Araujo (2007) constatou em seu trabalho que esses mesmos clones também 

tiveram tendências de diminuição dos valores de firmeza no decorrer do armazenamento, 

porém, de maneira geral, os resultados aqui obtidos foram superiores ao reportado por esse 

autor. Os clones BRS 152 e 235 demonstraram maiores valores médios de firmeza, 6,93 N e 

8,21 N, respectivamente, encontrados logo após a colheita (Figura 9 A). Essa característica é 

interessante para frutos que serão submetidos ao armazenamento, pois terão maior 

probabilidade de mantê-la durante o período de armazenamento. Moura et al., (2007), 

avaliando 45 frutos de clones de aceroleira encontraram média geral para a firmeza de 3,59 N, 

valor inferior aos encontrados nesse estudo para os frutos de acerolas armazenadas à 4 ºC. 

Entretanto, deve-se ressaltar que, como os frutos não foram colhidos maduros, eles 

amadurecem depois de armazenados após a colheita. Portanto, os frutos continuam passando 
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por reações metabólicas e mantêm os processos fisiológicos por um tempo considerável 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005). Para os frutos submetidos à temperatura de 8 ºC, também 

houve interação estatística (p ≤ 0,05) entre os clones e o tempo de armazenamento (Tabela 5). 

  

 

Tabela 5 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de firmeza dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

De modo geral, o comportamento dos frutos armazenados à 8 ºC foi semelhante 

ao observado dos frutos armazenados à temperatura de 4 ºC (Figura 9 B). Os clones BRS 237 

e 236 mostraram, respectivamente, o maior e o menor valor médio de firmeza (8,5 N e 5,6 N), 

valores esses também superiores aos encontrados por Araujo (2007) e Moura et al. (2007). A 

diminuição da firmeza dos frutos armazenados à baixas temperaturas está associada às 

mudanças bioquímicas provocadas durante o amadurecimento. Ações como as das enzimas 

poligalacturonase e pectinametilisterase provocam amaciamento dos frutos. A 

poligalacturonase encurta a cadeia de pectina e a pectinametilesterase desesterifica ou remove 

os grupos metílicos ou acetílicos do ácido poligalacturônico e, como conseqüência, há a 

diminuição da firmeza (Lima et al., 2006) 

O amaciamento observado nesses frutos quando mantidos em temperatura de 4° e 

8 ºC, é um distúrbio associado à temperatura de armazenagem, sendo que sua causa não está 

relacionada com a desidratação e sim com a retenção de água na fruta. O problema está ligado 

aos mecanismos de liberação do suco ocasionados pelo frio. A ocorrência desse distúrbio está 

associada à formação de uma espécie de gel que retém a água, ocasionado pela baixa 

atividade da enzima poligalacturonase  e  uma  constante  atividade  da  pectinametilesterase.  

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

               4 °C                               8 °C  

Clone 5  1,3658 *    3,8114*  

Tempo 4  27,8494*   33,2739*  

Clone x Tempo 20  1,3463 *   1,7424*  

Resíduo 58  0,3583 0,4781  

CV   12,38% 13,11%  

Média   4,835 N 5,275 N  
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Figura 9 – Firmeza dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 

238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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É um problema interno que, normalmente, pode ser detectado ao partir o fruto (LAGOS, 

2000). Segundo Kays (1997), observa-se, também, que a baixa temperatura de 

armazenamento causa aumento em atividade da poligalacturonase, uma das enzimas 

responsáveis pela perda de firmeza dos tecidos e alteração da estrutura de membranas. De 

acordo com Guadarrama (1982) as membranas são os locais nas células onde, primariamente, 

os danos pelo frio ocorrem. 

 

 

5.1.3. Colorimetria 

 

 

A coloração é, frequentemente, um dos atributos de qualidade mais atrativos do 

fruto, e o impacto visual causado por sua coloração é um fator predominante na preferência 

do consumidor (BRUNINI et al., 2004). Para as variáveis de colorimetria não foram 

detectados efeitos significativos (p ≥ 0,05) da interação dos fatores clone e tempo de 

armazenamento dos frutos à 4 ºC (Tabela 6), porém foram observadas diferenças 

significativas entre os clones, embora não tenha havido diferença significativa em função do 

tempo.  

 

 

Tabela 6 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de colorimetria dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC. L, luminosidade; C, cromaticidade e H, ângulo Hue. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem 

 

Fontes de 

variação 

 Quadrados médios 

GL  4 ºC   8 ºC  

 L                      C                        H                  L                 C                     H 

Clone 5 35,219* 61,112* 1933,162* 63,100* 84,238* 1445,013* 

Tempo 4 5,749ns 22,339ns 66,219ns 8,191ns 4,735* 55,934* 

Clone x Tempo 20 7,343ns 7,263ns 224,961ns 8,853ns 12,283* 280,350* 

Resíduo 58 13,082 9,269 131,611 14,755 6,578 158,154 

CV  11,91% 17,73% 17,36% 12,68% 14,50% 19,80% 

Média  30,377 17,172 66,099 30,283 17,686 63,499 
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Figura 10 – Luminosidade (A), cromaticidade (B), ângulo Hue (C) de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 

152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C. 
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No parâmetro luminosidade (Figura 10 A), o clone BRS 236 foi o que apresentou 

maior destaque, apresentando o maior valor deste parâmetro (33,52), diferindo 

estatisticamente dos demais clones. O clone BRS 235 foi o que apresentou o menor valor de 

luminosidade (29,34), porém não diferiu estatisticamente dos valores dos clones BRS 237, 

238, 152 e II 47/1. A estabilidade da luminosidade observada nesse estudo durante o 

armazenamento também foi encontrada por Araujo (2007) trabalhando com os mesmos 

clones. Esse autor detectou uma pequena alteração na luminosidade durante o período de 

armazenamento à temperatura de 10 ºC. No parâmetro cromaticidade, a qual é responsável 

pela intensidade da cor, o clone BRS 236 foi o que apresentou o maior valor (19,55), porém 

não diferiu estatisticamente do clone II 47/1 (Figura 10 B). O menor valor foi observado para 

o clone BRS 235 (14,40), não diferindo estatisticamente dos clones BRS 237 e 152. Esses 

valores foram inferiores aos observados por Lima (2010), que em seu trabalho com frutos 

maduros de acerola, encontrou valores de 37,91 no final de 360 dias de armazenamento em 

temperatura de congelamento (-18 ºC). Os valores baixos de cromaticidade encontrados estão 

relacionados ao fato dos frutos no momento da colheita não estarem completamente maduros. 

Apesar de haver diferenças na cromaticidade entre os clones estudados, a intensidade da cor 

não foi alterada durante o período de armazenamento dos frutos à temperatura de 4 ºC (Tabela 

6). Essa temperatura provavelmente provocou danos ao tecido dos frutos, pois os mesmos 

mostraram coloração amarela, implicando em pouca mudança na intensidade da cor dos frutos 

durante o período de estudo. Com relação ao ângulo Hue, também não foram observadas 

diferenças estatísticas (p ≥ 0,05) entre os clones em função do tempo de armazenamento a 4 

ºC (Figura 10 C). Esse parâmetro dá uma idéia da tonalidade do produto analisado, e quanto 

maior, mais amarelo é o fruto. O clone BRS 236 foi o que mostrou frutos com maior valor de 

ângulo Hue entre os demais clones estudados (81,44), diferindo estatisticamente dos demais 

clones. Os valores altos encontrados para estes clones são decorrentes da coloração amarela 

em que se encontravam, comportamento também foi observado por Araujo (2007). 

Com relação aos parâmetros de colorimetria dos frutos armazenados na 

temperatura de 8 ºC, apenas o parâmetro luminosidade não mostrou interação estatística entre 

os fatores de variação clone e tempo de armazenamento (p ≥ 0,05) (Tabela 6). O clone BRS 

236, assim como no armazenamento a 4 ºC, também mostrou destaque sob refrigeração a 8 

ºC, apresentando frutos com maior valor de luminosidade (34,37) dentre os clones avaliados, 

não diferindo estatisticamente do II 47/1 (Figura 11 A).  

Figura 11 – Luminosidade (A), cromaticidade (B), ângulo Hue (C) de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 

152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 8 °C. 
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O menor valor encontrado foi para os frutos do clone BRS 237, que não diferiu 

estatisticamente daqueles dos clones BRS 238, 235 e 152. Tais resultados mostram que não há 

diferenças nessa variável quando os frutos são submetidos à temperaturas na faixa ente 4 e 8 

ºC, já que o comportamento dos clones com relação à luminosidade nas duas temperaturas foi 

muito semelhante (Figura 11 A e B). 

A cromaticidade dos frutos dos clones sob refrigeração a 8 ºC mostrou variação 

em função do tempo de armazenamento (Tabela 6), diferentemente do observado a 4 ºC em 

que a cromaticidade não variou com o tempo de armazenamento (Figura 10 B). Houve 

diminuição do croma durante o período estudado (Figura 11 B), indicando que estes frutos 

quando mantidos a 8 ºC apresentaram cores menos vívidas. Além disso, a perda de 

intensidade da cor aconteceu provavelmente devido ao processo de amadurecimento, 

indicando que a temperatura de 8 ºC não foi suficiente para cessar completamente o 

metabolismo bioquímico, causando um parcial amadurecimento dos frutos. Segundo Adriano 

et al. (2011), os frutos de acerolas mais maduros apresentam menores valores de 

cromaticidade quando comparados aos frutos ainda não maduros.  

Quanto ao ângulo Hue dos frutos submetidos à refrigeração com temperatura a 8 

ºC, observou-se variação em função do tempo de armazenamento (Tabela 6), havendo 

tendência de estabilidade durante o período estudado (Figura 11 C). Os valores encontrados 

comprovam um amadurecimento irregular nesta temperatura, pois houve uma grande variação 

entre o clone com maior valor de ângulo Hue (80,12, para o BRS 235) e o de menor valor 

(47,03, para o BRS 237). Ressalte-se, ainda, que valores acima de 40 de ângulo Hue mostram 

frutos mais escuros e vermelhos de acordo com o diagrama de CEILAB (Figura 7).  

A atividade de enzimas oxidativas de fenóis como a PFO e G-POD pode ter 

contribuído para que não houvesse grandes alterações no ângulo Hue durante o decorrer do 

armazenamento na temperatura de 8 ºC. A PFO e a G-POD, presente em muitas frutas e 

hortaliças, têm recebido atenção especial dos pesquisadores por serem enzimas responsáveis 

pelo escurecimento de frutos durante o manuseio pós-colheita (VÁMOS-VIGYÁZÓ, 1981; 

ZAWISTOWSKI; BILIADERIS; ESKIN, 1991), onde fica visível ausência da coloração 

vermelha nos frutos armazenados a 4°C, o que pode ser reflexo de dano pelo frio, provocado 

pela inibição na síntese de algum pigmento. 
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5.2. Parâmetros físico-químicos e químicos 

 

 

5.2.1. Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

 

De acordo com o modelo estatístico empregado, foi observada interação 

significativa (p ≤ 0,05) entre os clones e os tempos de armazenamentos dos frutos a 4 °C com 

relação ao pH (Tabela 7).  

 

 

Tabela 7 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de pH dos frutos de seis clones de aceroleira 

(II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem 
 

 

Em geral, essa variável sofreu pouca flutuação durante o período de 

armazenamento a 4 ºC (Figura 12 A), com destaque para os clones BRS 235 e 237 que 

apresentaram os maiores valores, 3,52 e 3,48, respectivamente. No entanto, o clone BRS 152 

apresentou a maior variação entre os clones estudados, com valores de pH dos frutos de 3,34 

no tempo inicial e 2,97 no final do armazenamento. Este clone diferentemente dos outros, 

apresentou pH variando segundo um modelo linear (Figura 12 A). Essa pequena variabilidade 

encontrada foi reportada por Musser et al. (2005), que encontraram valores com variação 

média de 3,11 a 3,40. Devido à baixa temperatura, os clones avaliados tiveram 

amadurecimento irregular, o que pode ter influenciado na pequena variabilidade do pH, pois  

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

                4 °C                               8 °C  

Clone 5  0,0656* 0,0869*  

Tempo 4  0,2394* 0,0576*  

Clone x Tempo 20  0,0695* 0,1694*  

Resíduo 58  0,0080 0,0179  

CV   2,85% 4,21%  

Média   3,148 3,182  
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Figura 12 – Valores de pH dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 

237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B).  

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

0 3 6 9 12

II47/1 BRS 152 BRS 235 BRS 236 BRS 237 BRS 238

II47/1 Y= equação não ajustada

BRS152  Y  = -0,0306x + 3,342 R² = 0,7353

BRS 235 Y = -0,0043x3 + 0,0778x2 - 0,3326x + 3,3475 R² = 0,8839

BRS 236 Y = -0,0026x3 + 0,0517x2 - 0,2426x + 3,1761 R² = 0,7226

BRS 237 Y =  -0,003x3 + 0,0526x2 - 0,1965x + 3,1793 R² = 0,8158

BRS 238 Y = -0,0019x3 + 0,0378x2 - 0,1633x + 3,0905 R² = 0,9312

p
H

 

Dias de Armazenamento 

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

0 3 6 9 12

II47/1 BRS 152 BRS 235 BRS 236 BRS 237 BRS 238

II47/I y = equação não ajustada

BRS 152 y =  -0,0234x + 3,296 R² = 0,8277

BRS 235 y = -0,0033x3 + 0,0589x2 - 0,2451x + 3,3582 R² = 0,9597

BRS 236 y = -0,0015x3 + 0,0284x2 - 0,1308x + 3,1883  R² = 0,7746

BRS 237 y = -0,0018x3 + 0,0294x2 - 0,0915x + 3,1941  R² = 0,9583

BRS 238 y = -0,008x3 + 0,0159x2 - 0,0612x + 3,0947  R² = 0,9162

p
H

 

Dias de Armazenamento 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



68 

 

segundo Musser et al. (2005), a acerola pode apresentar baixa variabilidade em frutos 

maduros. Moura et al. (2007), trabalhando com frutos de acerola de várias progênies, 

encontraram valores de pH entre 3,60 e 3,91. Por outro lado, Araujo (2007) trabalhando com 

os mesmos clones de acerola desse estudo também reportou uma pequena variação no pH, 

apesar de aumento nos teores de acidez, quando submetidos à temperatura de refrigeração de 

10 ºC. 

Com relação aos frutos armazenados na temperatura de 8 ºC, também foi 

observada interação estatística (p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento 

com relação ao pH (Tabela 7). Da mesma forma que os frutos armazenados à 4 ºC, houve 

flutuações nos valores de pH ao longo do período de armazenamento, destacando-se os clones 

BRS 236 e BRS 235 por apresentarem, respectivamente, o menor e o maior valor: 3,01, aos 3 

dias armazenamento e 3,51, aos 9 dias de armazenamento (Figura 12 B).  

Oliveira et al. (2011), trabalhando com os mesmo clones, porém sob condições 

diferentes de armazenamento (-18°C) observaram que o BRS 152 apresentou os menores 

valores de pH, o que também foi observado no armazenamento a 8 ºC (Figura 12 B). 

Diferentemente do aqui observado, em que o pH pouco variou com o armazenamento a 4 ºC 

ou 8 ºC, Araujo et al. (2009) estudando os mesmos clones, armazenados na temperatura de 10 

°C, verificaram diminuição gradual do pH durante o armazenamento. 

A baixa temperatura de armazenamento dos frutos (4 e 8 ºC) influenciou de 

maneira semelhante nos valores de pH, pois mesmo havendo pequenas variações entre os 

frutos dos clones estudados, os valores encontrados nas duas temperaturas, de modo geral, 

não diferiram muito. Os valores médios de pH foram de 3,14 e de 3,18, respectivamente a 4 

°C e a 8 °C (Tabela 7). No final do período estudado (12 dias de armazenamento), constatou-

se decréscimo nos valores de pH para os frutos dos clones armazenados na duas temperaturas. 

Provavelmente, essa tendência de queda permaneceria após o período estudado, pois segundo 

Chitarra e Chitarra (2005) durante o processo de amadurecimento, a maioria dos frutos 

apresenta diminuição nos valores de pH. 

 

 

 

5.2.2. Sólidos solúveis  
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Os sólidos solúveis (SS) são constituídos por compostos solúveis em água 

incluindo, principalmente açúcares, ácidos orgânicos e outros compostos (OLIVEIRA et al., 

1999). O conteúdo de SS nos frutos de aceroleira mostrou interação estatisticamente 

significativa entre os fatores clone e tempo de armazenamento dos frutos, havendo apenas 

diferença estatística (p ≤ 0,05) com relação aos clones de acordo com a análise de variância 

(Tabela 8). 

Embora, de modo geral, os frutos dos clones armazenados na temperatura de 4 ºC 

tenham apresentado decréscimos nos teores de SS em função do tempo armazenamento 

(Figura 13 A), o clone BRS 236 mostrou um aumento nos teores de SS, seguido de uma 

queda. A análise de regressão mostrou curvas cúbica (BRS 236), quadráticas (BRS 235 e BRS 

152), linear (BRS 238) e não ajustadas (BRS 237 e II47/1), ou seja, R
2 

< 0,65. O valor de SS é 

um bom indicador da doçura e, consequentemente, do sabor da acerola, pois os açúcares 

representam grande parte dos SS, e em grande parte dos frutos aumentam com o 

amadurecimento (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

 

 

Tabela 8 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de sólidos solúveis dos frutos de seis clones 

de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 

e 8 ºC. 

 ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F, CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

Na temperatura de 8 ºC, não houve interação significativa (p ≤ 0,05) entre os 

fatores clone e tempo de armazenamento com relação aos SS (Tabela 8). No entanto, com 

relação ao tempo de armazenamento se observou diferença estatística. Da mesma forma que a 

4 ºC, os frutos armazenados a 8 ºC também apresentaram valores de SS decrescentes com o 

tempo de armazenamento, segundo uma curva de regressão quadrática (Figura 13 B). Os 

Fontes de variação GL Quadrados médios 

                4 °C                               8 °C  

Clone 5  1,866* 1,369ns  

Tempo 4  0,347* 1,760*  

Clone x Tempo 20  1,226* 0,394ns  

Resíduo 58  0,233 0,142  

CV   8,21% 6,41%  

Média   5,88 5,80%  
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frutos armazenados nesta temperatura apresentaram valor médio de SS de 5,88 °Brix, valor 

semelhante ao encontrado para os frutos acondicionados a 4 °C (5,80 °Brix) (Tabela 8). Esses  

 

Figura 13 – Sólidos solúveis dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 

237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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valores, no entanto, foram inferiores aos encontrados em acerola por Musser et al. (2005) de 

7,6º Brix, Chaves et al. (2004) de 6,57 ºBrix. Ainda assim, os valores observados para os 

frutos de todos os clones estudados, durante o período de armazenamento, foram maiores do 

que o valor mínimo de 5,5 ºBrix exigido para comercialização como polpa (LIMA, 2010). Por 

outro lado, Oliveira (2011) encontrou valores superiores (6,7 a 9,4 °Brix), durante o 

armazenamento dos frutos de acerola em temperatura de congelamento (-18 °C). É importante 

ressaltar que esse autor trabalhou com frutos completamente maduros, enquanto que aqui os 

frutos foram armazenados antes do inicio do estádio de maturação comercial. Também, 

Araújo (2005), trabalhando com frutos de acerola no estádio de maturação comercial, 

encontrou valores de SS superiores aos observados no presente estudo. Portanto, 

provavelmente os baixos valores de SS aqui observados aconteceram em decorrência de terem 

sido utilizados frutos ainda não completamente maduros.  

 

 

5.2.3. Acidez titulável 

 

 

Com relação a acidez titulável (AT) dos frutos de acerola, da mesma forma que o 

pH, houve interação estatística significativa (p ≤ 0,05) entre os fatores de variação clone e 

tempo de armazenamento dos frutos a 4 °C (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de acidez titulável dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

               4 °C                               8 °C  

Clone 5  1,0824* 0,1349ns  

Tempo 4  0,3685* 0,4987*  

Clone x Tempo 20  0,1033* 0,0408ns  

Resíduo 58  0,0589 0,0281  

CV   18,43% 13,26%  

Média   1,316 1,264  
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O clone BRS 237 foi o que apresentou frutos com maior valor de AT (1,95%) 

(Figura 14 A), sendo também o clone que se destacou, juntamente com o BRS 235, como o 

que teve o maior valor de pH (Figura 12 A). Por outro, o clone BRS 152 foi o que apresentou 

o menor valor de AT (1,30%), o que aconteceu aos 9 dias de armazenamento, quando também 

apresentou o menor valor de pH (Figura 12 A). Araujo (2007) relatou uma diminuição 

acentuada da AT para este clone no final do armazenamento refrigerado à temperatura de 10 

ºC. Guaderrama (1982) reportou diminuição semelhante à observada nesse estudo em frutos 

de acerola armazenados a 5 ºC por 15 dias. Nos estudos realizados por Moura et al. (2007), os 

clones apresentaram acidez entre 0,53% e 1,52%, valores semelhantes aos encontrados no 

presente trabalho. Ressalte-se, no entanto, que Oliveira et al. (2011) trabalhando com os 

mesmos clones aqui estudados, não observaram variação na AT dos frutos com o tempo de 

armazenamento, o que se justifica pois esses autores armazenaram os frutos a -18 ºC, 

temperatura na qual cessa o metabolismo.  

Com relação a AT dos frutos à temperatura de 8 ºC não foi constatado interação 

estatística entre os clones e os tempos de armazenamentos (p ≥ 0,05), porém houve variação 

com o tempo de armazenamento (Tabela 9). Assim como aconteceu nos frutos armazenados 

na temperatura de 4 ºC, observou-se uma tendência da diminuição nos valores de AT durante 

o período de estudo (Figura 14 B), porém esse decréscimo a 8 ºC foi constatado para todos os 

clones, diferentemente do que ocorreu a 4 °C (Figura 12 A). É possível que essa queda na AT 

nas duas temperaturas seja devida à utilização de ácidos orgânicos como substrato para a 

respiração (KAYS, 1997; CHITARRA; CHITARRA, 2005). A queda em AT com o tempo de 

armazenamento foi mais evidente a 8 °C, sendo isto provavelmente devido ao fato do 

metabolismo respiratório ser um pouco mais acelerado do que a 4 ºC. Em apoio a essa ideia, a 

perda de massa que, em parte, se deve ao processo respiratório foi maior a 8 ºC (1,87) do que 

a 4 °C (1,29) (Tabela 4). Guadarrama (1982), em trabalho com acerola, observou que a 

atividade respiratória dos frutos mantidos em temperaturas na faixa de 10 a 15 ºC foi bastante 

aumentada após o oitavo dia de armazenamento, tornando-se igual àquela dos frutos 

acondicionados a 25 ºC. É possível que se tivéssemos empregado um tempo maior de 

armazenamento, maiores seriam as diferenças entre os clones com relação a AT nas duas 

temperaturas testadas (4 e 8 °C). 
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Figura 14 – Acidez titulável dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 

237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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BRS 237 Y =  -0,0021x3 + 0,0382x2 - 0,1322x + 1,5841 R² = 0,9197

BRS 238 Y = 0,0003x3 + 0,0007x2 - 0,0877x + 1,4959 R² = 0,9709
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5.2.4. Relação SS/AT 

 

 

A relação SS/AT é muito importante, pois é um excelente indicador de doçura e 

está diretamente relacionada com o aroma e o sabor da polpa da fruta (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). Não foi observada interação estatística significativa (p ≥ 0,05) entre os 

fatores clone e tempo de armazenamento dos frutos de aceroleiras a 4 °C, porém a relação 

SS/AT variou com o tempo de armazenamento dos frutos (Tabela 10). Com respeito à relação 

SS/AT, sob refrigeração a 8 ºC, se observou interação estatística entre os clones e o tempo de 

armazenamento (p ≤ 0,05) (Tabela 10).  

 

 

Tabela 10 - Resumo da análise de variância com relação aos dados da relação sólidos solúveis/acidez total dos 

frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 

0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

De maneira geral, houve um aumento na relação SS/AT dos frutos dos clones 

armazenados a 4 ºC (Figura 15A), que ocorreu principalmente devido a uma diminuição da 

AT na maioria dos clones estudados (Figura 14A). Estatisticamente essa relação seguiu um 

modelo polinomial cúbico com R
2 

de 0,9982. 

 

 

 

 

 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

               4 °C                               8 °C  

Clone 5  16,247ns 6,5387*  

Tempo 4  5,495* 2,6045*  

Clone x Tempo 20  1,395ns 3,8751*  

Resíduo 58  1,442 0,6792  

CV   24,48% 17,70%  

Média   4,904 4,656  
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Figura 15 – Valores da relação sólidos solúveis/acidez titulável (SS/AT) dos frutos de seis clones de aceroleira 

(II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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Com relação aos frutos armazenados a 8 ºC, o comportamento da relação SS/AT 

foi diferente entre os clones estudados (Figura 15 B). Para o clone BRS 152 essa relação 

variou com o tempo de armazenamento segundo um modelo polinomial cúbico, enquanto que 

para os clones BRS 237 e BRS 238 a variação da relação SS/AT seguiu um modelo 

quadrático. Para os demais clones não foram encontradas equações de regressão que se 

ajustassem estatisticamente (R
2
 < 0,65) (Figura 15B).  

Os frutos dos clones BRS 152 e BRS 235 foram os que mostraram o menor e o 

maior valor da relação SS/AT, 2,0 e 6,3, respectivamente, sendo isto observado no final do 

período de armazenamento a 8 ºC.  

As flutuações na relação SS/AT observadas nos frutos armazenados nas duas 

temperaturas (Figura 15), sendo mais evidente a 8 ºC, se devem provavelmente ao 

amadurecimento irregular dos frutos. Segundo Chitarra e Chitarra (2005), a relação SS/AT 

aumenta à medida que o estádio de maturação dos frutos avança e deve-se a ao aumento em 

SS e diminuição em AT.  

 

 

5.2.5. Açúcares solúveis  

 

 

Nos clones armazenados à temperatura de 4 ºC, observou-se interação estatística 

(p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento dos frutos com relação ao 

açúcares solúveis totais (AS), sendo a média dos valores observados igual a 4,95 °Brix 

(Tabela 11). 

De maneira geral, os clones apresentaram comportamentos semelhantes com 

relação aos AS, com pequenas variações com o tempo de armazenamento (Figura 16A). Os 

valores de AS aqui encontrados foram semelhantes aos relatados por Ferreira et al. (2009), 

trabalhando com acerolas, porém em estádios de maturação diferentes e sem armazenamento 

sob refrigeração. Além disso, os valores de AS observados (Figura 16 A) estão dentro da faixa 

requerida para comercialização (4,0 a 9,5%) (BRASIL, 2000). Durante a maturação dos 

frutos, uma das principais modificações em suas características é o acúmulo de SS 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005), o que contribui significativamente para o aumento em AS. 

Os danos pelo frio que ocorreram durante o armazenamento a 4 ºC, temperatura abaixo da 

mínima de segurança (8 ºC), podem ter retardado o metabolismo intrínseco relacionado ao 
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amadurecimento e, como consequência, variáveis como os AS tiveram pouco acréscimo 

durante o período de armazenamento (Figura 16 A). 

 

 

Tabela 11 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de açúcares solúveis dos frutos de seis clones 

de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 1dias a 4 e 

8 ºC. 

 ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F, CV – coeficiente de variação em 

percentagem 

 

 

Para os frutos armazenados à temperatura de 8 ºC, não observou-se interação 

estatística (p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento, havendo variação 

somente com relação ao tempo de armazenamento (Tabela 11). A análise de regressão 

mostrou um comportamento quadrático dos valores de AS dos clones com o tempo de 

armazenamento (Figura 16 B). Aos 6 dias de armazenamento, os AS atingiram um valor 

máximo de 5,32%, enquanto que com 0 e 12 dias de armazenamento os AS apresentaram 

valores iguais (4,40%). Essa variação de menos de 1% em AS foi pequena quando comparada 

com a observada por Ferreira et al. (2009). Esses autores encontraram uma variação de 4,86% 

em AS em acerolas em diferentes estádios de maturação. 

Portanto, os 12 dias de armazenamento a 4 ºC ou 8 ºC não foram suficientes para 

que fossem observadas mudanças mais significativas nos teores de AS dos frutos dos clones 

de aceroleira. Provavelmente com um maior tempo de exposição esse comportamento sofreria 

alteração, pois o desenvolvimento de danos pelo frio é dependente também do tempo de 

exposição à baixa temperatura (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Pela curva de regressão 

apresentada na figura 16 B pode-se supor que com um maior tempo de armazenamento a 8 ºC 

houvesse uma diminuição nos AS.  

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

               4 °C                               8 °C  

Clone 5  0,9299* 0,7557ns  

Tempo 4  5,274* 0,4581*  

Clone x Tempo 20  0,3624* 0,4188ns  

Resíduo 58  0,1888 0,2233  

CV   8,75% 8,98%  

Média   4,95 5,26  
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Figura 16 – Açúcares solúveis dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, 

BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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5.2.6. Acido ascórbico 

 

 

Com relação aos teores de acido ascórbico (vitamina C) nos frutos armazenados à 

temperatura de 4 ºC, observou-se interação estatística (p ≤ 0,05) entre os clones e os tempos 

de armazenamento (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de ácido ascórbico dos frutos de seis clones 

de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 

e 8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

De maneira geral, houve redução nos teores ácido ascórbico no decorrer do tempo 

de armazenamento a 4 ºC (Figura 17 A). Araújo (2009) e Oliveira et al. (2011), também 

observaram um pequeno decréscimo no conteúdo de ácido ascórbico nas polpas de acerolas 

armazenadas mesmo sob temperaturas de congelamento. Os clones BRS 236 e 238 

apresentaram flutuações ao longo do armazenamento em seus teores de ácido ascórbico, 

apresentando curvas de regressão cúbicas (Figura 17 A). Já para o clone BRS 152, o teor de 

ácido ascórbico diminuiu de forma linear com o tempo de armazenamento (Figura 17 A), 

sendo esse clone o que apresentou maior queda nessa substância (77,3%, aos 12 dias de 

armazenamento). O clone II47/1 foi o que apresentou maior conteúdo de ácido ascórbico 

dentre os clones estudados, apresentando no início do armazenamento 3.706 mg 100 g
-1

 de 

polpa (Figura 17 A), enquanto o clone BRS 238 foi o que apresentou menor valor (1.700 mg 

100 g
-1

 de polpa). Segundo Oliveira et al. (2011), a diminuição no conteúdo ácido ascórbico 

das polpas de acerola devido ao armazenamento na temperatura de congelamento, deve-se,  

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

 4 °C                               8 °C  

Clone 5  2718557,97* 6361783,56*  

Tempo 4  7573561,78* 4305491,56*  

Clone x Tempo 20  271942,62* 1405035,52*  

Resíduo 58  53444,03 39193,85  

CV   10,92% 10,05%  

Média   2116,597 1970,563  
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Figura 17 – Teores de ácido ascórbico dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 

236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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provavelmente, à degradação dessa vitamina pelas enzimas oxidase do ascorbato (AO) e 

peroxidase do ascorbato (APX), bem como pode acontecer por auto-oxidação espontânea.  

Com relação aos teores de ácido ascórbico nos frutos dos clones armazenados na 

temperatura de 8 ºC, se observou interação estatística (p ≤ 0,05) entre clones e o tempo de 

armazenamento (Tabela 12) de forma semelhante ao que aconteceu para os clones 

armazenados na temperatura de 4 ºC. Houve também uma tendência de queda nos teores de 

ácido ascórbico no decorrer do período de armazenamento (Figura 17 B), sendo o clone II47/1 

aquele que apresentou menores flutuações nos valores dessa vitamina nos frutos. Também 

este clone, da mesma forma que a 4 °C, foi o que apresentou maiores valores de ácido 

ascóbico nos frutos durante todo o período de armazenamento, enquanto o BRS 238 

apresentou os menores valores, pelo menos até 3 dias de armazenamento (Figura 17 B). O 

clone BRS 152 foi o que apresentou frutos com maior queda em ácido ascórbico a 8 ºC, de 

forma idêntica ao que ocorreu a 4 ºC, porém a queda foi de 58,0% no final do período de 

armazenamento. 

Os teores médios de ácido ascórbico dos frutos armazenados a 4 e 8 ºC foram 

cerca de 2117 e 1971 mg 100 g
-1

 de polpa (Tabela 12). Esses valores foram bem superiores ao 

recomendado pelo programa de melhoramento genético da aceroleira (superior a 1.000 mg 

100 g
-1

 polpa e mínimo de 800 mg 100 g
-1 

polpa) estabelecida pela legislação para polpas de 

acerola (BRASIL, 2000). Também foram superiores aos observados por Musser et al. (2005) 

e Carpentieripípol et al. (2002), cujos valores médios de ácido ascórbico foram de 1633, 1434 

e 1268 mg
 
100 g

-1
 de polpa, respectivamente.  
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5.2.7. Carotenoides 

 

 

Os teores de carotenoides dos frutos de aceroleira armazenados à temperatura de 4 

ºC, não mostraram interação estatisticamente significativa (p ≥ 0,05) entre os fatores clone e 

tempo de armazenamento dos frutos, havendo apenas diferença estatística com relação ao 

tempo de armazenamento (Tabela 13).  

 

 

Tabela 13 - Resumo da análise de variância com relação aos dados dos carotenoides dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

Como visto nessa tabela, em média, os teores de carotenoides dos frutos 

armazenados à 4 ºC foram de 0,346 µg 100 g
-1

 de polpa. Esse valor foi inferior ao encontrado 

por Aquino (2011), que observou um teor médio de carotenoides totais de 0,960 μg 100 g
-1

 de 

polpa. Também foi inferior ao observado por Mezadri; Pérez-Gálvez; Hornero-Méndez 

(2005) que, analisando frutos maduros de acerola, encontraram teor de carotenoide de 1396,6 

μg 100 g
-1

 de polpa. O baixo valor médio nos teores de carotenoides deve-se ao fato dos 

frutos terem sido armazenados no início do amadurecimento e acondicionados à baixa 

temperatura, quando o amadurecimento ocorre lentamente. 

 

 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

               4 °C                               8 °C  

Clone 5  0,0138ns 0,0187*  

Tempo 4  0,1220* 0,0063ns  

Clone x Tempo 20  0,0047ns 0,1722ns  

Resíduo 58  0,0035 0,0049  

CV   17,13% 18,90%  

Média   0,346 0,369  
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De acordo com análise de regressão, os teores de carotenoides aumentaram 

linearmente com o tempo de armazenamento, com um aumento da ordem de 2,26% por cada 

dia de armazenamento (Figura 18 A). Do início até o final do período de armazenamento os 

teores de carotenoides variaram de 0,309 a 0,393 μg 100 g
-1

 de polpa, respectivamente, teores 

que se aproximam do mínimo da faixa observada de 0,370 e 0,959 μg 100 g
-1

 de polpa por De 

Rosso e Mercadante (2007), em dois genótipos brasileiros de acerola. Esse aumento nos 

teores de carotenoides (Figura 18 A) ocorreu, provavelmente, devido ao amadurecimento dos 

frutos, pois tal pigmento aumenta sua síntese durante o processo de amadurecimento 

(CHITARRRA; CHITARRA, 2005). Guadarrama (1982), trabalhando com acerolas 

armazenadas à temperaturas de 5, 10 e 15 ºC, também constatou aumento nos teores de 

carotenoides durante 12 dias armazenamento. 

Os teores de carotenoides nos frutos de aceroleira armazenados à temperatura de 8 

ºC, não mostraram interação estatisticamente significativa (p ≥ 0,05) entre os fatores clones e 

tempo de armazenamento dos frutos, havendo apenas diferença estatística com relação aos 

clones (Tabela 13). Entre os clones avaliados o BRS 236 foi o que apresentou maior valor em 

carotenoide (0,400 μg 100 g
-1

 de polpa), diferindo estatisticamente apenas do clone BRS 235, 

cujo teor de carotenoide foi de 0,305 μg 100 g
-1

 de polpa (Figura 18 B). 

Provavelmente os baixos valores encontrados para os carotenoides nas duas 

temperaturas estudadas aconteceram em decorrência do não amadurecimento dos frutos em 

sua plenitude durante o armazenamento. Os resultados, no entanto, destacam a pouca 

influência do tempo de armazenamento, principalmente a 8 ºC, nos teores de carotenoides.  
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Figura 18 – Teores de carotenoides dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 

235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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5.2.8. Antocianinas 

 

 

Com relação à análise estatística dos frutos armazenados na temperatura de 4 ºC 

não foi observada interação significativa entre os fatores clone e tempo de armazenamento, 

havendo apenas diferenças significativas entre os clones (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14 - Resumo da análise de variância com relação aos dados de antocianina dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

Os clones II47/1 e BRS 235 apresentaram, respectivamente frutos com maior e 

menor conteúdo de antocianinas totais, com valores de 7,70 e 3,58 mg 100 g
-1

 de polpa 

(Figura 19 A).Os clones BRS 152, 236 e 237 não diferiram estatisticamente entre si (p ≥ 0,05) 

com relação aos valores de antocianinas. Oliveira (2011), trabalhando com esses mesmos 

clones, também destacou o II47/1 como o clone com maior valor de antocianina. De acordo 

com Lima et al. (2002), que também trabalharam com os mesmos clones de acerola aqui 

estudados, a grande variação no teor de antocianinas influencia na cor dos frutos. Ainda 

segundo esses autores, a cor vermelha da acerola, no estádio maduro, decorre da presença de 

antocianina. 

De acordo com Moura et al. (2002), quanto maior o teor de antocianinas, melhor a 

aceitação do produto por parte do consumidor. Gonzaga Neto et al. (1999) avaliaram 18 

genótipos de aceroleira e observaram que os frutos apresentavam coloração da polpa  

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

                4 °C                               8 °C  

Clone 5  37,412* 38,003*  

Tempo 4  0,479ns 25,009*  

Clone x Tempo 20  24,502ns 0,493*  

Resíduo 58  1,960 1,952  

CV   24,94% 24,85%  

Média   5,614 5,622  
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Figura 19 – Teores de antocianina dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, 

BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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desde amarela a vermelho-escuro. Ao analisarem acerolas maduras, em diferentes épocas do 

ano, Araújo et al. (2004) constataram teores médios de antocianinas totais de 3,62 mg 100 g
-1

 

de polpa, no período chuvoso, e de 8,29 mg 100 g
-1 

de polpa, no
 
período de seco. O valor 

médio de 5,61 mg 100 g
-1 

da polpa dos frutos armazenados a 4 ºC (Tabela 14) é compatível 

com os possíveis sintomas de frio na região da casca do frutos. 

Com relação aos clones armazenados à temperatura de 8 ºC, se observou interação 

estatística (p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento, com desdobramento 

das equações de regressão em função do tempo (Tabela 14 e Figura 19 B). De modo geral, o 

teor de antocianinas totais decresceu com o tempo de armazenamento, com curvas de 

regressão polinomial do terceiro grau para todos os clones estudados. Os clones II47/1 e BRS 

235 foram os que apresentaram os maiores e menores valores de antocianinas durante o 

armazenamento (Figura 19 B). O teor de antocianina do clone II47/1 decresceu de 9,48 para 

5,60 mg 100 g
-1

 de polpa, do início ao final do período de armazenamento, enquanto o BRS 

235 decresceu de 5,49 para 2,83 mg 100 g
-1

 de polpa, nesse mesmo período. Em termos 

percentuais essas reduções nos teores de antocianinas foram de 40,9% para o II47/1 de 48,5% 

para o BRS 235.  

Reduções nos teores de antocianinas durante o período de armazenamento da 

polpa dos frutos de acerola em temperatura de congelamento também foi constatado por 

Oliveira et al. (2011) e Aarujo et al. (2009). Esses autores constataram uma redução no 

conteúdo de antocianinas, principalmente na polpa dos clones II 47/1 de (44%) e BRS 238 

(29,2%). Por outro Lima et al. (2002) estudando o efeito do armazenamento da polpa de 

acerola a -18 ºC (por seis meses) sobre os teores de antocianinas relataram uma diminuição de 

apenas 4,03%. Já Silva et al. (1999) armazenaram polpa de acerola sob temperatura de 

congelamento por seis meses e observaram uma redução bem mais elevada, da ordem de 

21,74%.  

O fato dos teores de antocianinas não terem variado com o tempo de 

armazenamento a 4 ºC (Figura 19 A), diferentemente do que ocorreu na temperatura de 8 ºC 

(Figura 19 B), sugere que os distúrbios fisiológicos ocasionados pelo frio dos frutos nessa 

última temperatura aconteceu de forma menos intensa que a 4 ºC. Portanto, a redução no 

conteúdo de antocianina nas duas temperaturas, provavelmente foi influenciada pelos danos 

em decorrência do frio, causando inibição na síntese de antocianina, pois a coloração dos 

frutos não ficou avermelhada como esperado.  
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      De acordo com De Rosso e Mercadante (2007), a redução no conteúdo de 

antocianinas também pode ser influenciada pelo distúrbio fisiológico ocasionado pelo frio, 

porém isto somente foi evidenciado nos frutos armazenados a 8 ºC (Figura 19 B). Outros 

fatores que influenciam na estabilidade desses pigmentos são pH, oxigênio molecular e 

alterações no metabolismo enzimático, bem como a interação das antocianinas com outros 

componentes do alimento, como por exemplo o ácido ascórbico, levando à sua degradação 

(JACKMAN et al., 1992; DE ROSSO; MERCADANTE, 2007).  

As diferenças encontradas nos frutos dos clones deste estudo observadas 

armazenados a 8 ºC, provavelmente foram influenciadas provavelmente pelo desuniformidade 

quanto ao estádio de maturação dos frutos durante a colheita, passando do verde ao amarelo, 

laranja, vermelho ou roxo devido, sobretudo, à degradação da clorofila e à síntese de 

antocianinas e carotenoides (PORCU; RODRIGUEZ; AMAYA, 2003). Segundo Kays 

(1997), a cor vermelha dos frutos de acerola se deve aos pigmentos carotenoides, antocianinas 

e licopeno, os quais estão poucos presentes em frutos danificados pelo frio devido, 

provavelmente, à inibição de suas sínteses. 

 

 

5.2.9. Teores de proteína solúveis 

 

 

Com relação aos teores de proteína solúveis nos frutos de acerolas armazenados a 

4 ºC, se observou interação estatística significativa (p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo 

de armazenamento (Tabela 15).  

Os clones BRS 235, BRS 238 e BRS 237 apresentaram curvas de regressão 

polinomial do segundo grau, com um máximo de proteína aos 6 dias de armazenamento 

(Figura 20 A), sendo o BRS 237 o clone que apresentou o maior teor de proteína (233,0 mg 

100 g
-1

 de polpa). Já o clone BRS 152 apresentou decréscimo linear no teor de proteína com o 

tempo de armazenamento, enquanto os clones BRS 236 e o II47/1 seguiram um modelo 

polinomial do terceiro grau, com flutuações nos teores de proteínas. 
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Tabela 15 - Resumo da análise de variância com relação aos teores de proteína dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

Com relação aos teores de proteína dos frutos de acerolas armazenados à 

temperatura de 8 ºC, observou-se interação estatística (p ≤ 0,05) entre os clones e os tempos 

de armazenamento (Tabela 15).Todos os clones apresentaram curvas de regressão do segundo 

grau, com um máximo de proteína aos 6 dias de armazenamento (Figura 20 B). Os clones 

BRS 238 e BRS 237 foram os que apresentaram os maiores teores de proteína, com valores 

aos 6 dias de armazenamento de 207 e 198 mg 100 g
-1 

de polpa, respectivamente. Com 

exceção do BRS 235, todos os outros clones apresentaram frutos com menores teores de 

proteína aos 12 dias de armazenamento a 8 ºC (Figura 20 B). 

Portanto, os frutos dos clones estudados apresentaram flutuações nos teores de 

proteína em ambas às temperaturas de refrigeração estudadas (Figura 20). Possivelmente, isso 

deve ter sido influenciado pelos processos metabólicos envolvidos durante o amadurecimento 

de frutos, pois segundo Fabi et al. (2010) os genes têm sua expressões alteradas durante o 

amadurecimento. Contudo, de modo geral, os resultados sobre os teores de proteína dos frutos 

dos clones estudados durante o armazenamento na temperatura de 4 ºC e de 8 ºC foram 

semelhantes, pois os valores médios de proteína nas duas temperaturas foram parecidos: 137 

mg 100 g
-1

 de polpa a 4 °C e de 132 mg 100 g
-1

 de polpa a 8 °C (Tabela 15). Tais valores 

foram semelhantes aos encontrados na literatura, pois segundo o Nutrição in Forma (2011) os 

valores médios de proteína em acerola maduras são de 90 mg 100 g
-1

 de polpa. 

 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

               4 °C                               8 °C  

Clone 5  2613,50* 1166,40*  

Tempo 4  2464,94* 33616,48*  

Clone x Tempo 20  3101,82* 1073,38*  

Resíduo 58  733,57 753,37  

CV   19,77% 20,79%  

Média   137,01 132,04  
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Figura 20 – Teores de proteína dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, 

BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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5.3. Enzimas oxidativas de fenóis 

 

 

5.3.1. Atividade da polifenoloxidase  

 

  

A polifenoloxidase (PFO) está diretamente ligada aos processos de escurecimento 

dos frutos, provocando alterações indesejáveis que acarretam em perda de qualidade dos 

frutos (GALEAZZI, 1984). Com relação à atividade da PFO, se observou interação estatística 

significativa (p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento dos frutos a 4 ºC e a 

8 ºC (Tabela 16), sendo observados valores médios de atividade dessa enzima de cerca de 

42,8 e 49,0 UA g
-1

 Polpa min
-1

, respectivamente. 

 

 

Tabela 16 - Resumo da análise de variância com relação à atividade da polifenoloxidase dos frutos de seis 

clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 

dias a 4 e 8 ºC. 

 ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

Na temperatura de armazenamento de 4 ºC, todos os clones apresentaram curvas 

de regressão do terceiro grau, porém dentre os clones estudados, o BRS 152 e o II47/1 foram 

os que apresentaram maiores valores de atividade desta enzima durante o armazenamento 

(Figura 21 A). Nesses clones, observou-se uma tendência de aumento na atividade da PFO do 

3º ao 9º dia de armazenamento à temperatura de 4 °C, com acentuada redução no 12º dia de 

armazenamento. Nos demais clones, a atividade da PFO não variou muito entre os clones e 

mostrou uma pequena tendência de aumento com o tempo de armazenamento (Figura 21 A).  

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

 4 °C                               8 °C  

Clone 5  8351,372* 14007,198*  

Tempo 4  2454,763* 2706,517*  

Clone x Tempo 20  523,447* 10477,541*  

Resíduo 58  347,926 1198,160  

CV   43,59% 70,61%  

Média   42,786 49,024  
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Figura 21 – Atividade da polifenoloxidase (PFO) dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 

235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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Na temperatura de 8 ºC (Figura 21 B), o comportamento da atividade da PFO 

durante o armazenamento dos frutos foi muito semelhante ao observado a 4 ºC (Figura 21 A), 

sendo os clones BRS 152 e II47/1 os que apresentaram também os maiores valores de 

atividade da PFO. Da mesma forma, também, a atividade da PFO dos frutos desses clones 

sofreu uma acentuada queda no 12º dia de armazenamento a 8 ºC. 

É importante ressaltar, que essa queda em atividade da PFO nos clones BRS 152 e 

II47/1 foi acompanhada de uma acentuada queda no teor de proteínas dos frutos, 

especialmente na temperatura de armazenamento de 8 ºC (Figura 20). Essa correlação, no 

entanto, não foi observada para os outros clones que mostraram atividade da PFO estável ou 

levemente maior no final do período de armazenamento (Figura 21). 

Segundo Valderrama et al. (2004), as variações em atividade da G-POD nos frutos 

de diferentes clones durante o armazenamento refrigerado dependem do grau de maturação, 

das condições de cultivo e da composição química de cada fruto, bem como a produção de 

composto que tem papel de substrato. A provável alteração nos teores de proteína em função 

do estresse gerado pelo armazenamento à baixa temperatura pode ter influenciado no 

comportamento da PFO (WHITAKER, 1972). O comportamento variável da atividade da 

PFO encontrado nos frutos dos clones de acerola, estudados neste trabalho (Figura 21), foi 

reportado por outros autores, porém com frutos de outras espécies. Por exemplo, Maciel 

(2008) observou diferenças na atividade da PFO na água de coco proveniente de diferentes 

variedades de coqueiro. Esses autores sugerem que essas variações dependem da variedade, 

da forma de cultivo e do estádio de desenvolvimento dos frutos.  

Apesar do comportamento semelhante da PFO nos clones armazenados nas duas 

temperaturas estudadas (Figura 21), os clones acondicionados à temperatura de 8 ºC 

apresentaram valores médios de atividade mais altos nesse estudo, cerca de 15% (Tabela 16), 

embora esta comparação não tenha sido analisada estatisticamente.  
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5.3.2. Atividade da peroxidase do guaiacol 

 

 

Com relação à atividade da peroxidase do guaicol (G-POD), foi observada 

interação significativa (p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento na 

temperatura de 4 ºC (Tabela 17). Da mesma forma que o observado para a atividade PFO, 

todos os clones apresentaram curvas de regressão polinomial com relação a atividade da G-

POD em função do tempo de armazenamento (Figura 22 A), exceto o BRS 237. Os clones 

II47/1 e BRS 152 foram os que apresentaram frutos com maiores valores de atividade dessa 

enzima, resultado idêntico ao observado com relação à PFO (Figura 21). Esses dois clones, no 

tempo zero de armazenamento, apresentaram frutos com valores de atividade da G-POD da 

ordem de quatro vezes superior aos dos demais clones. Após uma grande redução na atividade 

até o 3º dia de armazenamento, a atividade da G-POD nos frutos dos clones II47/1 e BRS 152 

aumentou até o 9º dia, quando então voltou a decrescer, atingindo valores semelhantes aos 

dos demais clones (Figura 22 A). Para os demais clones, a atividade da G-POD mostrou 

tendência de aumento com o tempo de armazenamento.  

 

 

Tabela 17 - Resumo da análise de variância com relação à atividade da peroxidase do guaicol dos frutos de seis 

clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 

dias a 4 e 8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

                4 °C                               8 °C  

Clone 5  4006,087* 3561,797*  

Tempo 4  1982,850* 1056,483*  

Clone x Tempo 20  635,988* 2943,460*  

Resíduo 58  363,274 354,852  

CV   50,49% 51,54%  

Média   37,753 36,547  
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Figura 22 – Atividade da peroxidase do guaiacol (G-POD) dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 

152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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Nos clones armazenados à temperatura de 8 ºC, a atividade da G-POD variou 

durante o período estudado, havendo interação significativa (p ≤ 0,05) entre o fator clone e o 

tempo de armazenamento (Tabela 17). O comportamento da atividade da G-POD com o 

tempo de armazenamento a 8 ºC foi semelhante ao observado na temperatura de 4 ºC (Figura 

22 B), sendo os valores médios de atividade de 37,7 e 36,5 µmol H2O2 µg
-1

 Prot. min
-1

, 

respectivamente nas temperaturas de 4 e 8 ºC, respectivamente (Tabela 17). 

No trabalho de Souza (2010), com frutos de acerolas em diferentes estádios de 

maturação e sem armazenamento refrigerado, observou-se um valor máximo de atividade da 

G-POD de 24,6 µmol H2O2 µg
-1

 Prot. min
-1

, valor inferior ao máximo observado de cerca de 

100 µg
-1

 Prot. min
-1

 dos frutos de acerola no dia zero de armazenamento. O aumento na 

atividade da G-POD, principalmente do 3º ao 9º dia de armazenamento dos frutos (Figura 22 

A e B ) pode estar associado com a biossíntese de compostos da parede celular, em resposta 

dos tecidos aos danos fisiológicos provocados pelo frio (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Também segundo esses autores, elevados níveis de G-POD estão associados com a 

deterioração oxidativa de muitas plantas ou de frutas que se encontram em estádio avançado 

de amadurecimento ou senescência.  

Possíveis alterações na atividade da G-POD causadas pelo armazenamento à 

baixas temperaturas dependem de fatores, tais como: se o fruto está íntegro ou se foi 

fracionado, do estado de maturação e da umidade relativa (INGHAM, PARKERWALDRON, 

1998). Também, o tempo maior de exposição dos frutos à baixas temperaturas, bem como 

temperaturas abaixo de 4 ºC, intensificam os danos ocasionados pelo frio e, dessa forma, 

podem aumentar a atividade G-POD (CANO; MARIN; FOSTER, 1990). É possível, tendo 

em vista as curvas de regressão mostradas na figura 22 A e B, que um maior tempo de 

armazenamento dos frutos causaria maiores reduções na atividade da G-POD, resultado que 

conflitaria com os observados por Cano, Marin e Foster (1990). 
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5.4. Enzimas antioxidativas 

 

 

5.4.1. Dismutase do superóxido  

 

 

Com relação à atividade dessa enzima nos frutos dos clones de aceroleira, 

armazenados a 4 e 8 ºC, não foi observada interação significativa (p ≥ 0,05) entre os clones e 

o tempo de armazenamento (Tabela 18). Também a essas duas temperaturas, a atividade da 

SOD não variou significativamente com o tempo de armazenamento dos frutos, embora a 

análise estatística tenha mostrado diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre os clones ( Tabela 

18). 

 

 

 Tabela 18 - Resumo da análise de variância com relação à atividade da dismutase do superóxido dos frutos de 

seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 

12 dias a 4 e 8 ºC. 

 ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

Na temperatura de 4 °C, os frutos dos clones BRS 237 e 238 foram os que 

apresentaram as maiores atividades da SOD, com valores de, aproximadamente, 132 e 131 

UA ug
-1 

Prot. min
-1

, respectivamente, os quais não diferiram estatisticamente entre si, 

seguidos dos clones II47/1, BRS 152 e 235 que também não diferiram estatisticamente entre 

si com relação a atividade dessa enzima (Figura 23 A). O clone BRS 236 foi o que apresentou 

menor valor de atividade SOD, 76 UA ug
-1 

Prot min
-1

.  

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

                4 °C                               8 °C  

Clone 5  4900,13* 4106,277*  

Tempo 4  102,838ns 12,044ns  

Clone x Tempo 20  128,0128ns 10,444ns  

Resíduo 58  628,354 512,8145  

CV   27,75% 24,54%  

Média   113,32 31,25  
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Figura 23 – Atividade da superóxido dismutase (SOD) dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, 

BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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Os resultados observados mostram que os clones de aceroleira aqui estudados 

apresentaram menores valores de atividade da SOD, quando comparados aos valores 

observados por Oliveira (2011) trabalhando com polpas congeladas (-18 ºC) dos frutos desses 

mesmos clones por 330 dias.  

Na temperatura de 8 ºC, os clones II47/1 e BRS 152 foram os que apresentaram 

maiores atividade da SOD, com valores de 51,2 e 51,3 UA µg
-1 

Prot. min
-1

, respectivamente, 

os quais não variaram significativamente entre si (Figura 23 B). Os demais clones 

apresentaram, em média, valores de atividade da SOD de aproximadamente 27 UA µg
-1 

Prot. 

min
-1

, sem que houvesse diferença significativa entre eles. Como pode ser observado na 

Figura 23, os valores de atividade da SOD dos frutos armazenados a 4ºC foram superiores 

àqueles armazenados a 8 ºC. Em média, o valor de atividade dessa enzima foi cerca de 263% 

maior a 4 ºC, quando comparado com a temperatura de armazenamento dos frutos a 8 ºC 

(Tabela 18). 

A SOD tem sido associada à maior tolerância dos frutos ao estresse desencadeado 

pelo frio devido a sua capacidade de combater a superprodução de radicais superóxido 

gerados em resposta ao estresse (EDAGI et al., 2010). Em tangerinas, Sala (1998) verificou 

que cultivares tolerantes aos danos pelo frio possuem um sistema antioxidante mais eficiente 

que as cultivares sensíveis. 

 Esse comportamento da SOD sugere que os frutos armazenados na temperatura 

de 4 ºC sofreram um maior estresse oxidativo, gerado em decorrência do estresse por frio, 

induzindo consequentemente uma maior atividade da SOD. De acordo com Felício (2005), 

baixas temperaturas podem gerar o acúmulo excessivo de espécies reativas de oxigênio 

(EROs), especialmente o ânion superóxido (●O
-
2). Como se sabe, a SOD faz parte do sistema 

enzimático antioxidativo e é considerada a primeira linha de defesa contra o radical livre, o 

superóxido (POLLE, 2001). Essa enzima tem como função converter o superóxido em 

peróxido de hidrogênio (uma EROs) que por sua vez é eliminado por outras enzimas de 

defesa antioxidativa, tais com a catalase e a peroxidase do ascorbato (MITTLE, 2002).  
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5.4.2. Atividade da catalase  

 

 

A catalase (CAT) é uma importante enzima na proteção contra danos oxidativos 

Mittler (2002) e que faz parte do ciclo ascorbato-glutationa. Essa enzima tem como função 

eliminar o peróxido de hidrogênio. A análise de variância mostrou que houve interação 

significativa (p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento dos frutos nas 

temperaturas de 4 e 8 ºC (Tabela 19).  

 

 

Tabela 19 - Resumo da análise de variância com relação à atividade da catalase dos frutos de seis clones de 

aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 12 dias a 4 e 

8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

  

 

De maneira geral foi observado aumento na atividade da CAT nos frutos dos 

clones estudados no decorrer do armazenamento à temperatura de 4 ºC, com curvas de 

regressão do 3º grau para todos os clones (Figura 24 A). Até o 6º dia de armazenamento, a 

atividade da CAT foi praticamente a mesma para todos os clones, quando a partir daí as 

curvas começaram a se diferenciar. No final do período de armazenamento, os clones II47/1 e 

BRS 237 apresentaram, respectivamente, o maior (291 µmol H2O2 µg
-1

 Prot. min
-1

) e o menor 

(212 µmol H2O2 µg
-1

 Prot. min
-1

) valor de atividade dessa enzima (Figura 24 A).  

 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

                4 °C                               8 °C  

Clone 5  4014,284* 1541,346*  

Tempo 4  283175,039* 78146,260*  

Clone x Tempo 20  1923,356* 1118,799*  

Resíduo 58  2894,828 371,295  

CV   41,84% 20,51%  

Média   128,586 93,961  
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Figura 24 – Atividade da catalase (CAT) dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, 

BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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O aumento em atividade da CAT, possivelmente, está relacionado ao estresse 

oxidativo provocado pelo frio, desde que a temperatura empregada para armazenamento dos 

frutos (4 ºC) está abaixo da TMS de segurança da acerola de 15 ºC (GUADARRAMA, 1982; 

LARRIGAUDIÈRE et al. 2004). Guadarrama (1982) verificou em seu trabalho que as 

acerolas submetidas à temperaturas de 6 ºC apresentaram distúrbio fisiológico após o sexto 

dia de armazenamento que acarretaram em perda de qualidade dos frutos. O incremento na 

atividade de enzimas antioxidativas, como a catalase, está relacionado a respostas a fatores de 

estresse, como temperaturas extremas (SCANDALIOS, 1993), altos níveis de ozônio na 

atmosfera (BLACK et al. 2000), metais pesados (VITÓRIA et al., 2001) e salinidade 

(ARAGÃO et al., 2012). 

De maneira geral, semelhante ao que aconteceu na temperatura de 4 ºC, os frutos 

armazenados na temperatura de 8 ºC também mostraram aumento na atividade CAT durante o 

decorrer do armazenamento (Figura 24 B). Com exceção do BRS 152 e do II47/1, os demais 

clones mostraram curvas de regressão do 3º grau. Até o 9º dia de armazenamento, os valores 

de atividade da CAT foram praticamente os mesmos para todos os clones, porém a partir daí 

as curvas se separaram. No final do período de armazenamento, os clones BRS 236 e 

II47/1apresentaram o maior valor de atividade de CAT (cerca de 230 µmol H2O2 µg
-1

 Prot, 

min
-1

), enquanto os clones BRS 235 e BRS 238 apresentaram o menor valor de atividade 

(cerca de 140 µmol H2O2 µg
-1

 Prot, min
-1

) (Figura 24 B).  

Analisando-se a atividade da CAT nas duas temperaturas (Figura 24), observa-se 

que os valores foram maiores nos frutos armazenados a 4 ºC do que a 8 °C, principalmente a 

partir do 9º dia de armazenamento. De acordo com a tabela 19, a atividade da CAT a 4 ºC foi, 

em média, 36,9% maior do que a 8 ºC. Portanto, esse maior aumento em atividade da CAT na 

temperatura de 4 ºC sugere que a essa temperatura o estresse oxidativo gerado pelo frio foi 

mais intenso do que a 8 °C. Esse resultado foi concordante com o de atividade da SOD, que 

também se mostrou com maior atividade na temperatura de armazenamento dos frutos a 4 ºC 

(Tabela 18 e Figura 23). Portanto, uma maior atividade da SOD a 4 ºC deve também gerar 

uma maior quantidade de peróxido de hidrogênio, que por sua vez deve induzir uma maior 

atividade da CAT nessa temperatura de armazenamento (Figura 24). A CAT, como se sabe 

tem por função eliminar o peróxido de hidrogênio (POLLE, 2001).  

Nossos resultados estão de acordo com os de Guadarrama (1982), que observou 

que acerolas armazenadas em temperaturas próximas a 10 ºC resistem melhor aos distúrbios 

fisiológicos provocados pelo frio do que quando armazenadas a 6 ºC. 
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5.4.3. Peroxidase do arcorbato  

 

 

A peroxidase do ascorbato (APX), da mesma forma que a CAT, é uma enzima 

eliminadora de peróxido de hidrogênio (MITTLER, 2002). Com relação à atividade da APX 

nos frutos armazenados na temperatura de 4 °C observou-se que houve interação significativa 

(p ≤ 0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento dos frutos (Tabela 20).  

 

 

Tabela 20 - Resumo da análise de variância com relação à atividade da peroxidase do ascorbato dos frutos de 

seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) armazenados por 0, 3, 6, 9 e 

12 dias a 4 e 8 ºC. 

ns = não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F; CV – coeficiente de variação em 

percentagem. 

 

 

Com exceção do BRS 237, todos os outros clones apresentaram curvas de 

regressão do 2º grau com relação à atividade da APX dos frutos armazenados a 4ºC (Figura 

25 A). De modo geral, a atividade da APX decresceu com o tempo de armazenamento nessa 

temperatura. No início do período de armazenamento (dia zero), o clone que apresentou maior 

atividade dessa enzima, nos frutos, foi o BRS 152, com um valor de 0,17 μmol H2O2 mg
-1

 

Prot. min
-1

, enquanto que o clone II47/1 foi o que apresentou menor valor (0,13 μmol H2O2 

mg
-1

 Prot. min
-1

). Aos 12 dias de armazenamento, os clones II47/1, BRS 152, BRS 235 e BRS 

236 apresentaram os menores valores de atividade da APX (ca. de 0,10 μmol H2O2 mg
-1

 Prot. 

min
-1

), enquanto os clones BRS 238 e BRS 237 apresentaram os maiores valores (ca. de 0,16 

μmol H2O2 mg
-1

 Prot. min
-1

) (Figura 25 A).  

 

Fontes de 

variação 
GL 

Quadrados médios 

                4 °C                               8 °C  

Clone 5  0,004837* 0,003073ns  

Tempo 4  0,009654* 0,011014*  

Clone x Tempo 20  0,000688* 0,000946ns  

Resíduo 58  0,000696 0,000582  

CV   22,74% 21,19%  

Média   0,116 0,114  
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Figura 25 – Atividade da peroxidase do ascorbato (APX) dos frutos de seis clones de aceroleira (II47/1, BRS 

152, BRS 235, BRS 236, BRS 237, BRS 238) durante o armazenamento a 4 °C (A) e 8 °C (B). 
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Esses valores de atividade da APX estão dentro da faixa de atividade observada por Oliveira 

et al. (2011) com polpas de frutos maduros de acerola armazenados a -18 ºC (0,05 a 0,96 

μmol H2O2  mg
-1

 de Prot. min
-1

). 

Para os frutos armazenados a 8 ºC, não foi observada interação significativa (p ≤ 

0,05) entre os fatores clone e tempo de armazenamento com relação a atividade APX, 

havendo apenas variação dessa atividade com o tempo de armazenamento (Tabela 20). 

Segundo o modelo estatístico empregado, a atividade da APX em função do tempo de 

armazenamento seguiu uma curva de regressão quadrática, com um valor mínimo de atividade 

de 0,09 μmol H2O2 mg
-1

 de Prot. min
-1

, o que ocorreu por volta dos 7 dias de armazenamento 

(Figura 25 B). Do início ao final do período de armazenamento, a atividade da APX variou de 

0,15 para 0,12 μmol H2O2 mg
-1

 de Prot. min
-1

. Ruoyi et al. (2004), trabalhando com pêras 

armazenadas a 10 ºC, verificou uma queda na atividade da enzima peroxidase nos primeiros 

25 dias, seguido de um aumento até o final do armazenamento. 

Os valores de atividade da APX dos frutos armazenados a 4 ºC (Figura 25 A) 

foram da mesma ordem de grandeza daqueles armazenados a 8 ºC (Figura 25 B), sendo os 

valores médios de atividade dessa enzima de 0,116 e 0, 114 μmol H2O2 mg
-1

 de Prot. min
-1

, 

respectivamente a 4 e 8 ºC (Tabela 20). No entanto, os valores de atividade da APX foram 

muito inferiores ao da CAT (ca. de 1100 vezes, a 4 °C e ca. de 823 vezes a 8 ºC, conforme 

tabelas 19 e 20). Portanto, tais resultados mostram que a CAT se mostrou uma removedora de 

peróxido de hidrogênio mais importante que a APX.  

É interessante observar que a G-POD é considerada uma enzima oxidativa de 

fenóis, mas essa função é desempenhada com a eliminação concomitante de peróxido de 

hidrogênio (LURIE, 2003; CHITARRA; CHITARRA, 2005). Portanto, essa enzima que aqui 

foi estudada (Figura 22) também tem função antioxidativa ao eliminar essa EROs. Ela 

mostrou uma atividade média em torno de 37 μmol H2O2 mg
-1

 de Prot. min
-1

 nas duas 

temperaturas estudadas (Tabela 17). Portanto, esse valor é ainda menor do que os de atividade 

média da CAT de 128,58 μmol H2O2 mg
-1

 de Prot. min
-1

, a 4ºC e de 93,96 μmol H2O2 mg
-1

 de 

Prot. min
-1

, a 8 ºC (Tabela 19). Dessa forma, levando em conta esses resultados se pode 

afirmar que a CAT se mostrou a principal removedora de peróxido de hidrogênio dos frutos 

de acerola armazenados sob refrigeração (4 ou 8 ºC). Tais resultados estão de acordo com os 

encontrados por Oliveira et al. (2011), que também observaram valores de atividade da CAT 

superiores ao da APX em polpas de acerola armazenadas a -18 ºC por 330 dias. 
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6. CONCLUSÕES  

 

 

 As propriedades físicas e físico-químicas dos frutos dos seis clones armazenados nas 

temperaturas de 4 e 8 ºC foram praticamente as mesmas, exceto com relação à perda de 

massa, que foi cerca de 31% menor a 4 ºC. De modo geral, o armazenamento dos frutos a 4 

ºC não comprometeu a qualidade dos frutos, quando comparados com aqueles 

armazenados na temperatura mínima de segurança (8 °C);  

 De modo geral, as enzimas oxidativas de fenóis (polifenoloxidase e peroxidase do 

guaiacol) dos frutos dos clones armazenados a 4 e 8 °C apresentaram comportamentos 

semelhantes durante o acondicionamento refrigerado. Os clones II47/1 e BRS 152 foram 

os que apresentaram maiores atividades dessas enzimas durante o armazenamento nas duas 

temperaturas; 

 Os clones II47/1 e BRS 152 são os clones mais resistentes ao armazenamento refrigerado 

nas temperaturas de 4 e 8 °C. 

 A catalase foi a principal enzima removedora de peróxido de hidrogênio nos frutos 

armazenados nas duas temperaturas, tendo sua atividade intensificada após o 6º dia de 

armazenamento. Porém a 4 ºC, as atividades das enzimas antioxidativas, dismutase do 

superóxido e da catalase, foram superiores àquelas dos frutos de armazenamento a 8 ºC, e 

isso pode ter sido responsável pela proteção contra o estresse oxidativo gerado pelo frio (a 

4 °C), mantendo a qualidade dos frutos. 

 

 



107 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ADRIANO, E.; LEONEL, S.; EVANGELISTA, R.M. Qualidade de fruto da aceroleira cv. 

Olivier em dois estádios de maturação. Revista Brasileira de Fruticultura, Natal, v. E, p. 

541-545, 2011. 

 

ALLARD, R.W; ALMEIDA, C.O; CARDOSO, C.E.L.; SANTANA, M. Princípios de 

melhoramento genético das plantas, São Paulo: Edgard Blücher, 1971, 381p. 

 

ALSCHER, R.G.; DONAHUE, J.L.; CRAMER, L. Reactive oxygen species and antioxidants: 

Relationship in green cells. Physiologia Plantarum,  v. 100, p. 224-233, 1997. 

 

ALSCHER, R.G.; ERTURK, N.; HEALTH, L.S. Role of superoxide dismutases (SODs) in 

controlling oxidative stress in plants. Journal of experimental Botany, Antioxidants and 

Reactive Oxygen Species in Plants Special Issue, Oxford, v. 53, p.1331-1341, 2002. 

 

 

ALVES, R.E.; FILGUEIRAS, H.A.C.; MOSCA, J.L.; CHITARRA, A.B.; MENEZES, J.B. 

Qualidade de acerolas congeladas e submetidas a aplicação pós-colheita de cálcio e aditivos. 

Interamerican Society for Tropical Horticulture, Tegucigalpa, Honduras, v. 46, p. 4-7, 

2002. 

 

ALVES, R.M.V.; SIGRIST, J.M.M.; PADULA, M. Atmosfera modificada em mangas 

"Tommy Atkins". Revista Brasileira de Fruticultura, Lavras, v. 20, p. 220-228, 1998. 

 

AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHENISTRY. Official methods 

of analysis of the association of official chemistry, Washington. 1995, 1115p.  

 

APEL, K.; Hirt, H. Reactive oxygen species: Metabolism, oxidative stress, and signal 

transduction. Annual Review Plant Biotechnology, v. 55, p. 373-399, 2004. 

 

AQUINO, A.C.S.; GUTIERREZ, M.A.; ALMEIDA, A.C.C. Estabilidade do ácido ascórbico 

e dos pigmentos da polpa de acerola congelada por métodos convencional e criogênico. 



108 

 

Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos, Curitiba, v, 29, n. 1, 

jan,/jun, 2011. 

 

ARAGÃO, F.G.; GOMES-FILHO, E.; COSTA, J.H.; ALENCAR, N.M.L.; PRISCO, J.T. 

Catalase plays a key role in salt stress acclimation induced by hydrogen peroxide pretreatment 

in maize. Plant Physiology and Biochemistry, v. 56, p. 62-71, 2012. 

 

ARANHA, F.Q.; MOURA, L.S.A.; SIMÕES, M.O.S.; BARROS, Z.F.; QUIRINO, I.V.L.; 

METRI, J.C.; BARROS, J.C. Normalização dos níveis séricos de ácido ascórbico por 

suplementação com suco de acerola (Malpighia glabra L.) ou farmacológica em idosos 

institucionalizados. Revista Nutrição, Campinas, v. 17, p. 309-317, 2004. 

 

ARAÚJO, P.J.L.; FIGUEIREDO, R.W.; ALVES, R.E.; MAIA, G.A.; PAIVA, J.R. β-

caroteno, ácido ascórbico e antocianinas totais em polpa de frutos de aceroleira conservada 

por congelamento durante 12 meses. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27, 

p. 104-107, 2007. 

 

ARAÚJO, P.J.L.; FIGUEIREDO, R.W.; ALVES, R.E.; MAIA, G.A; MOURA, C.F.H; 

SOUZA, P.H.M: Qualidade físico-química e química de frutos de clones de aceroleira 

recobertos com filme de PVC e conservados por refrigeração. Ciências Agrárias, Londrina, 

v. 30, n. 4, p. 867-880, 2009. 

 

ASENJO, C.F. Acerola, In: NAGY, S.; SHAW, P.E. Tropical and subtropical fruits: 

composition, properties and uses, Westport: AVI, p. 341-374, 1980. 

 

AUDIO, W.R.; BRAMLAGE, W.J. Chilling sensitivity of tomato fruit in relation to repening 

and senescence, Journal of the American Society for Hortcultural Science, Alexandria  v. 

111, p. 201-204, 1986. 

 

AWAD, M. Fisiologia pós-colheita de frutos. São Paulo: Nobel, 1993. 114p.  

 

BEAUCHAMP, C.; FRICOVICH, I. Superoxide dismutase: improved assays and an assay 

applicable to acrylamide gels. Analytical Biochemistry, v. 44, p. 276-287, 1971. 

 



109 

 

BECANA, M.; MORAN, J.F.; ITURBE-ORMAEXTE, I. Iron-dependent oxygen free radical 

generation in plants subjected to environmental stress Toxicity and antioxidant protection. 

Plant and Soi, v. 201, p. 137-147, 1998. 

 

BLACK, V.J.; BLACK, C.R.; ROBERTS, J.A.; STEWART, C.A. Impact of ozone on the 

reproductive development of plants. New Phytologist, v. 147, p. 421-447, 2000. 

 

BOSCO, J.; AGU IAR FILHO, S.P.; BARREIRO NETO, M. Características fenológicas de 

plantas de aceroleira In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURAS, 13, 1994, 

Anais... Salvador: SBF, 1994, p.87-88. 

 

BRADFORD, M.A. Rapid and sensitive method for the quantitation of microgarm 

quantities of protein ultilizing the principle of protein-dye binding, Annual of 

Bichemistry, Athens, v.72, p.255-275, 19. 

 

BRASIL, Instrução normativa nº1, de 7 de janeiro de 2000, Regulamento técnico geral para 

fixação dos padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta, Diário Oficial [da] 

República Federativa do BRASIL, Brasília, DF, 10 jan, 2000, Seção 1, p, 54-55. 

 

BRAZILIANFRUIT: A fruticultura no Brasil. Disponível em: 

<http://www.brazilianfruit.org.br/Pbr/Fruticultura/Fruticultura.asp> Acesso em 11 de set. 

2012. 

 

BRUNINI, M.A.; MACEDO, N.B.; COELHO, C.V.; SIQUIERA, G.F. Caracterização física e 

química de acerolas provenientes de diferentes regiões de cultivo. Revista Brasileira de 

Fruticultura, Jaboticabal, v. 26, p. 486-489, 2004. 

 

CAMILLO-LÓPEZ, A, et al, Ripening and quality of mango fruit as affected by coatingwith 

"Semperfresh", Acta Horticulturae, Leuven, v. 370, p. 203-16, 1995. 

 

CANO, P.; MARIN, M.A.; FOSTER, C. Freezing of banana slices, Influence of maturity 

level and thermal treatment prior to freezing. Journal of Food Science, v. 55, p. 1070-1072, 

1990. 

 



110 

 

CARVALHO, R.I.N.; MANICA, I. Acerola: composição e armazenamento de frutos. 

Porto alegre: UFRGS, 1993, p.7 (UFRGS. Cadernos de Horticultura, v. 1, n. 1). 

 

CHAVES, M.C.V.; GOUVEIA, J.P.G.; ALMEIDA, F.A.C.; LEITE, J.C.A.; SILVA, F.L.H. 

Caracterização físico-química do suco de acerola, Revista de Biologia e Ciências da Terra, 

Campina Grande, v. 4, p. 1-10, 2004. 

 

CHITARRA, M, I, F,; CHITARRA, A, B, Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e 

manuseio, 2ª Ed. Revisada e Ampliada, Lavras: UFLA, 2005, 785 p. 

 

CHITARRA, M,I,; CHITARRA, A,B, Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e 

manuseio, Lavras: ESAL/FAEPE, 1990, 320p. 

 

COELHO, Y,S,; RITZINGER, R,; OLIVEIRA, J.R.P. Proacerola: Programa de 

desenvolvimento da Cultura da Acerola no Estado da Bahia, In: REUNIÃO ANUAL DA 

SOCIEDADE INTERAMERICANA DE HORTICULTURA TROPICAL, 49, 2003, 

Fortaleza, Abstract, Fortaleza: Sociedade Interamericana de Horticultura Tropical, 2003, 

303p. 

 

CORTEZ, L, A.B.; HONORIO, S.L.; MORETTI, C.L. Resfriamento de frutas e hortaliças. 

Embrapa Hortaliças-Brasília, 2002, 428p. 

 

COSTA, D.C.; RITZINGER, C.H.S.P. Nematóides e seu controle, In: A cultura da 

aceroleira, Ed, Ritzinger, R.; Kobayashi, A.K.; Oliveira, J,R.P. Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, 2003, p, 133-144. 

 

COSTA, M.J.; TERTO A.L.; SANTOS, L.M.; RIVERA, M.A.; MOURA, L.S. 

Supplementation with West Indian cherry and its effects on the blood levels of vitamin C and 

hemoglobin in preschool children. Revista de Nutrição, Campinas, v. 14, p. 13-20, 2001. 

 

COUCEIRO, E.M. Curso de extensão sobre a cultura da acerola. Recife: UFRPE. 1985. 

 

DAMIÃO FILHO, C.F. Morfologia vegetal. Jaboticabal: FUNEP; UNESP, 1993. 243p. 

 



111 

 

DE ROSSO, V.V. Composição de carotenoides e antocianinas em acerola, estabilidade e 

atividade antioxidanteem sistemas-modelo de extratos antociânicos de acerola e açaí, 

2006, 154 p, Tese (Doutorado em Ciência deAlimentos) – Faculdade de Engenharia de 

Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006. 

 

DE ROSSO, V.V.; MERCADANTE, A.Z. The high ascorbic acid content is the main cause of 

the low stability of anthocyanin extracts from acerola. Food Chemistry, v. 103, n. 3, p. 935-

943, 2007. 

 

DELONG, J.M.; STEFFEN. Lipid peroxidation and α-tocopherol content in α -tocopherol-

supplemented thylakoid membranes during UV-B exposure. Environmental and 

Experimental Botany, v. 39, p. 17-185, 1998. 

 

DEL-RIO, A.L.; PASTORI, M.G.; PALMA, J.M.; SANDALIO, L.M.; SEVILLA, 

F.A.; CORPAS, J.A.; HUERTAS-LOPES.; HERNANDS, A.J. The activated oxygen 

role peroxisomes in senescense. Plant Physiology , v.116, p.1195-1200, 1998. 

 

EDAGI, F.K.; JOMORE, M.L.L.; KLUGE, R.A.; LIMA, G.P.P.; AZEVEDO, R.A.; 

SESTARI, I. Inhibition of ethylene action delay chilling injury development in tangor 

'Murcott'. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, p. 1530-1536, 2010. 

 

EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL. Respostas e perguntas. 

http://www.cnpmf.embrapa.br/index,php?p=perguntas_e_respostasacerola,php. Acesso em: 

16 de julho de 2010, Gainesville, (University of Florida, Bulletin, 594). 2010. 

 

FABI, J.P.; MENDES, L.R.B.C.; LAJOLO, F.M.; NASCIMENTO, J.R.O. Transcript 

profiling of papaya fruit reveals differentially expressed genes associated with fruit ripening. 

Plant Science, Limerick, v. 179, p. 225-233, 2010. 

 

FARVID M.S,; JALALI M, SIASSI. F.; SAADAT. N.; HOSSEINI M: The impact of 

vitamins and/or mineral supplementation on blood pressure in type 2 diabetes. J Am Coll 

Nutr 23: 272–279, 2004 

 



112 

 

FELÍCIO, A.H. Conservação refrigerada de tangor ’Murcott’ tratada termicamente., 

Dissertação (Mestrado). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Piracicaba, 2005, 

57p. 

 

FERREIRA, R.M.A.; AROUCHA, E.M.M.; SOUZA, P.A.; QUEIROZ, R.F.; PONTES 

FILHO, F.S.T. Ponto de colheita da acerola visando à produção industrial de polpa. Revista 

Verde, Mossoró, v. 4, p. 13-16, 2009. 

 

FOYER, C.H.; LELANDAIS, M.; KUNERT, K,J. Photoxidative stress in plants. Physiologia 

Plantarum, v. 92, p. 696-717, 1994. 

 

FRANCIS, F.J.; Food colorants: anthocyanins. Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition, v. 28, p. 273-314, 1989. 

 

GALEAZZI, M.A.M. Comportamento das polifenoloxidases em alimentos. Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición, v. 34, p. 269-289, 1984. 

 

GARDNER, C.O. An evaluation of effects of mass selection and seed irradiation with thermal 

neutrons on yield of corn. Crop Science, p, 124-245, 1961. 

 

GONÇALVES, F.S. Carotenoides. Infoescola navegando e aprendendo. Disponivel em 

<http://www.infoescola.com/bioquimica/carotenoides> Acesso em 16 de abr, 2012. 2008. 

 

GONZAGA NETO, L.G,; NUNES, R.F.M.; AMARAL, M.Q.G. Introdução e avaliação de 

germoplasma de acerola na região do submédio São Francisco, Petrolina: EMBRAPA-

CPATSA, 1993, (Pesquisa em Andamento, 71). 

 

GONZAGA NETO, L.; MATHUZ, B.; SANTOS, C.A.F. Caracterização agronômica de 

clones de aceroleira (Malpighia spp) na região do submédio São Francisco. Revista 

Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v. 21, p. 110-115, 1999. 

 

GROPPA, M.D.; BENAVIDES, M.P. Polyamines and abiotic stress: recent advance. Amino 

Acids, London, v. 34, p. 35-45, 2008. 

 



113 

 

GUADARRAMA, A.S.G. Cambios químicos y actividad respiratoria durante la 

maduracion de frutos de semeruco (Malpighia puniciflora L.) Tese (Doutorado). Facultad 

de agronomia de la universidad central de venezuela, Maracay, 1982. 

 

GUERRERO-BELTRÁN, J.A.; SWANSON, B.G.; BARBOSA-CÁNOVAS, G.V. 

Inhibition of polyphenoloxidase in mango puree with 4 hexylresorcinol, cysteine and 

ascorbic acid. Lebensmittel - Wissenschaft Und – Technologie. Food Science and 

Technology, v. 38, p. 625-630, 2005. 

 

HAVIR, E.E.A.; Mc HALE, W.A. Biochemical and development characterization of multiple 

forms of catalases leaves. Plant Physiology, v. 84, p. 450-455, 1987. 

 

HERNÁNDEZ-MEDINA, E.J.; VÉLEZ-SANTIAGO.; LUGO-LÓPEZ, M.A. Root 

development of acerola trees as affected by liming. Journal of Agriculture of University of 

Puerto Rico, Rio Piedras, v. 54, p. 57-61,1970. 

 

HIGBY, W.K. A simplified method for determination of some the carotenoid distribution in 

natural and carotene-fortified orange juice. Journal of Food Science, Chicago, v. 27, p. 42-

49, 1962. 

 

HOGAN, S.; CHUNG, H.; ZHANG, L.; JIANRONG, L.; LEE, Y.; DAI, Y.; ZHOU, K. 

Antiproliferative and antioxidant properties of anthocyanin-rich extracted from açai. Food 

Chemistry, v. 118, p. 208-214, 2010. 

 

INGHAM, L.M.; PARKER, M.L.; WALDRON, K.W. Peroxidase: changes insoluble and 

bound forms during maturation and ripening of apples. Physiologia Plantarum, v. 102, p. 93-

100, 1998. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas, métodos químicos e físicos para 

análises de alimentos, São Paulo: ITAL. v. 1, 1985, 571p. 

 

INSTITUTO BIOLÓGICO. VII Reunião Itinerante de Fitossanidade do Instituto 

Biológico de Frutas. Indaiatuba, SP, Instituto Biológico, 2002, 96p. 

 



114 

 

JACKMAN, R.L.; SMITH, J.L. Anthocyanins and betalains, In: HENDRY, G.A.F.; 

HOUGHTON, J. D. Natural food colorants. New York-USA: AVI, 1992. 

 

JUNQUEIRA, K.P.; PIO, R,; VALE, M.R.; RAMOS, J.D. Cultura da acerola. UFLA, 

Lavras-MG, 2004, 27p. 

 

KAR, M.; MISHARA, D. Catalase peroxidase and polyphenoloxidase actives during rice leaf 

senescense. Plant Phisilogy, v. 57, p. 315-319, 1976. 

 

KAUR, C.; KAPOOR, H.C. Anti-oxidant activity and total phenolic content of some Asian 

vegetables, International Journal of Food Science & Technology, Oxford, v. 37, p. 153-

161, 2002. 

 

KAYS, S.J. Postharvest Physiology of Perishable Plant Products. Athens:AVI, 1997. 

 

KLUGE R. A.; SCARPARE FILHO J. A.; JACOMINO A. P. ; MARQUES C. Embalagens 

plásticas para pêssegos‘flordaprince’ refrigerados. Scientia Agricola, v.56 n.4, 1999. 

 

KLUGE, R,A, et al, Distúrbios fisiológicos em frutos, Piracicaba: FEALQ, 2001, 58p. 

 

KONDO, S.; KITTIKORN, M.; KANLAYANARA, S. Preharvest antioxidant activities of 

tropical fruit and the effect oflow temperature storage on antioxidants and jasmonates. 

Postharvest Biology and Technology, v. 36, p. 309-318, 2005. 

 

KUSKOSKI, M..; ASUERO, A. G.; TRONCOSO, A.M.; MANCINI-FILHO, J.; FETT, R. 

Aplicación de diversos métodos químicos para determinar actividad antioxidante en pulpa de 

frutos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 25, p. 726-732, 2005. 

 

LAGOS, L.L. Avanço na conservação de frutas de caroço. In: SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL DE FRUTAS DE CAROÇO, PÊSSEGOS, NECTARINAS e 

AMEIXAS. Porto Alegre, RS, Anais... Porto Alegre:[s,n,]. 2000, p. 95-104. 

 

LANA, M.M.; FINGER, F.L. Atmosfera modificada e controlada: aplicação na 

conservação de produtos hortícolas. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2000, 34 p. 



115 

 

 

 

LARRIGAUDIÈRE, C.; LENTHERIC, I.; PUYB, J.; PINTÓ, E. Biochemical characterisation 

of core browning and brown heart disorders in pear by multivariate analysis Postharvest 

Biology and Technology, v. 31, p. 29-39, 2004. 

 

LEDIN, R.B. The Barbados of West Indian Cherry. University of Florida, 1958. 

 

LEE, L.; ARUL, A.; LENCKI, R.; CASTAIGNE, F. A review on modified atmosphere 

packaging and preservation of fresh fruits and vegetables: physiological basis and practical 

aspects-Part I. Packaging Tecnology and Science, v. 8, p, 315-331, 1995. 

 

LEVINE, R.L.; MOSONI, B.S.; BERLETT, B.S. et al. Methionine residues as endogenous 

antioxidants in proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, v. 

93, p. 15036-15040, 1996. 

 

LIMA, L.C.O. Tecido esponjoso em manga 'Tommy Atkins': transformações químicas e 

bioquímicas no mesocarpo durante o armazenamento, 1997, 147 f, Tese (Doutorado em 

Ciência dos Alimentos)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1997. 

 

LIMA, V.L.A.G.; MÉLO, E.A.; MACIEL, M.I.S.; LIMA, D.E.S. Avaliação do teor de 

antocianinas em polpa de acerola congelada proveniente de frutos de 12 diferentes aceroleiras 

(Malpighia emarginata. D.C.). Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 23, p. 101-

103, 2003. 

 

LIMA, M.A.C.; ALVES, R.E.; FILGUEIRAS, H.A.C. Mudanças relacionadas ao 

amaciamento da graviola durante a maturação pós-colheita. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, Brasília, v. 41, p. 1707-1713, 2006. 

 

LIMA, S.L.T; JESUS,M.B; SOUZA,R.R.R; OKAMOTO, A.K; LIMA,R; FRACETO, L.F; 

Estudo da Atividade Proteolítica de Enzimas Presentes em Frutos Química na escola, v. 2, p. 

47-49, 2008.  

 

 



116 

 

LIMA, V.L.A.G.; MÉLO, E.A.; LIMA, L.S. et al. Polpa congelada de acerola: efeito da 

temperatura sobre os teores de antocianinas e flavonóis totais. Revista Brasileira de 

Fruticultura, Jaboticabal, v. 24, p. 669-670, 2002. 

 

LIMA, R.M.T.; Avaliação da estabilidade química, físico-química e microbiologica de 

polpas de acerolas pasteurizadas e não pasteurizada. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, 2010. 

 

LOPES, R.; BRUCKNER, C,H.; CRUZ, C.D.; LOPES, M.T.G.; FREITAS, G.B. 

Repetibilidade de características do fruto de aceroleira. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

Brasília, v. 36, p. 507-513, 2001. 

 

LURIE, S. Antioxidants In: HODGES, D.M. (Ed.). Postharvest oxidativestress in 

horticultural crops. New York: Food Products Press, p.138-139, 2003. 

 

MACIEL, V.T. Caracterização física, físico-química e enzimática de frutos de seis 

cultivares de coqueiro anão em diferentes estádios de desenvolvimento. Dissertação 

(Mestrado em Agronomia), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, 2008.  

 

MANICA, I.; ICUMA, I.M.; FIORAVANÇO, J.C.; PAIVA, J.R.; PAIVA, M.C.; 

JUNQUEIRA, N.T.V. Acerola: tecnologia de produção, pós-colheita, congelamento, 

exportação, mercados. Porto Alegre, 2003, 397 p. 

 

MARÇO, P.M.; RONEI, J.P.; IEDA, S.S. Procedimentos analíticos para identificação de 

antocianinas presentes em extratos naturais. Química Nova, v. 31, p. 1218-1223, 2008. 

 

MARTÍNEZ-TÉLLEZ, M.A. et al, Atividad de poligalacturonasa e firmeza en frutos de 

calabaza zucchini (Cucurbita pepo L.) almacenados a bajas temperaturas, Revista 

Iberoamericana Tecnologia Postcosecha, v.1, p.70-74, 1998. 

 

MATSUURA, F.C.A.U.; FOLEGATTI, M.I.S.; CARDOSO, R.L.; FERREIRA, D.C. Sensory 

acceptance of mixed néctar of papaya, passion fruit and acerola. Scientia Agrícola, 

Piracicaba, v. 61, p. 604-608, 2004. 

 



117 

 

MELO, N. F.; OKASAKI, W.Y.; LEITE, C.B.; FÁRI, M. Estabelecimento do cultivo in vitro 

da aceroleira (Malpighia emarginata DC,). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 23, p. 102-

107, 1999. 

 

MELO, E.A.; Maria I,S,M ; VERA L,A,G,L; Rosilda.J; Capacidade antioxidante de frutas. 

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 44, p. 194-198, 2008. 

 

MENDONÇA, S.C.; GUERRA, N.B. Métodos físicos e químicos empregados no controledo 

escurecimento enzimático de vegetais. Boletim SBCTA, Campinas, v. 37, p 113- 116, 2003. 

 

MESQUITA, P.C.; VIGOA, Y.G. La acerola. Fruta marginadade America con alto contenido 

de ácido ascórbico. Alimentaria, v. 37, p. 113-126, 2000. 

 

MEZADRI, T.; PÉREZ-GÁLVEZ, A.; HORNERO-MÉNDEZ, D. Carotenoid pigments in 

acerola fruits (Malpighia emarginata DC,) and derived products. European Food Research 

and Technologyv. 220, p. 63-69, 2005. 

 

MINOLTA, Precise color communication: color control from perception to 

Instrumentation. Konica Minolta Sensing, Incorporated, 2007, 61p . 

 

MITTLER, R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Science, v. 

7, p. 405-410, 2002. 

 

MONK, L.S.; FAGERSTEDT, K.V.; CRAWFORD, R,M,M, Oxygen toxicity and superoxide 

dismutase as an antioxidant in physiological stress. Physiologia Plantarum, v. 76, p. 456-

459, 1989. 

 

MOURA, C.F.H.; ALVES, R.E.; FIGUEREDO, R.W.; PAIVA, J,R. Avaliações físicas e 

físicoquímicas de frutos de clones de aceroleira (Malpighia emarginata D,C,). Revista 

Ciências Agronômicas, Denmark, v. 38, p. 52-57, 2007. 

 

MOURA, C.F.H.; ALVES, R.E.; MOSCA, J.L.; PAIVA, J.R.; OLIVEIRA, J.J.G. Fruit 

physicalchemical characteristics of acerola (Malpighia emarginata) ciones selected in 

commercial orchards, In: ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY 



118 

 

FOR TROPICAL HORTICULTURE, 43, 1997, Guatemala, Memon'a de Resumenes… 

Guatemala: ISTH, 1997. 

 

MOURA, C.F.H.; ALVES, R.E.; PAIVA, J.R. et al, Avaliação de clones de aceroleira 

(Malpighia emarginata D,C,) na região da Chapada do Apodi-CE, In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 17., 2002, Belém, Anais... SBF, 2002, CD-ROM. 

2002. 

 

MOURA, A.C.; MARCELO CARNELOSSI.M.A.G, ALES ALMEIDA.A;: Estabilidade do 

ácido ascórbico e dos pigmentos da polpa de acerola congelada por métodos convencional e 

criogênico Boletin do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 29, 

n. 1, p. 147-156, 2011. 

 

MUÑOZ, T.; RUIZ-CABELLO, J.; MOLINA-GARCÍA, A.D.; ESCRIBANO, M.I.; 

MERODIO, C. Chilling temperature storage changes theinorganic phosphate pool 

distribuition in cherimoya (Annona cherimola) fruit. Journal of the American Society for 

Horticultural Science, Alexandria, v. 126, p. 122-127, 2001. 

 

MUSSER, R.S.; COUCEIRO, E.M.; ALBUQUERQUE, M.H. Efeitos do ácido 

naftalenoacético no enraizamento de estacas semilenhosas da acerola em sistema de 

microaspersão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA. Fortaleza, Anais... 

Fortaleza: SBF/BNB, 1991, p. 79-83. 

 

MUSSER, R.S.; LEMOS, M.A.; LIMA, V.L.A.G.; MÉLO, E.A.; LEDERMAN, I.E.; 

SANTOS, V.F. Caracterização física e produção de acerola do banco ativo de germoplasma 

em Pernambuco. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 27, p. 320-323, 2005. 

 

NAKANO, Y.; ASADA, K. Hidrogen peroxide is scavenged by ascorbate specif perxidase in 

spinach choloroplast. Plant and Cell, Phisilogy,  v. 22, p. 867-880, 1987. 

 

NILO GONZALEZ, M.G.; PÍPOLO, V.C.; MALAGUIDO, A.B. Influência da consistência 

física no enraizamento de estacas de aceroleira (Malpighia emarginata). In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, Salvador, Anais, p.13, 1994. 

 



119 

 

NISHIBA, I.; MURATA, N. Chilling sensitivity in plants and cyanobacteria: The crucial 

contribution of membrane lipids. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular 

Biology, v. 47, p. 541-568, 1996. 

 

NOGUEIRA, R.J.M.C.; MORAES, J.A.P.V.; BURITY, H.A.; JUNIOR, J.F.S. Efeito do 

estádio de maturação dos frutos nas características físico-químicas de acerola. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 37, p. 463-470, abr, 2002. 

 

 

NUTRIÇÃO IN FORMA- JORNAL PET NUTRIÇÃO, N 22, 2011. 

 

OLIVEIRA, J.R.P.; SOARES FILHO, W.S. Situação da cultura da acerola no Brasil e ações 

da Embrapa Mandioca e Fruticultura em recursos genéticos e melhoramento, In: SIMPÓSIO 

DE RECURSOS GENÉTICOS E MELHORAMENTO DE PLANTAS PARA O 

NORDESTE DO BRASIL, 1998, Petrolina, Anais... Petrolina: Embrapa SemiÁrido, 1998. 

 

OLIVEIRA, M.E.B.; BASTOS, M.S.R.; FEITOSA, T.; BRANCO, M.A.A.C.; SILVA, 

M.G.G. Avaliação de parâmetros de qualidade físico-químicos de polpas congeladas de 

acerola, cajá e caju. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 19, p. 326-332, 1999. 

 

OLIVEIRA, L.S.; RUFINO, M.S.M.; MOURA, C..F.H.; CAVALCANTE, F.R; ALVES, 

R.E.; MIRANDA, M.R.A . The influence of processing and long-term storage on the 

antioxidant metabolism of acerola (Malpighia emarginata) purée. Brazilian Journal of Plant 

Physiology, Londrina, v. 23, p. 151-160, 2011. 

 

OLIVEIRA,M.G;OLIVEIRA,J.G;FILHO,G.A;PEREIRA,M.G;VIANA,A.P;SOUZAFILHO.

G.A;LOPES.G.E.U Diversidade genética de aceroleiras (malphigia emarginata d.c.), 

utilizando marcadores moleculares RAPD e características morfoagronômicas Rev. Bras. 

Frutic., Jaboticabal - SP, v. 31, n. 1, p. 162-170, 2009 

 

PAIVA, J. R.; ALVES, R.E.; ALMEIDA, A.S.; PINTO, S.A.A. Conteúdo de vitamina C em 

plantas de acerola selecionadas nas gerações paternal e filial. Pesquisa em Andamento, 

Embrapa Agroindústria Tropical , N° 36, dez, 1998, p. 1-3. 

 



120 

 

PAIVA, J.R.; ALVES, R.E.; CORREA, M.P.F.; FREIRE, F.C.O.; SOBRINHO, R.B. Seleção 

massal de acerola em plantio comercial. Pesquisa Agropécuaria Brasileira, Brasília, v. 34, 

p. 505-511, mar, 1999. 

 

PAIVA, J.R.; ALVES, R.E.; SANTOS, F.J.S.; BARROS, L.M.; ALMEIDA, A.S.; MOURA, 

C.F.H.; CACAU, J.B.; NORÕES, N.P. Seleção preliminar de clones de aceroleira no estado 

do Ceará. Ciência Agrotécnica, Lavras, v. 27, p. 1038-1044, 2003. 

 

PANGBORN, R.M. Relative taste intensities of selected sugars and organic acids. Journal of 

Food Science, Chicago, v. 28, p. 726-733. 

 

PARKING, K.L.; MARAGONI, A.; JACKMAN, R.L.; YADA, R.Y.; STANLEY, W. 

Chilling injury. A review of possible mechanism. Journal of Food Biochemistry, Chicago, 

v.13, p.127-132, 1989. 

 

PEREIRA, M.E.C.; FONSECA, N.; SOUZA, F.V.D. Manga: o produtor pergunta, a 

Embrapa responde (Coleção 500 perguntas, 500 respostas), 1ª Ed. Brasília: Embrapa 

Informação Tecnológica, p. 177-184, 2005. 

 

POLLE, A. Dissecting the superoxide dismutase–ascorbate–glutathione pathway by metabolic 

modeling: computer analysis as a step towards flux analysis. Plant Physiology. v.126 p.26, 

445–462, 2001. 

 

PORCU, O.M.; RODRIGUEZ-AMAYA, D.B. Carotenoides de acerola: Efeito de estádio 

dematuração e remoção de película. In: V SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIA 

DE ALIMENTOS, Campinas. Anais ... Campinas: editora, 2003, pagina. 

 

PROACEROLA: Programa de desenvolvimento da Cultura da Acerola no Estado da Bahia, 

In: 49ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE INTERAMERICANA DE HORTICULTURA 

TROPICAL, Fortaleza. Anais ... Fortaleza:editora, ano, p. 303, 2003. 

 

RAO, M.V.; PALIYATH, G.; ORMROD, D.P. Ultraviolet-B- and ozoneinduced biochemical 

changes in antioxidant enzymes of Arabidopsis thaliana. Plant Phisiology,v. 110, p. 125-136, 

1996.  



121 

 

 

 RIBEIRO, E.P; SERAVALLI, E.A.G. Química de alimentos. São Paulo: Edgard Blucher, 

2004. 

 

RITZINGER, R.; RITZINGER, C.H.S.P. Acerola - aspectos gerais da cultura. Embrapa 

Mandioca e Fruticultura Tropical, Cruz das Almas-BA, V. 2 Salvador: Sociedade Brasileira 

de Fruticultura, 2004, 80p. 

 

ROBARDS, K.; PRENZLER, G.; TUCKER, G. et al. Phenolic compounds and their role in 

oxidative processes in fruits. Food Chemistry, London, v. 66, p. 401-436, 1999. 

 

RUOYI, K.; ZHIFANG, Y.; ZHAOXIN, L. Effect of coating and intermittent warming 

onenzymes, soluble pectin substances and ascorbic acid of Prunus persica (Cv, 

Zhonghuashoutao)during refrigerated storage. Food Research International, Ottawa, v. 38, 

p. 331-336, 2004. 

 

SALA, J.M. Involvement of oxidative stress in chilling injury in coldstored mandarin fruits. 

Postharvest Biology and Technology, v.13, p. 255-161, 1998. 

 

SALTVEIT, M.E. MORIS, L.L.P. Overview of chilling injury of horticultural crops. In:. 

CHIA YI WAN (Ed.). Chilling Injury of Horticultural Crops, CRC Press, p. 3–15, 1990. 

 

SANTOS, R.J.; LAJOLO, F.M.; GENOVESE, M.I. Composição química e capacidade 

antioxidante da acerola e de sua respectiva polpa congelada. In: SIMPÓSIO LATINO 

AMERICANO DE CIÊNCIAS DE ALIMENTOS – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO E A INOVAÇÃO NA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, Campinas, Anais... 

São Paulo: UNICAMP, 2003.  

 

SANTOS-SEREJO, J.A. Florescimento e frutificação, In: PEREIRA, FONSECA, N.; 

SOUZA, F.V.D. (Eds.). Manga: o produtor pergunta, a Embrapa responde (Coleção 500 

perguntas, 500 respostas), 1ª ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, p. 15-17, 2005. 

 

SCANDALIOS, J.G. Oxygen stress and superoxide dismutase. Plant Physiology, v. 101, p. 

7-12, 1993. 



122 

 

 

SEMENSATO, L.R. Caracterização físico-química de frutos de genótipos de acerola 

(Malpighia sp), cultivados em Anápolis-GO, processamento e estabilidade de seus 

produtos. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia), Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 

1997, 74p. 

 

SIGRIST, J.M.M.; ARDITO, E.F.G.; CASTRO, J.V.; SPAAGNOL, W.A.; NEVES FILHO, 

L.C. Tecnologia pós-colheita de frutos e hortaliças. Campinas:ITAL, p. 21-27, 1992. 

 

SILVA, M.F.V.; MENEZES, H.C.; GUEDES, M.C. Efeito de diferentes tratamentos 

térmicossobre as antocianinas na polpa de acerola, In: SIMPÓSIO LATINO AMERICANO 

DE CIÊNCIAE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, Anais... v. 3, , p. 152-153, 1999. 

 

SIMÃO, S. Cereja das Antilhas, In: Tratado de Fruticultura. Piracicaba: FEALQ, p. 405-

418, 1998. 

 

SIMÃO, S. Manual de Fruticultura, São Paulo: Agronômica Ceres, 1971, 530p. 

 

SMIRNOFF, N. The role of Active oxygen in the response of plants to water deficit and 

desiccation. New Phytologist, v. 125, p. 27-28, 1993. 

 

SOBRINHO, R.B.; BATISTA, J. L.; GUEVARA, L.A.C.; WARUMBY, J.; SOBRINHO, 

R.B.; CARDOSO, J.E.; FREIRE, F.C.O. (Eds,). Pragas de fruteiras tropicais de 

importância agroindustrial. Brasília:Embrapa-SPI; Fortaleza:Embrapa-CNPAT, p. 33-40, 

1998. 

 

SOUZA FILHO, M.F.; RAGA, A. Relato do ataque de Leptoglossus zonatus e Sphictyrtus 

chryseis (Het,: Coreidae) em acerola (Malpighia glabra) no Estado de São Paulo. Revista de 

Agricultura, São Paulo.v. 73, p. 315-318, 1998. 

 

SOUZA, H.K.O.; SILVA, V.E.; FILGUEIRA, M.A.; CHAVES, J.W.N. Infestação da 

Aceroleira por Ceratitis Capitata (Wiedemann,1824) (Diptera, Tephritidae) em Mossoró-RN, 

Caatinga,  Mossoró, v. 12, p. 25-28, 1999. 

 



123 

 

SOUZA, T.P.A. Caracterização parcial da peroxidades dos frutos de Aceroleiras 

(Malpiguia emergenta DC), clones Okinawa e Emepa em três estágios de desenvolvimento 

de maturação- Dissertação (Mestrado em Agronomia). Universidade Federal da Paraíba. 

Areoa (PB), 2010, 52 p. 

 

STROHECKER, R.; HENNING, H.M. Analisis de vitaminas: métodos comprobados. 

Madrid: Paz Montalvo. 1967, 428p. 

 

TEIXEIRA, A.H.C.; AZEVEDO, P.V. Índices-limite do clima para cultivoo da acerola. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, v. 30, p.1403-1410, 1995. 

 

TORRES. L.B.V. Qualidade e Conservação Pós-Colheita de Mangas Oriundas de 

Sistemas de Produção Orgânica ou Integrada Tese (Doutorado em Agronomia), 

Universidade Federal da Paraíba, Areia (PB), 2010. 

 

ULRICH, R. Organic acids, In: A.C. HULME (ed.). Thebiochemistry of fruits and their 

products. Academic, London. vol. I. p. 89-118. 1970. 

 

VALDERRAMA, P.; CLEMENTE, E. Isolation and thermostability of peroxidase 

isoenzymes from apple cultivares Gala and Fuji, Food Chemistry, v. 87, p. 601-606, 2004. 

 

VÁMOS-VIGYÁZÓ, L. Polyphenol oxidase and peroxidase in fruits and vegetables. Critical 

Reviews in Food Science and Nutrition, v. 15, p. 49-127, 1981. 

 

VENCOVSKY, R. Herança quantitativa. In: PATERNIANI, E. (Ed,). Melhoramento e 

produção do milho no Brasil, Piracicaba: USP/ESALQ, p. 122-201, 1978. 

 

VENDRAMINI, A. L.; TRUGO, L. C. Chemical composition of acerola fruit (Malpighia 

glabra L.) a three stages of maturity. Food Chemistry, London, v. 71,n. 2, p. 195-198, 2000. 

 

VIEIRA, R.S.; RITZINGER, C.H.S.P.; RITZINGER, R. Uso de manipueira e urina de vaca 

no manejo de Meloidogyne javanica em mudas de Aceroleira. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, Natal, 2010, p. 21.  

 



124 

 

VITORIA, A.P.; LEA, P.J.; AZEVEDO, R.A. Antioxidant enzymes responses to cadmium in 

radish tissues. Phytochemistry, v. 57, p. 701-710, 2001. 

 

WALLACE, G.; FRY, S.C. Action of diverse peroxidases and laccases six related cell wall- 

related phenolic compounds. Phytochemistry, v. 52, p. 769-773, 1999. 

 

WANG, C.Y. Chlling injury of hoticultural crops, Boca Raton:CRC Press, Inc,, 1990, 

302p. 

 

WANG, C.Y. Approaches to reduce chilling injury of fruits and vegetables. Horticultural 

Reviews, v. 15, p. 63-95, 1993. 

 

WANG, C.Y. Effect of temperature preconditioning on catalase, peroxidase, and superoxide 

dismutase in chilled zucchini squash. Postharvest Biology and Technology, v. 5, p. 67-76, 

1995. 

 

WHITAKER, J.R. Principles of enzymology for the food sciences. New York:Marcel 

Dekker, 1972, 636p. 

 

WHITING, G.C. Sugars. In: HULME, A.C. (Ed.). The biochemistry of fruit and their 

products. New York:Academic Press London, v. 1, p. 1-31, 1970. 

 

WILLEKENS, H.; INZÉ, D.; VAN MONTAGU, M. et al. Catalases in plants. Molecular 

Breeding, Oxford, v.1, p. 207-228, 1995. 

 

WILLIAMS, C.A. Antioxidants and your horse. Rutgers:New Jersey Agricultural 

ExperimenStation. 2007. <http://www.esc.rutgers.edu/publications/general/FS1065.htm> 

Acesso em 16 de abr, 2012. 

 

WILLS, R.H.H.; LEE, T.H.; GRAHAM, D.; McGLASSON, W.B.; HALL, E.G. Postharvest: 

an introduction to the physiology and handling of fruits and vegetables. Westport, 

Connecticut, EUA: AVI Publisching Co,, 1981, 163 p. 

 



125 

 

WISSEMANN, K.W.; LEE, C.Y. Polyphenoloxidase activity during grape maturation and 

wine production. American Journal of Enology and Viticulture, Davis, v. 31, p. 206-211, 

1980. 

 

WOOLF, A.B. et al. Changes to physical properties of the cell wall and polyronides in 

response to heat treatment of 'fuyu' persimmon that alleviat chilling injury. Journal of the 

American Society for horticultural Science, Geneva, v. 122, p. 699-704, 1997. 

 

YAMASHITA, F.; BENASSI, M. T.; TONZAR, A.C.; MORIYA, S.; FERNANDES, J. G. 

Produtos de acerola: estudo da estabilidade de vitamina C. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Campinas, v. 23, p. 92-4, 2003. 

 

YEMN, E.W.; WILLIS, A.J. The estimation of carbohydrate in plant extracts by anthrone, 

The Biochemical Journal, London, v. 57, p, 508-14, 1954. 

 

ZAWISTOWSKI J, BILIADERIS CG, ESKIN NAM  Polyphenoloxidase. In Oxidative 

enzymes in foods (Robinson DS,Eskin NAM, eds) Elsevier Applied Science: New York. pp 

217–273, (1991) 

 

ZIMMERMANN, P.; ZENTGRAF, U. The correlation between oxidative stress and 

leafsenescence during plant development, Cellular and Molecular Biology Letters, 

Tubingen, v. 10, p. 515- 534, 2005.  

 


