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Introdução 

 A cirigueleira (Spondias purpurea L.), uma fruteira tropical pertencente à família Anacardiaceae (Filgueiras et al., 

2000) com grande potencial econômico. A cirigueleira, originária da América Tropical, produz a ciriguela, um fruto tipo 

drupa de cor vermelho-escuro quando maduro, possui polpa de aroma e sabor agradáveis, é considerado também como 

fruto tropical perecível que se destaca pela crescente aceitação no mercado (SOUSA et al., 2000; DIAZ-PEREZ et al., 

1998). 

Este trabalho teve como objetivo analisar as características físicas e químicas de frutos de cirigueleira produzidas no 

Norte de Minas Gerais.  

 

Material e métodos 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Fisiologia de Pós-Colheita, da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES), Departamento de Ciências Agrárias no campus de Janaúba-MG. 

As ciriguelas foram colhidas no estádio pré-maduras para caracterizações físicas e químicas em Janaúba-MG e 

levadas ao laboratório de Fisiologia Pós-Colheita, onde foram lavadas em água corrente e sanitizadas em água clorada 

(150 a 200 ppm de cloro ativo), por 5 minutos. Posteriormente os frutos foram secos em papel toalha e selecionados. 

Os frutos foram submetidos às determinações físicas: comprimento; diâmetro; firmeza da polpa; peso total dos frutos, 

casca, caroço e polpa. As medidas do comprimento longitudinal e diâmetro (mm), determinadas através de medições 

diretas, com auxílio de paquímetro, colocando-o, respectivamente em posição perpendicular e paralela aos eixos do 

fruto; a massa (g), determinada através de pesagem de cada fruto individualmente em balança analítica digital; a firmeza 

foi determinada pela força máxima de penetração de uma ponteira plana com 6 mm de diâmetro, utilizando-se um 

penetrômetro digital, sendo a leitura realizada na região central do fruto e os resultados expressos em Newton (N) . A 

relação polpa/casca dos frutos através da pesagem direta em balança analítica digital para avaliação média do peso do 

fruto, bem como as proporções de polpa e casca.  

 A polpa foi analisada quanto às características químicas: pH, acidez titulável e sólidos solúveis . Os teores de 

sólidos solúveis, pH e acidez Titulável foram obtidos por medições feitas no suco das ciriguelas, trituradas em 

processador de alimentos. 

 O teor de sólidos solúveis foi determinado, utilizando-se refratômetro manual, sendo o resultado expresso em °Brix. 

O pH foi determinado diretamente, pela imersão do eletrodo do peagâmetro digital. A acidez titulável foi determinada 

com a adição de 90 mL de água destilada em 10 mL de suco e, posteriormente, titulada com solução de hidróxido de 

sódio (NaOH), a 0,1 N, até pH 8,1. Os resultados foram expressos em percentagem de ácido cítrico. 

As análises foram feitas com 8 repetições e a unidade experimental foi constituída de 10 frutos. Os dados das 

características avaliadas foram submetidos à análise de variância, utilizando-se o programa estatístico SISVAR.  

 

 

Resultados e Discussão 

 

De acordo com os resultados encontrados e apresentados (Tabela 1.) o peso médio total dos frutos de ciriguela  foi 

11,92 g no estádio pré-maduro, estando bem próximo a 13,46 g peso médio encontrado por Omena et al. (2008) em 

estudos com frutos de ciriguela comercializados em Maceió-AL e por Filgueiras (2001) que obteve para ciriguelas do 

Ceará um peso médio de 10,28 g.  

O peso da casca, peso do caroço e o peso da polpa, encontrados foram 3,45g, 2,39g, 5,00 g, respectivamente. 

 O comprimento (33,12 mm) é superior ao diâmetro (24,16 mm), caracterizando um fruto ovóide ou alongado, como é 

encontrado para a maioria das ciriguelas estudadas por Nava Kuri e Uscanga (1779), por Martins e Melo (2000),  

Omena et al. (2008) e Filgueiras (2001). 
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Os frutos apresentaram uma firmeza média de 6,79 N. Para a acidez titulável, observou-se uma média de 1,11 %. 

Em relação ao teor de sólidos solúveis, Nava Kuri e Uscanga (1779) também analisando frutos maduros, encontraram 

uma variação de 13 a 18 ºBrix, o mesmo foi observado por Martins e Melo (2000). 

Observou-se que o pH encontrado para os frutos de ciriguela foi de 2,98. Días-Perez et al. (1998) trabalhando com 

ciriguelas maduras e verdes, encontraram pH mais alto em ciriguelas maduras- 6,0 armazenadas a 20 ºC , e nas verdes- 

5,0. 

 

Conclusão 

Mediante os dados obtidos, observa-se que os frutos de cirigueleira produzidos no norte de Minas Gerais 

apresentaram boas características físicas e químicas para consumo in natura, com destaque para o alto teor de sólidos 

solúveis. 
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Tabela 1. Valores Médios, Desvio Padrão (σ) e Coeficiente de Variação (CV) das variáveis Peso Total(g), Peso da 

Casca (g), Peso do Caroço (g), Peso da Polpa (g), Diâmetro (mm), Comprimento (mm), Firmeza (N), Acidez Titulável 

(% em ácido cítrico), pH e Sólidos Solúveis (°Brix) de ciriguelas produzidas no Norte de Minas Gerais. 

 

Variáveis  Média      σ CV(%) 

Peso Total (g) 11,92 1,01 8,47 

Peso da Casca (g) 3,45 0,47 13,62 

Peso do Caroço (g) 2,39 0,21 8,78 

Peso da Polpa (g) 5,00 0,75 15,01 

Diâmetro (mm) 24,16 0,79 3,26 

Comprimento (mm) 33,12 1,01 3,05 

Firmeza (N) 6,79   0,43 6,33 

Acidez Titulável (%) 1,11 0,05 4,51 

pH 2,98 0,04 1,34 

Sólidos Solúveis (°Brix)   11,6 0,88 7,58 

 
 

 

 


