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Introdução

A cor vermelha dos frutos maduros da aceroleira 
(Malpighia emarginata D.C.) é devido à presença de 
antocianinas [1], pigmentos muito instáveis podendo 
ser destruídos por diversos fatores, tais como: presença 
de oxigênio, pH do meio, teor de vitamina C, entre 
outros [2]. No entanto, a estabilidade da cor das 
antocianinas pode ser melhorada através da 
copigmentação, fenômeno que protege o cátion 
flavílium da molécula antociânica do ataque 
nucleofílico da água [3].

Recentemente, compostos fenólicos como: ácido 
ferúlico, ácido caféico, entre outros, têm sido utilizados 
em pesquisas para verificar a estabilidade de 
antocianinas sob diferentes condições de avaliação [4; 
5].

Assim, o intuito de avaliar o efeito de adição de 
ácido caféico na estabilidade das antocianinas e sobre 
os atributos químicos e cromáticos da polpa de acerola 
armazenada sob congelamento, motivou a elaboração 
desta pesquisa.

Material e métodos

Frutos maduros foram adquiridos no mercado local e 
processados em centrífuga doméstica. A polpa 
resultante, após homogeneização, foi utilizada em 03 
experimentos, montados da seguinte forma:
- Controle: polpa sem adição de ácido caféico 
- Tratamento 1: polpa com adição de 0,25 mg de ácido 
caféico/mL de polpa
- Tratamento 2: polpa com adição de 0,50 mg de ácido 
caféico /mL de polpa

Em seguida, as polpas dos 03 experimentos foram 
armazenadas sob congelamento (-18±1º C) e avaliadas 
durante o período de 360dias. Em intervalos de 60 dias, 
três unidades amostrais foram retiradas ao acaso e 
avaliadas quanto: ao teor de antocianinas totais, 
utilizando o método espectrofotométrico descrito por 

Lees e Francis [6]; ao teor de ácido ascórbico, através do 
método titulométrico utilizando 2,6 diclorofenol indofenol 
[7]; a capacidade de seqüestrar radical livre utilizando 
DPPH (1, 1-difenil-2-picrilhidrazina) [8] e os resultados 
expressos como percentual de seqüestro de radical livre; 
estabilidade da cor por meio através da colorimetria de 
triestímulos, no sistema CIELAB (Lab). Nesse sistema, 
uma particular cor tem uma única localização, especificada 
numericamente em um espaço tridimensional esférico, 
definido por três eixos perpendiculares; o eixo L 
(luminosidade), que varia do preto (0%) ao branco (100%); 
o eixo a, do verde (-a) ao vermelho (+a) e o eixo b, do azul 
(-b) ao amarelo (+b)

As médias dos valores encontrados foram submetidas à 
Análise de Variância (ANOVA) e Teste de Tukey ao nível
de 5% de probabilidade utilizando o programa estatístico 
“Statistica” (versão 5.5, StatSoft, Inc., Tulsa, USA).

Resultados e discussão

Ao longo do período de armazenamento se observa 
que houve diminuição nos teores de antocianinas, tanto no 
controle como nos tratamentos. Comparando os valores 
iniciais e finais (Tabela 1) constata-se que houve redução 
de 28,79%; 21,59% e de 26,37% no controle e nos
tratamentos 1 e 2, respectivamente. Lima et al. [1] também 
detectaram redução no teor de antocianinas em polpa de 
acerola congelada proveniente de frutos de 12 diferentes 
aceroleiras, e que após seis meses de armazenamento, a 
perda variou de 3,4% a 23,6%.

Os teores de ácido ascórbico da polpa de acerola 
encontrados neste estudo encontram-se apresentados na 
Tabela 2. Comparando os valores iniciais e finais constata-
se que houve redução de 18,25%; 19,61% e de 15,44% no 
controle e nos tratamentos 1 e 2, respectivamente. Esses 
valores foram mais elevados do que o encontrado por 
Yamashita et al. [9] que estudando a estabilidade do ácido 
ascórbico em produtos de acerola, relataram perdas de 
aproximadamente 3% em polpas de acerola armazenadas a 
-12ºC e -18ºC durante um período de quatro meses. 



A capacidade antioxidante dos extratos, expressa 
em percentual de seqüestro do radical DPPH, encontra-
se apresentada na Tabela 3 onde se constata que a 
atividade antioxidante aos 360 dias de armazenamento 
foi um pouco mais elevada do que no tempo zero, sem, 
contudo, ter havido diferença significativa. Em 
framboesas armazenadas durante 365 dias sob 
congelamento (-20ºC), Ancos, Gonzáles, Cano [10]
relataram que, embora não significativo, houve um 
decréscimo na capacidade de seqüestrar o radical 
DPPH.

Na Tabela 4 evidencia-se, ao comparar os valores 
encontrados, que ao final do experimento os valores do 
“L” e de “b”, foram mais elevados do que os detectados 
no tempo zero. Houve aumento nos valores de “L” de 
15,50% e 10,72% e nos valores de “b” de 36,11% e de 
20,50% no Controle e Tratamento 1, respectivamente, 
o que demonstra que as polpas ficaram mais claras e 
mais amareladas. No entanto, com relação ao 
Tratamento 2, o aumento nos valores de “L” e de “b” 
foi menor (0,28% e de 9,15%, respectivamente). Com 
relação ao componente “a”, constata-se que em todos 
os experimentos, os valores decresceram aos 360 dias 
de armazenamento (Tabela 4). Ao comparar os valores 
iniciais e finais, evidencia-se um percentual de redução 
de 39,33%; de 39,05% e de 43,85% no Controle e nos 
Tratamentos 1 e 2, respectivamente, podendo constatar 
que a adição de ácido caféico não evitou a alteração na 
cor da polpa em estudo

Nas condições experimentais em que essa pesquisa 
foi desenvolvida, os resultados obtidos permitem 
concluir que a adição de ácido caféico não evitou perda 
no teor de antocianinas e de ácido ascórbico, nem 
alteração dos parâmetros cromáticos bem como, não 
influenciou na atividade antioxidante polpa de acerola 
armazenada sob congelamento.
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Tabela 1. Teor de antocianinas (mg/100g) em polpa de acerola armazenada sob congelamento (-18ºC).

Tempo (dias) Controle Tratamento 1 Tratamento 2

0 5,87 a 5,79 a 5,84 a

60 5,63 ab 5,41 b 5,32 b

120 5,13 bc 5,14 bc 5,03 c

180 4,91 c 5,03 c 4,91 c

240 4,22 d 4,29 d 4,16 d

300 3,15 e 3,13 e 3,04 e

360 4,18 d 4,51 d 4,30 d

Os valores apresentados referem-se à média aritmética de três determinações, Médias na coluna seguidas por letras iguais não apresentam 
diferença significativa pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; Controle: polpa sem adição de ácido caféico; Tratamento 1: polpa 
com adição de 0,25 mg de ácido caféico/mL de polpa; Tratamento 2: polpa com adição de 0,50 mg de ácido caféico /mL de polpa



Tabela 2. Teor de ácido ascórbico (mg/100g) em polpa de acerola armazenada sob congelamento (-18º C)

Tempo (dias) Controle Tratamento 1 Tratamento 2

0 1.816,7 a 1.785,1 a 1.737,8 a

60 1.708,6 ab 1.739,1 a 1.746,7 a

120 1.674,2 b 1.719,7 a 1.613,6 ab

180 1.619,7 bc 1.561,8 b 1.576,3 b

240 1.816,8 a 1.779,3 a 1.794,3 a

300 1.591,1 bc 1.519,1 b 1.497,5 b

360 1.511,1 c 1.435,4 c 1.469,4 b

Os valores apresentados referem-se à média aritmética de três determinações, Médias na coluna seguidas por letras iguais não apresentam 
diferença significativa pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; Controle: polpa sem adição de ácido caféico; Tratamento 1: polpa 
com adição de 0,25 mg de ácido caféico/mL de polpa; Tratamento 2: polpa com adição de 0,50 mg de ácido caféico /mL de polpa

Tabela 3. Capacidade de seqüestrar radical livre DPPH (%), durante o tempo de reação de 5min, da polpa de acerola armazenada sob 
congelamento (-18ºC).

Tempo (dias) Controle Tratamento 1 Tratamento 2

0 69,98 cd 69,76 b 70,46 d

60 89,39 a 91,49 a 90,74 a

120 67,79 d 71,41 b 72,86 cd

180 78,06 b 71,15 b 82,29 b

240 77,19 b 75,57 b 75,28 c

300 72,97 c 74,11 b 74,83 c

360 70,62 c 70,75 b 70,39 d

Os valores apresentados referem-se à média aritmética de três determinações, Médias na coluna seguidas por letras iguais não apresentam 
diferença significativa pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; Controle: polpa sem adição de ácido caféico; Tratamento 1: polpa 
com adição de 0,25 mg de ácido caféico/mL de polpa; Tratamento 2: polpa com adição de 0,50 mg de ácido caféico /mL de polpa

Tabela 4: Caracterização cromática (CIE L a b) de polpa de acerola armazenada sob congelamento (-18º C).

Controle     Tratamento 1 Tratamento 2Tempo
(dias) L a b L a b L a b

0 38,65 e 18,79 a 18,22 c 41,22 c 19,65 a 21,02 bc 42,34 c 20,57 a 21,33 bc

60 44,27 c 11,74 b 19,66 c 44,36 b 13,77 b 21,29 b 42,65 c 13,27 b 20,45 c

120 42,30 d 10,04 bc 18,96 c 39,66 d 10,43 cd 19,13 c 41,44 c 11,14 c 19,31 c

180 43,61 cd 10,59 bc 22,17 b 44,47 ab 10,57 cd 22,51 abc 42,98 bc 10,23 cd 21,80 b

240 45,96 b 10,94 b 25,05 a 47,08 ab 11,25 cd 25,48 a 46,38 ab 11,86 c 25,34 a

300 49,06 a 8,53 c 25,39 a 48,85 a 9,64 d 26,00 a 48,14 a 9,20 d 24,93 a

360 44,64 bc 11,40 b 24,86 a 45,64 ab 11,97 c 25,33 a 42,46 c 11,56 c 23,27 ab

Os valores apresentados referem-se à média aritmética de três determinações, Médias na coluna seguidas por letras iguais não apresentam 
diferença significativa pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; Controle: polpa sem adição de ácido caféico; Tratamento 1: polpa 
com adição de 0,25 mg de ácido caféico/mL de polpa; Tratamento 2: polpa com adição de 0,50 mg de ácido caféico /mL de polpa




