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Resumo
A cagaiteira é uma espécie frutífera nativa do cerrado que possui um apelo

social  muito  grande,  aproveitada  pela  população  local  para  uso  alimentar  e

medicinal. Esta espécie produz um fruto amarelo, globoso e achatado, com polpa de

sabor  acidulado.  Além do  sabor  peculiar,  esse  fruto  contém teor  de  vitamina  C

significativo, quando comparado a outros frutos do cerrado, apresentando também

em sua composição folatos, proteínas, hidratos de carbono, lipídeos, fibras dietéticas

e  carotenoides.  Este  trabalho  propõe-se  realizar  avaliação  físico-química

determinando  a acidez titulável,  pH, o teor  de sólidos solúveis totais (°Brix)  para

posterior  seleção  de  matrizes  para  realizar  melhoramento  genético  da  espécie,

proporcionando  a  comercialização  do  fruto  e  conscientização  da  riqueza  de

vitaminas do fruto para a população.

Introdução
A cagaiteira (Eugenia dysenterica  DC.),  embora seja uma espécie frutífera

nativa  do  cerrado,  é  pouco  explorada  pela  população  local,  devido  ao

desconhecimento de sua composição, inclusive vitamina C (Silva et al, 2003). Além

do  sabor  peculiar,  esse  fruto  contém  teor  de  vitamina  C  significativo,  quando

comparado a outros frutos do Cerrado (Silva et al. 1994).

A produção de frutas tropicais tem grande potencial de incremento com o uso

de espécies nativas, especialmente em sistemas consorciados e mistos. As frutas do

Cerrado são consumidas ao natural e na forma de sorvetes, sucos, doces, licores,

vinhos, farinhas para pães e bolos, vinagres, frutas-passa e os mais variados usos e

aplicações na alimentação e na medicina natural.

Dessa  forma,  a  caracterização  físico-química  de  frutos  de  Eugenia

dysenterica DC esta associada a aspectos sensoriais e comerciais (armazenamento,

manuseio, preparo), proporcionando assim melhorias no consumo do fruto para a

população  e  um  maior  conhecimento  sobre  os  aspectos  do  mesmo,  ou  seja,

buscando melhores alternativas para o consumo do fruto.

Objetivo
Avaliar as características físico-químicas de uma subpopulação de cagaiteiras

do município de Sete Lagoas, proporcionando o subsidio da seleção de variedades

alimentícias com características para o mercado consumidor. 



Metodologia
Para este estudo, selecionou-se três plantas adultas de Eugenia dysenterica,

da região metropolitana de Sete Lagoas que foram georeferenciadas e fotografadas.

Coletou-se manualmente 20 (vinte) frutos maduros de cada planta.

Os frutos coletados foram transportados para o Laboratório de Química da

Universidade  Federal  de  São  João  Del-Rei,  campus Sete  Lagoas. As  polpas

provenientes  do  despolpamento  dos  frutos  foram  reunidas  por  árvore,

acondicionadas em sacos de polietileno e armazenadas em refrigerador doméstico a

cerca de -18ºC, para posterior análise das características físico-químicas.

As  polpas  dos  frutos  maduros  in  natura  de Eugenia  dysenterica  de cada

planta foram submetidos às análises físico-químicas.

O pH foi determinado por potenciometria, com o auxílio de um medidor digital

(Instituto  Adolfo  Lutz,  2005).  O  teor  de  sólidos  solúveis  totais  (°Brix)  por  um

refratômetro (Instituto Adolfo Lutz, 2005).

Desenvolvimento
Nas análises físicas utilizou-se um paquímetro digital e uma balança analítica

que possibilitou uma maior precisão nos resultados. O teor de sólidos solúveis totais

(°Brix)  foi  estimado por  refratometria.  Os valores de  pH foram determinados por

potenciometria,  com auxílio  de  um medidor  digital. Todos  esses  atributos  foram

determinados de acordo com os métodos descritos pelo Instituto Adolf Lutz.

O teor  de  sólidos  solúveis  (°Brix)  em frutos  de  cagaiteira  aumenta  com o

amadurecimento dos frutos. Este parâmetro indica a quantidade de substâncias que

se encontram dissolvidas, sendo constituído principalmente por açúcares (glicose,

frutose e sacarose). Serão realizadas análises de acidez total  titulável,  para uma

melhor investigação, sobre a relação do pH com a quantidade de vitamina C.

Resultados Preliminares
Os resultados físico-químicos obtidos para o pH e °Brix (sólidos solúveis) para

a polpa dos frutos são apresentados na tabela 1.



Tabela 1. Valores de pH e °Brix de frutos de cagaiteiras (maduros) analisados em 

Sete Lagoas/MG, 2013.

°Brix pH
Planta 1 11,55 3,19
Planta 2 10,1 3,16
Planta 3 9,45 3,49

Analisando a tabela1, observou-se que as polpas dos frutos estudados para

cada árvore escolhida apresentaram os parâmetros físico-químicos bem próximos,

indicando  que  neste  aspecto  os  frutos  de  diferentes  áreas  não  apresentaram

relevâncias  distintas.  Os resultados  dos  parâmetros  físico-químicos  obtidos  para

frutos  de  cagaiteira  estão  de  acordo  com outros  já  descritos  pela  comunidade

científica que caracteriza frutos do cerrado (Silva et al, 2008).

Nesse sentido, será necessário uma investigação mais detalhada de outros

parâmetros  (macronutrientes,  vitaminas  e  minerais)  durante  o  processo  de

maturação  do  fruto,  proporcionando  um  processamento  adequado  no

desenvolvimento de novos produtos para a comercialização dos mesmos.
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