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Introdução

Pertencente a Família das Oxalidaceae, gênero 
Averrhoaceae, o biribiri ou bilimbi tem sua origem 
possivelmente no Sudeste Asiático, mais precisamente 
na Malásia onde é bastante comercializado. A árvore 
é de pequeno porte, medindo de 5 a 9 m de altura, o 
tronco possui casca lisa e escura com pequenos 
acúleos, tem folhas perenes, compostas imparipinadas; 
adaptável a diversas condições climáticas, preferindo 
áreas com temperaturas médias de 25ºC, e precipitação 
pluviométrica bem distribuída e acima de 1.000 mm. 
No Brasil sua produção está concentrada na região 
Norte, onde é bastante cultivado em pomares 
domésticos com uso ornamental; acredita-se que foi 
introduzido pela região amazônica através da cidade de 
Caiena, de onde vem o nome limão-de-caiena.  O fruto 
do bilimbizeiro é uma baga que possui forma elipsóide, 
mede 7 cm de comprimento em média, de cor verde 
amarelada quando maduro, sua polpa é muito 
suculenta. A propagação é feita por sementes ou 
enxertia [1].

Sabe-se que o suco do biribiri contém altos teores de 
vitamina C e de ácido oxálico. Verde ou maduro, o 
bilimbi é, quase sempre, considerado muito ácido e 
amargo para ser consumido in natura, mas tem uso na 
culinária, substituindo o limão no tempero de carnes e 
peixes. 

Apesar de não ser considerada fruta comercial, é 
bastante utilizado para a confecção de conservas,
geléias, doces, sucos, compotas, licores e vinagre [4]. 
Na cultura popular é usado como removedor de 
manchas e ferrugens e também utilizado com fins 
medicinais, servindo como base para xaropes e bebidas 
fermentadas, por sua característica antiescorbútica e no 
combate a febre, bem como no tratamento de afecções 
cutâneas [2]. Estudos têm comprovado outros 
benefícios dessa frutífera na medicina, onde um 
trabalho desenvolvido com ratos mostrou que o extrato 
etanólico do biribiri possui propriedades
hipoglicêmica, hipotrigliceridêmica, anti-peroxidativa 
lipídica e anti-aterogênica em ratos diabéticos-STZ, 

tendo efeitos similares a outros medicamentos já 
utilizados para tratamentos da Diabetes mellitus [9].

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar as 
características físico-químicas de frutos de biribiri em 
estágio de maturação. 

Material e métodos

Os frutos foram coletados em pomares particulares 
nos municípios do Paulista e de São Lourenço da Mata, 
Região Metropolitana do Recife. As análises foram 
realizadas no Laboratório de Bioquímica Vegetal da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Foram realizadas as determinações analíticas de 
umidade, sólidos insolúveis totais, sólidos solúveis 
totais, acidez total titulável, pH e vitamina C; todas 
com sete repetições.

A. Determinação de umidade

Pesou-se 5g da amostra em pesa filtro seco em estufa 
e previamente tarado. Posteriormente levou-se a estufa 
regulada a 135º C, por um período de uma hora. Em 
seguida pesou-se para observar a diferença de peso 
chegando ao percentual de umidade [3].

B. Sólidos Insolúveis Totais

Pesou-se 40g da amostra vegetal, transferiu-se para 
um béquer de 400 mL contendo 200 mL de água 
quente, deixando atingir a ebulição e mantendo por 20 
minutos, substituindo a água evaporada. Filtrou-se o 
material em papel de filtro previamente lavado com 
água quente e colocado em pesa filtro aquecido em 
estufa. A amostra foi lavada com 800 mL de água 
quente, eliminando posteriormente o excesso de água 
por sucção. Colocou-se o papel de filtro com o resíduo 
no mesmo pesa filtro e aqueceu-se a 105ºC (±5oC) por 
uma hora, determinando o teor de sólido insolúvel por 
volume de amostra [5].



C. Acidez total titulável

 Depois de obtido o suco da fruta, efetuou-se sua 
filtração para um béquer de 200 mL. Pipetou-se 10 mL
do filtrado pra um erlenmeyer de 125 mL e foram 
acrescentados 20 mL de água deionizada e em seguida, 
2 gotas do indicador fenolftaleína. Em seguida titulou-
se a amostra com hidróxido de sódio até a mudança de 
cor para rosa clara. Foi anotado o volume de hidróxido 
de sódio gasto na titulação para posterior cálculo [7].

D.  pH

Pipetou-se 10 mL do suco para um béquer de 50 mL, 
onde foi colocado o eletrodo do peagâmetro calibrado 
com soluções tampão pH 4,0 e 7,0 [7].

E. Vitamina C

Pipetou-se 15 mL de ácido oxálico para Erlenmeyer 
de 50 mL, em seguida adicionou-se 2 mL do suco. 
Titulou-se a amostra com a solução de diclorofenol 
indofenol até a obtenção da cor rosa claro [3].

Resultados e Discussão

No estudo de avaliação do teor de umidade para os 
frutos de Averrhoa bilimbi, foi encontrado valor médio 
da ordem de 93,61%, estando de acordo com os dados 
observados por PANDURO (2002), o qual encontrou 
95% de umidade nesse fruto. Situando-a no grupo de 
frutíferas que apresentam alto teor de umidade, 
conforme Bezerra Neto e Barreto [3] quando citam a 
melancia (95%) , e Carvalho [6]  em estudo da 
carambola (83,09%).

Os dados obtidos para sólidos insolúveis revelaram 
uma média de 17,32% para essa variável. Os resultados 
obtidos para o biribiri mostraram-se superiores aos 
verificados por PELEGRINE [9] em polpa de manga e 
abacaxi.

O pH possui ampla faixa de  variação entre as várias 
frutas. O valor médio de pH dos frutos de biribiri foi de 
1,92. Este resultado quando comparado com os 
descritos por BEZERRA NETO [3] mostram que o pH  
do biribiri se encontra muito próximo dos valores 
obtidos em limão (1,86%), acerola (2,95%) e maracujá 
(2,69%).

Os valores obtidos para Acidez total titulável (ATT), 
apresentoaram uma média de 17,71%. Segundo 
BEZERRA NETO [3], os valores encontrados pelo 
autor na análise de acidez titulável total para a laranja 
foi de 14,36%, valor este que é o mais próximo para os 
resultados obtidos neste trabalho para o biribiri.

Em relação aos resultados do teor de vitamina C 
obteve-se uma média de 13,38 mg/100 mL de suco. 
Essa variável analisada em carambola [5] mostrou 
valores da ordem de 23 mg/100 mL de suco, e portanto 
a carambola é mais rica em vitamina C do que o 
biribiri.

Tabela 1. Umidade, sólidos insolúveis totais (SIT), pH, 
acidez total titulável (ATT) e teor de vitamina C 
(mg/100 mL de suco) em frutos de Averrhoa bilimbi L.

Variável 
Analisada

Média com 
Desvio 
Padrão

Coeficiente de 
Variação

(%)

Umidade 93,61% (±0,27) 0,28

SIT 1,38 % (±0,24) 17,32
PH 1,92 (±0,07) 3,63

ATT 17,71% (±0,35) 1,99

VITAMINA C 13,38  (±1,16) 8,68
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