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RESUMO
O araticum (Annona crassiflora Mart.), espécie frutífera nativa do bioma Cerrado, é utilizado na alimentação devido seus
nutrientes e apreciado por sua polpa doce e amarelada e de aroma bastante forte. O objetivo desse trabalho foi analisar
a composição proximal e a concentração de carotenoides e compostos fenólicos na casca, polpa e semente do fruto do
araticum. Foram realizadas análises de umidade, fibras, cinzas, proteínas, lipídios, carotenoides e compostos fenólicos.
Sementes de araticum se destacaram pelo teor de lipídios (13,89%) e proteínas (9,37%). Em relação à cinzas, sementes
apresentaram maior teor (2,09%), seguido de polpa (1,85%) e casca (1,23%). Na polpa foi verificado maior teor de fibras
(5,87%) e uma quantidade expressiva de composto fenólicos (2,23 mg/g), diferente do observado para semente e casca.
Quanto ao teor de carotenoides foi observado para polpa 8,81 mg/g, casca 7,90 mg/g e semente 4,56 mg/g. Portanto, os
resultados indicam a potencialidade desse fruto para fins de alimentação, medicinal e cosmética devido sua composição.

PALAVRAS-CHAVE: Casca; Cerrado; Polpa; Semente.

1 INTRODUÇÃO

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, perdendo em extensão
somente  para  a  Floresta  Amazônica.  Abrange  uma  área  que  corresponde  a  22%  do  território
brasileiro, estendendo-se pelos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e Distrito Federal (PROENÇA et al., 2000). 

Sendo assim dentre os biomas brasileiros, o Cerrado é o mais característico e próprio do país
(NETO; MORAIS, 2003) ocupando posição de destaque devido à sua biodiversidade vegetal que é
utilizada de diversas formas. O uso da biodiversidade nativa do Cerrado tem grande importância
para populações rurais e seu manejo sustentável possui grande potencial para se tornar elemento
estratégico à conservação dos ecossistemas. No entanto, a forma de expansão agrícola do Brasil
tem desprezado o potencial de uso das espécies nativas do Cerrado reduzindo a cobertura original
desse bioma e comprometendo a conservação da sua rica flora (FONSECA; SANO, 2003).

Dessa maneira os frutos do cerrado ocupam posição de destaque não somente pelo seu
potencial  econômico  e  contribuição  na  geração  de  renda,  mas,  principalmente,  pelo  seu
aproveitamento alimentar. O uso desses frutos como complemento alimentar contribui diretamente
para  a  realização  do  direito  à  alimentação  adequada  e  garantia  da  Segurança  Alimentar  e
Nutricional. Esses frutos, fonte de energia, açúcares e micronutrientes, são capazes de contribuir
para a obtenção de uma dieta variada e rica em nutrientes (BUSTAMANTE-RANGEL et al., 2007;
MAIANI et al., 2009).

Além disso, o consumo de frutos do cerrado pode estar associado a inúmeros benefícios
atribuídos ao  consumo de  frutas  em geral,  tais  como uma menor  incidência  e  mortalidade por
câncer,  doenças  cardiovasculares  e  cerebrovasculares.  A  proteção  que  as  frutas  oferecem  ao
organismo está associada, em grande parte, à presença de constituintes químicos com propriedades
antioxidantes  como  os  carotenoides,  vitamina  C,  vitamina  E  e  folatos  (RAO;  RAO,  2007;
SCHWARTZ et al., 2008; MAIANI et al., 2009).
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Dentre as frutas do cerrado está o araticum (Annona crassiflora  Mart.) também conhecido
como marolo bruto ou cabeça-de-negro, pertencente à família das Annonaceae, é muito utilizado na
alimentação  e  apreciado  por  sua  polpa  doce  e  amarelada  e  de  aroma  bastante  forte,  sendo
considerada  uma  importante  fonte  de  carotenoides  (SILVA, 2001).  Apresenta  alto  índice  de
aproveitamento  culinário  e  sua  importância  está  vinculada  ao  uso  expressivo  das  frutas  pela
população local, tanto sob a forma de sucos, licores, doces, geleias, tortas e iogurtes, como pelo
consumo in natura (OLIVEIRA et al., 2008; SILVA, 2001).

Neste  sentido,  este  estudo  teve  como  objetivo  analisar  a  composição  proximal  e  a
concentração  de  carotenoides  e  compostos  fenólicos  na  casca,  polpa  e  semente  do  fruto  do
araticum (Annona crassiflora Mart.).

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 MATÉRIA-PRIMA

Os  frutos  de  araticum  (Annona  crassiflora  Mart.)  foram  coletados  na  região  da  Grande
Dourados-Mato Grosso do Sul (MS), sendo utilizados para amostragem a casca, polpa e semente
dos frutos. Os frutos foram despolpados manualmente e separados em casca, polpa e semente,
armazenados  em  sacos  de  polietileno  e  congelados  em  freezer  convencional  para  posteriores
análises.

2.2 COMPOSIÇÃO PROXIMAL

Umidade, proteína, lipídios, fibras brutas e cinzas foram determinados em triplicata de acordo
com os métodos descritos pela AOAC (1995). Umidade foi determinada pelo método de secagem à
105°C, até peso constante (método 950,46), proteína pelo método micro Kjeldhal (método 928,08),
utilizando fator de 6,25 para converter o teor de nitrogênio em proteína, lipídios pelo método de
Soxhlet (método 960,39), fibra bruta pelo método gravimétrico utilizando determinador fibras (método
978,10) e cinzas utilizando a técnica de incineração em forno mufla até peso constante (método
920,153). Carboidratos foram calculados por diferença de acordo com a Eq.1:

%CBO = 100 - (%CIN + %LIP + %PRO + %FIB)                                                      (1)

Onde: CBO = carboidratos; CIN = cinzas; LIP = lipídios; PRO = proteínas; FIB =
fibras. Os resultados foram expressos como % (g/100g) através de média e desvio
padrão.

2.3 CONCENTRAÇÃO DE CAROTENOIDES E COMPOSTOS FENÓLICOS

A análise do teor de carotenoides foi realizada segundo a metodologia padronizada e descrita
por Rodriguez-amaya e Kimura (2004). As leituras foram realizadas em espectrofotometria a 450
nm.

A quantificação de compostos fenólicos totais  foi  determinada por  espectrofotometria,  por
meio  do  reagente  de  Folin-Ciocauteau,  segundo  a  metodologia  descrita  por  Singleton  e  Rossi
(1965). Para a quantificação, foi feita uma curva de calibração, utilizando ácido gálico em diferentes
concentrações. O coeficiente de determinação da curva analítica foi de R2 = 0,9977.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 COMPOSIÇÃO PROXIMAL

Na Tabela  1  são  apresentados  os  resultados  da  composição  proximal  da  polpa,  casca  e
semente do araticum.

Tabela 1: Composição proximal da polpa, casca e semente do fruto do araticum
Composição Polpa Casca Semente
Umidade (%)* 68,38±0,25 57,85±0,24 38,25±0,65
Lipídios (%)*,1 3,23±0,37 1,05±0,63 13,89±0,39

Proteínas (%)*1 2,15±0,19 3,08±0,67 9,37±0,05
Cinzas (%)*,1 1,85±0,31 1,23±0,17 2,09±0,05
Fibras (%)*,1 5,87±0,28 3,25±0,35 3,58±0,57

Carboidratos (%)1 86,9 91,39 71,07
*Análises realizadas em triplicata. 1Cálculo com base em matéria seca.

Os teores de umidade nas frutas afetam diretamente o rendimento na elaboração de produtos
concentrados  e/ou  desidratados  (JESUS  et  al.,  2004).  Conforme  os  resultados  obtidos  nesse
trabalho em relação a polpa, casca e semente do araticum, os mesmos apresentaram teores de
umidade de 68,39, 57,85 e 38,25%, respectivamente (Tabela 1), valores esses corroborados pelos
estudos  de  Roesler  et  al.  (2007)  que  avaliando  a  composição  proximal  do  fruto  de  araticum,
apresentaram teores  de umidade de 67,85% para  a  polpa,  57,88% para  casca e  30,98% para
semente.

Polpa, casca e semente de araticum analisadas apresentaram em sua composição, proteínas,
cinzas, lipídios, fibras e carboidratos. Em relação ao teor de fibras, a polpa foi a que apresentou
maior teor (5,87%), teor esse similar ao encontrado por Agostini et al. (1995) em seu estudo sobre o
fruto araticum, apresentando 5,01% de fibras na polpa do fruto e também descrito por de Hiane et al.
(1992) que apresentaram teor de 5,62% para polpa de araticum.

Sementes de araticum se destacaram pelos teores de lipídios (13,89%) e proteínas (9,37%)
em relação a casca e a polpa (Tabela 1). A análise de sementes de frutos de araticum coletados no
cerrado  de  Goiânia  apresentaram  teor  de  lipídios  de  15,91% e  para  proteínas  9,61%,  valores
próximos ao obtidos nesse estudo (ROESLER et al., 2007).

Em  relação  a  cinzas,  as  sementes  apresentaram  maior  teor  (2,09%),  seguido  de  polpa
(1,85%) e casca (1,23%), assim como descrito por Roesler et al. (2007), avaliando semente (1,14%),
polpa (0,77%) e casca (0,61%), porém os dados obtidos nesse trabalho foram superior. Silva et al.
(2008) também avaliaram a polpa de araticum em relação ao teor de cinzas e obtiveram valor de
1,37%.  Essas  diferenças em relação a  composição  proximal  pode estar  ligada a  sazonalidade,
temperatura e características do solo (LLORACH et al., 2008).

3.2 CONCENTRAÇÃO DE CAROTENOIDES E COMPOSTOS FENÓLICOS

Na  Tabela  2  são  apresentadas  as  concentrações  de  carotenoides  e  compostos  fenólicos
encontrados na polpa, casca e semente do fruto de araticum.

Tabela 2:  Concentração de carotenoides e compostos fenólicos  na polpa,  casca e  semente do fruto do
araticum

Carotenoides (mg/g) Compostos Fenólicos(mg/g)
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Polpa 8,81±0,24 2,23±0,58
Casca 7,90±0,19 0,49±0,45

Semente 4,56±0,29 0,31±0,63
*Análises foram realizadas em triplicata.

Carotenoides foi observado na polpa (8,81 mg/g), casca (7,90 mg/g) e semente (4,56 mg/g),
enquanto que compostos fenólicos foi bastante expressivo na polpa (2,23 mg/g). 

Na literatura há poucos relatos sobre o conteúdo de carotenoides e compostos fenólicos no
fruto do araticum. No entanto, Cardoso (2011) realizando estudos sobre carotenoides em frutos do
cerrado de Minas Gerais observou teor de carotenoides na polpa do araticum de 4,98 mg/g, sendo
os resultados em teor de carotenoides obtidos nesse trabalho foram superior (8,81 mg/g).

Em relação aos compostos fenólicos para  polpa,  casca e semente  é descrito  na literatura
valores de 0,11,  0,91 e 1,37 mg/g, respectivamente (ROESLER et al.,  2007),  corroborando que
polpa, casca e semente de araticum apresentam composto fenólicos

Essa  diferença  entre  os  resultados  nos  teores  de  carotenoides  e  compostos  fenólicos
encontrados na literatura podem ser justificados por vários fatores que podem interferir no conteúdo
de metabólitos secundários nas plantas, dos quais os carotenoides e compostos fenólicos fazem
parte. Dentre estes, estão a sazonalidade, temperatura, disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta,
adição  de  nutrientes,  poluição  atmosférica,  danos mecânicos e  ataque  de  patógenos  (GOBBO-
NETO;  LOPES,  2007).  Também  se  destacam  as  diferenças  nas  condições  agronômicas  e
ambientais, que podem afetar o conteúdo de fenólicos presente nos vegetais, além da informação
genética (variedade) que também afeta diretamente na quantidade de tais compostos (LLORACH et
al., 2008).

4 CONCLUSÃO

Foi possível observar através dos resultados que a semente de araticum possui maior teor de
lipídios, proteínas e cinzas em relação à polpa e a casca do fruto,  no entanto a polpa do fruto
apresentou  maior  teor  de  fibras,  carotenoides  e  compostos  fenólicos,  indicando  o  potencial
econômico desse fruto, abrangendo várias finalidades (alimentícia, medicinal e cosmética) devido
aos teores nutricionais, constituintes, aparência, sabor e odores agradáveis.
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