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RESUMO 
 

FIGUEREDO, B.G. Caracterização físico-química e compostos bioativos de frutos 

biribiri (Averrhoa bilimbi L.). Itapetinga – BA: UESB, 2014. 56p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Alimentos) * 

A melhor caracterização dos atributos fisiológicos e bioquímicos de frutos de biribiri 

(Averrhoa bilimbi L.) deverá aumentar significativamente o apelo comercial destes 

frutos. A determinação dos compostos bioativos associados às caraterísticas físico-

químicas durante o desenvolvimento do fruto é de extrema importância para a indústria 

de alimentos, já que, permite prever o melhor estádio de colheita e o processamento dos 

frutos para garantir que o produto comercial contenha quantidades consideráveis destes 

compostos funcionais. O presente estudo objetivou determinar e caracterizar a fruta 

biribiri (Averrhoa bilimbi L.) em dois estádios de maturação (verde e maduro) 

atribuindo o estudo a vários fatores endafoclimáticos, colhidos na região de Macarani, 

interior do sudoeste da Bahia. A partir dos frutos verde e maduro avaliou-se a firmeza, 

cujos resultados obtidos respectivamente para frutos verdes e maduros foram: (31,95 A 

2,55 N), pH (1,79 a 2,08%), acidez titulável (1,17 a 1,53% ácido cítrico), ºbrix (3,97 a 

4,97), ácido ascórbico (266,66 a 273,25 mg/100g AA), além dos fenólicos totais (0,75 a 

0,80 mg/g), carotenoides totais (0,61 a 0,90 µg g-1), flavonoides (0,58 a 0,65 mg/g) e a 

atividade antioxidantes pelo método DPPH (80,73 a 87,61%). Os resultados foram 

avaliados estatisticamente através do delineamento inteiramente causalisado afirmando 

que os frutos nos dois estádios de maturação. Conclui-se que, o fruto de biribiri 

(Averrhoa bilimbi L.), dentre outras qualidades bioquímicas, apresenta elevador teor de 

ácido ascórbico tanto em frutos verdes quanto em maduros; tem em sua composição 

antioxidante como: compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides; exibe uma forte 

capacidade de sequestrar radicais livres, com mais de 80% de ação antioxidante, tanto 

em frutos verdes quanto em frutos maduros.  

 

Palavras Chave: compostos bioativos, físico-químicas, biribiri, radicais livres, estádios 

de maturação. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FIGUEREDO, B.G. Caracterização físico-química e compostos bioativos de frutos 

biribiri (Averrhoa bilimbí L.). Itapetinga – BA: UESB, 2013. 56p. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Alimentos) * 

The best characterization of the physiological and biochemical attributes of biribiri fruit 

(Averrhoa bilimbi L.) should significantly increase the commercial appeal of these 

fruits. The determination of bioactive compounds associated with physicochemical 

characteristics during fruit development is of utmost importance for the food industry, 

since it allows to provide the best level of harvesting and processing of fruits to ensure 

that the commercial product contains considerable quantities of these functional 

compounds. The present study aimed to determine and characterize the biribiri fruit 

(Averrhoa bilimbi L.) at two ripening stages (green and ripe) assigning the study to 

several factors endafoclimáticos, harvested in the region Macarani, interior 

southwestern Bahia. From the green and ripe fruit firmness was evaluated, the results 

obtained respectively for unripe and ripe fruits were (2.55 to 31.95 N), pH (1.79 to 2.08 

%), titratable acidity (1.17 to 1.53 % citric acid), º brix (3.97 to 4.97), ascorbic acid 

(266.66 to 273.25 mg/100g AA), in addition to total phenolics (0.75 to 0, 80 mg / g), 

total carotenoids (0.61 to 0.90 mg g - 1), flavonoids (0.58 to 0.65 mg / g) and 

antioxidant activity by DPPH (87.61 % to 80.73%). The results were evaluated 

statistically by using randomized complete causalisado stating that the fruit in two 

ripening stages. We conclude that the fruit of biribiri (Averrhoa bilimbi L.), among 

other biochemical qualities, features lift ascorbic acid both in mature green fruit as; has 

in its antioxidant composition as phenolics, flavonoids and carotenoids; displays a 

strong ability to scavenge free radicals, with over 80 % of antioxidant activity, both in 

green fruits as ripe fruits. 

 

Keywords: bioactive compounds, physicochemical, biribiri, free radicals, maturity 

stages. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com cerca de 43 milhões 

de toneladas produzidas de um total de 340 milhões de toneladas colhidas em todo o 

mundo. Pela diversidade de climas e solos, o país apresenta condições agroecológicas 

para produzir frutas de ótima qualidade e de uma infinidade de espécies cultivadas e 

silvestres (IBRAF, 2011). Muitas fruteiras nativas do Brasil são desconhecidas ou 

pouco conhecidas, embora uma grande parte apresente elevado potencial produtivo que, 

se explorado adequadamente, poderá se transformar em cultivos comerciais de 

importância socioeconômica regional (SÃO JOSÉ, 2003). 

Essa qualidade dos vegetais no país vem se destacando, especialmente, com as 

frutas tropicais e subtropicais, como: mamão, citros, manga, maracujá, abacaxi, banana, 

goiaba, abacate, dentre outras; considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas, 

depois da China e da Índia, além de 30 pólos produtivos, gerando uma receita de R$ 

17,7 bilhões (IBRAF, 2011). Em 2012, as frutas frescas exportadas renderam US$ 619 

milhões, contra US$ 633 milhões no ano anterior. Foram exportadas 693 mil toneladas 

de frutas, um acréscimo em relação as 681 mil toneladas embarcadas em 2011, o melhor 

valor das nossas exportações de frutas frescas, equivalente a 2,34% em relação a 

2011(IBRAF, 2012). 

As frutas cítricas têm ganhado esse mercado e, assim como outros vegetais, 

contêm muitos compostos com potencial antioxidante, como vitaminas C e E, 

carotenoides, clorofilas e uma variedade de antioxidantes fitoquímicos, como 

compostos fenólicos simples, glicosídeos e flavonoides (PELLEGRINI et al., 2007). A 

produção destes fitos antioxidantes depende também das condições ambientais e pode 

ser induzida ou regulada por condições de estresse, tais como elevada radiação, 

temperatura, desequilíbrio mineral ou mesmo ataques patogênicos (NEILL et al., 2011). 

Essa variação dos compostos bioativos existentes é determinada no estudo da 

fisiologia dos frutos, que determina as diferenças tanto no desenvolvimento dos 

parâmetros físicos quanto químicos desses vegetais. São essas diferenças que 

classificam os frutos, justificando, assim, as eventuais mudanças e perdas fisiológicas 

(EMBRAPA, 2010). 

A caracterização morfológica e fisiológica dos frutos e sementes fornece 

subsídios para diferenciar espécies, caracterizar aspectos ecológicos da planta, permite 



obter informação sobre a germinação e sobre a dispersão, estabelecimento de plântulas e 

fase de sucessão ecológica (MATHEUS et al., 2007; CASTELLANI et al., 2008), assim 

como a identificação de plantas no estádio juvenil contribui para um melhor 

entendimento da biologia da espécie (SOBRINHO et al., 2008). Para isso, é necessário 

o conhecimento sobre a fisiologia e de técnicas para sua conservação pós-colheita 

(BICALHO, 1998).  

Dentre essas frutas em fase de descoberta, podemos citar a vasta família 

Oxalidácea, originária da Ásia tropical, mais provavelmente da Índia, introduzida no 

Brasil por volta de 1817, no Nordeste, espalhando-se a partir dessa região para todo o 

litoral Brasileiro (VENTUROSO et. al., 2002). Averrhoa bilimbi L. é uma espécie 

frutífera pertencente a esta família, popularmente conhecida como biribiri, biri-biri, 

limão japonês, limão-de-caiena e caramboleira amarela (LIMA et al., 2001).  

As pesquisas determinam que o biribiri além de grandes compostos químicos, 

que favorecem a qualidade sensorial dos frutos, ajudando em grandes escalas 

industriais, contém compostos antioxidantes, que atuam como alimentos funcionais, 

prevenindo nos riscos à saúde. Várias evidências indicam que diversos componentes 

antioxidantes, que não apenas vitaminas e minerais contribuem na proteção oferecida 

por frutas e vegetais ao dano oxidativo (BUTERA et al., 2002; KUBOLA et al., 2011). 

  Considerando os aspectos destacados, visto que o biribiri é um fruto muito 

propício ao desenvolvimento na região nordeste do Brasil, e que são poucos os 

trabalhos realizados, objetiva-se determinar as características físico-químicas e os 

compostos bioativos de frutos biribiri (Averrhoa bilimbi L.) em dois estádios de 

maturação: verde e maduro, com a finalidade de conhecer o potencial dessa espécie 

como alternativa nutricional e funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Considerações sobre a família Oxalidácea 

 

A família Oxalidácea compreende 6 gêneros e cerca de 950 espécies, 

distribuídas largamente pelo mundo, em áreas tropicais e em regiões mais frias 

(LOURTEIG, 1983 e MAIDANA et al., 2005). São plantas representadas por arbustos 

ou ervas, com folhas alternas, aparentemente basais, com ou sem estipulas. As 

inflorescências são axilares ou caulifloras, bífidas ou cimos umbelifloras, raramente 

flores solitárias. As flores são actinomorfas e hermafroditas. O fruto pode apresentar-se 

como cápsula com cinco lóbulos, cuja deiscência é loculicida, ou baga carnosa 

indeiscente. O cálice é persistente. Na família se destacam o gênero Oxalis por 

apresentar espécies exóticas com importância ornamental e comestível; e o gênero 

Averrhoa, por suas espécies com frutos comestíveis (LOURTEIG, 1983; MAIDANA et 

al., 2005). 

 

2.2 Averrhoa bilimbi L. (Biribiri) 

 

O gênero Averrhoa abrange apenas duas espécies, A. carambola e A. bilimbi, 

que são bastante distribuídas e cultivadas nas regiões tropicais. Morfologicamente, tais 

espécies são descritas como árvores, com folhas imparipenadas e frutos carnosos, do 

tipo baga, indeiscentes. Segundo Xavier et al.(2001), o gênero Averrhoa é caracterizado 

quimicamente pela presença de C-glicosilflavonoides. Ambas as espécies presentes no 

gênero se destacam por suas propriedades medicinais. A Averrhoa carambola é 

empregada no Brasil como diurético, no tratamento de eczemas e como antiemética. 

Também foram descritas ações como emenagoga, galactogoga e vermífuga (MORTON, 

1987 e ZAKARIAS et al., 2007). Enquanto que a Averrhoa bilimbi L. apresenta 

propriedades hipoglicemiantes, antiperoxidativa de lipídeos, antiteratogênica e 

antilipídicas, quando avaliada em ratos diabéticos (PUSHPARAJ et al., 2000). 

A fruta biribiri apresenta origem incerta, podendo ter se originado da Índia ou 

Malásia, provavelmente se dispersando da Índia para outros países (CORRÊA, 1978; 

WILSON, 1982; WIERSEMA et al., 1999). No Brasil, a espécie foi introduzida pela 

região Amazônica, juntamente com a caramboleira (Averrhoa carambola L.) e outras 

plantas de origem asiática. A A. bilimbi L. é conhecida popularmente como biribiri, 



bilimbi, bilimbino e limão-caiena nas regiões de cultivo, tais como Rio de Janeiro, 

Santa Catarina, Amazonas e Pará (LIMA et al., 2001). 

É uma árvore pequena, que varia de 5 a 9 m de altura, podendo chegar até a 15 

m, com frutos tipo baga, cilíndricos, apresentando cinco lóbulos longitudinais, mudando 

a coloração de acordo com o estágio de maturação, de verde a amarelada, com aumento 

máximo do peso e das dimensões das frutas durante o estágio (Figura 1) (MATHEW et. 

al., 1993; LIMA et. al., 2003). 

 

        

Figura 1 – Árvore do biribiri (Averrhoa bilimbi L.).                          Figura 2 – Inflorescência do biribiri (Averrhoa bilimbi L.) 

Macarani, 2013.                                                                                   Macarani, 2013. 

 

As folhas são verdes e compostas de cinco a dezesseis folíolos alongados, de 

quatro a doze centímetros de comprimento. A planta é sensitiva noturna e fecha as 

folhas à noite. Flores pequenas, vermelho-claras, aromáticas, presas aos ramos e tronco. 

Tem uma floração contínua, com flores e frutos ao mesmo tempo e pode gerar frutos 

durante o ano todo (Figura 2). Os frutos são usados na medicina popular e no preparo de 

vinhos, vinagres, picles e pratos na culinária hindu. Os frutos contêm altas 

concentrações de vitamina C e ácido oxálico, e morfologicamente assemelham-se a 

pequenos pepinos de cor verde, com sabor caracteristicamente azedo (SOUZA et al., 

2011). 

Na verdade, os frutos são bagas elipsoides, de cinco a oito centímetros de 

comprimento e de dois a quatro centímetros de diâmetro. Nascem agrupados no tronco e 

ramos lenhosos da planta, com aproximadamente dez sementes de cor marrom e polpa 

verde-clara. Frutos verdes contêm um alto teor de ácido oxálico (SOUZA et al., 2011) 

(Figura 3). 



O cultivo é feito através de sementes ou enxertias, preferencialmente em regiões 

de clima tropical e subtropical, com melhor desenvolvimento em locais com 

temperatura média de 25 graus centígrados e pluviosidade acima de 1.000 mm. 

Pode ainda ser utilizado com substituto do limão ou ser comido como tira gosto, 

cortado em rodelas e adicionando-lhe sal. No sul do estado da Bahia, no Brasil, o 

bilimbi é muito utilizado na preparação de moquecas ou mariscado. 

O bilimbi apresenta importância econômica na utilização da madeira e também é 

cultivada visando à obtenção das frutas, que contêm elevada acidez e, quando verdes, 

são utilizadas na produção de vinagre e conservas. As frutas maduras podem ser 

consumidas in natura ou processadas para preparo de compotas e geleias. Bnouham et 

al. (2006) demonstraram que o extrato etanólico de folhas de biribiri tem ação 

antidiabética, contribuindo para redução da taxa de glicose, bem como o teor de 

triglicerídeos no sangue em 130%. O suco da fruta é antiescorbútico com alto teor de 

ácido oxálico e ascórbico, participando este de diversos processos metabólicos, dentre 

eles a formação de colágeno e síntese de epinefrina, corticosteroides e ácidos biliares, 

além de cofator enzimático, participando de processos de óxido-redução, aumentando a 

absorção de ferro e a inativação de radicais livres (PADH, 1991). Este mesmo autor 

afirma que a vitamina C é essencial para o ser humano, agindo como antioxidante 

varredor de radicais livres e nutre as células, protegendo-as de danos causados pelos 

antioxidantes. Os indivíduos que não ingerem esta vitamina o suficiente, desenvolvem o 

escorbuto que causa fadiga, sangramento e má cicatrização, sendo a denominação de 

ácido ascórbico atribuída para referir-se a sua função na prevenção. 

 

 

Figura 3 – Penca da Fruta biribiri (Averrhoa bilimbi L.) 

Macarani, 2013 

 

Além do seu uso medicinal, o suco do biribiri pode ser usado ainda na remoção 

de manchas de ferrugem de roupas (CORRÊA 1926; 1978; JOSEPH et al., 1989; 



LENOX et al., 1990; WONG e WONG, 1995; WIERSEMAN et al., 1990). Várias 

pesquisas no mundo tem estudado o biribiri, entretanto, a composição química de frutos, 

cultivados em diferentes regiões, pode variar por causa de determinados fatores, como: 

genéticos, solo, localização, estação do ano e estádio de maturação (LIMA et al., 2001). 

 

 

2.3 Fisiologia da maturação 

 

2.3.1 Caracterização morfológica 

 

O grau de maturação ideal é bastante variável com a espécie e, também, com o 

cultivo. As mudanças ocorridas durante a fase da maturação são desencadeadas, 

principalmente, pela produção de etileno e, em consequência, aumento na taxa 

respiratória. O processo respiratório continua a ocorrer mesmo com a colheita da fruta e 

está intimamente ligado com a temperatura. Em geral, temperaturas mais elevadas, tanto 

antes como após a colheita, aumentam a taxa respiratória, reduzindo, com isso, a 

longevidade da fruta (EMBRAPA, 2010). A maturação é a fase do desenvolvimento da 

fruta em que ocorrem diversas mudanças físicas e químicas, tais como alterações na 

coloração, no sabor, na textura, mudanças na permeabilidade dos tecidos, produção de 

substâncias voláteis, formação de ceras na epiderme, mudanças nos teores de 

carboidratos, de ácidos orgânicos, nas proteínas, nos compostos fenólicos, nas pectinas, 

entre outros. A determinação do grau de maturação adequado, por ocasião da colheita 

da fruta, é de grande importância para que o produto atinja o mercado ou a indústria em 

perfeitas condições (EMBRAPA, 2010). 

O sabor doce, em conjunto com mudanças de coloração e textura, é um dos 

principais parâmetros de qualidade dos frutos, sendo um dos mais exigidos pelos 

consumidores. Durante o amadurecimento, o adoçamento pode ser originado pelo 

acúmulo de sacarose originada pela fotossíntese, ou por hidrólise de carboidratos de 

reserva. Frutos não-climatéricos são incapazes de sintetizar grandes quantidades de 

açúcares após a colheita, a não ser em proporções muito pequenas, como é o caso da 

laranja (BICALHO, 1998). 

 

2.3.2 Constituintes químicos e determinação 

 



Os constituintes químicos de Averrhoa bilimbi L. identificados incluem 

aminoácidos, ácido cítrico, cianidina-3-O-glucosideo, fenóis, potássio, açúcares e 

vitamina A (TAN et al., 1996). Foram também identificados flavonoides, saponinas e 

triterpenos nos extratos metanólico e clorofórmico do fruto, durante o experimento 

realizado para verificar a eficácia antimicrobiana dos mesmos (WAHAB et al., 2009). 

Os métodos espectrofotométricos são relativamente simples, baseando-se 

invariavelmente na capacidade de “descolorante” da amostra. Os ensaios mais utilizados 

recebem o nome do reagente, cuja absorção será atenuada pelo antioxidante. Reagentes 

estes responsáveis pelo fator custo do método espectrofotométrico e que indicam a 

capacidade antioxidante total do produto, no que diz respeito à varredura de radicais 

livres (BUTERA et al, 2002), pois são compostos químicos que podem prevenir ou 

diminuir os danos oxidativos de lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, causados por 

radicais livres que possuem a capacidade de reagir e, assim, restringir os efeitos 

maléficos ao organismo, ajudando a diminuir a incidência de doenças degenerativas, 

como o câncer, as doenças cardiovasculares, inflamações, disfunções cerebrais e a 

retardar o envelhecimento precoce (PIMENTEL et al., 2005). 

 

2.4 Propriedades físico-químicas 

 

A qualidade das frutas se relaciona às características físico-químicas, dentre elas 

a firmeza da polpa, o teor de ºbrix, pH, acidez titulável, ácido ascórbico, variando ainda 

com o tipo de solo onde vegeta a planta e dos fatores climáticos (AWAD, 2000). Da 

conjugação dos fatores edafoclimáticos, resultam espécies com grande variação de 

caracteres, originando produtos que podem ter maior ou menor aceitação pelo mercado 

consumidor, assim como pela agroindústria processadora (CHITARRA e CHITARRA, 

2005).  

 

2.4.1 Firmeza da polpa 

 

 Textura ou amaciamento é um importante atributo físico associado com 

qualidade e vida útil de frutos. Amaciamento envolve mudanças estruturais e de 

composição nos vários carboidratos de parede, em parte como resultado da ação de 

enzimas de parede celular, muitas dessas mudanças envolvem as pectinas. Durante o 

amadurecimento, as pectinas são despolimerizadas e seus níveis na parede celular 



diminuem. Ao lado das pectinas, hemiceluloses e celuloses também modificam 

significativamente sua estrutura durante amadurecimento (ALI et al., 2004).  

A perda de firmeza durante amadurecimento de carambolas coincide com 

aumento da atividade de várias enzimas de parede celular, principalmente pectina 

esterase e β-galactosidase. A atividade da poligacturonase (PG) e da celulase aumenta 

somente na segunda fase de amadurecimento, sugerindo que as mesmas têm um papel 

importante no último estágio de amaciamento do fruto (CHIN et al., 1999). 

Provocada pelo estágio avançado de amadurecimento, a alta suculência poderá 

causar perda de qualidade se o fruto não for armazenado adequadamente, pois a perda 

de umidade pode influenciar numa maior redução na firmeza dos frutos, visto que a 

água ajuda a estabilidade estrutural da parede celular (BARTLEY et al., 1982). 

 

2.4.2 ºBrix 

 

 Os sólidos solúveis são constituídos por compostos solúveis em água, que 

representam substâncias, tais como açúcares, ácidos, vitamina C e algumas pectinas. 

Medidos em refratômetro, são utilizados como indicador dos açúcares totais em frutos, 

indicando o grau de maturidade. Essa influência da variação dos teores de açúcar é 

devido alguns fatores climáticos: quantidade de chuva, variedade do solo etc.; além de 

considerar que, durante o processamento, alguns produtores adicionam água para 

facilitar o processamento, levando a condições de abaixamento do teor de sólidos 

solúveis no produto final (CHITARRA e CHITARRA, 2005). 

 

2.4.3 Determinação do pH 

 

 O Potencial Hidrogeniônico (pH) consiste num índice que indica a acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. As substâncias, em geral, podem ser 

caracterizadas pelo seu valor de pH , sendo que este é determinado pela concentração de 

íons de Hidrogênio (H+). Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração 

de íons H+ e menor a concentração de íons OH-. Os valores de pH variam de 0 a 14 e 

podem ser medidos através de um aparelho chamado pHmetro, com maior precisão 

(ALVES, 2013).  

 

2.4.4 Acidez Titulável (AT) 



 

 Altos teores de ácidos em produtos alimentícios revelam uma característica 

importante no que diz respeito ao processamento, pois é interessante que os frutos 

tenham elevada acidez, visto que isso diminui a adição de acidificantes. Do ponto de 

vista industrial, o elevado teor de acidez titulável diminui a necessidade de acrescentar 

acidificantes. O teor de ácidos influi no „flavour‟ dos sucos, tornando-os mais ou menos 

aceitos, a depender do tipo de consumidor. Em geral, para o consumo in natura, os 

brasileiros preferem frutos menos ácidos, o que não ocorre para frutos que se destinam 

ao mercado externo e para a industrialização (CORRÊA et al., 2008). 

 

2.6 Compostos Bioativos 

 

São mais de 365 mil espécies de plantas que já foram catalogadas em todo o 

mundo, destas, apenas 1.100 espécies foram exploradas em termos de identificação de 

compostos bioativos e consequente propriedades medicinais (GARCIA et al, 1994). 

Ainda, segundo os mesmos autores, estimativas da OMS apontam que mais de 25 mil 

espécies de plantas são conhecidas no mundo e delas são extraídos remédios 

fitoterápicos. Um percentual de 40% de todos os medicamentos existentes no mercado 

mundial é proveniente de fontes biológicas e destes, 60% são obtidos de plantas 

(OLIVEIRA, 2005). 

A presença de compostos bioativos em plantas tem sido potencialmente 

explorada nos últimos anos, devido à crescente popularidade dos medicamentos 

fitoterápicos (DINIZ, 2007). São compostos que normalmente não estão envolvidos nas 

funções vitais das plantas, com características químicas bastante diversas e, às vezes, 

bem complexas. Ao contrário das substâncias do metabolismo primário, que fazem 

parte da atividade celular de praticamente todos os seres vivos, no metabolismo 

secundário, são encontrados apenas grupos restritos de plantas. A busca por plantas, 

como fontes de compostos bioativos, que são reconhecidos por suas propriedades 

benéficas à saúde humana, tem sido alvo de muitos cientistas em todo mundo 

(STRINGHETA, 2004). Os carotenoides estão na lista dos compostos bioativos 

considerados funcionais, alimentos estes capazes de prevenir doenças. De acordo com 

Rodriguez-Amaya (1999) e Fontaba (2000), os mesmos são mais comumente 

encontrados nos alimentos vegetais, como betacaroteno (cenoura), licopeno (tomate), 



várias xantofilas (zeaxantina, luteína e outras estruturas oxigenadas do milho, da manga, 

do mamão e da gema de ovo) e a bixina (obtido do urucum).  

Estudos epidemiológicos apontam que outros compostos bioativos, como os 

flavonoides (metabólitos secundários agrupado na classe dos fenólicos), apresentam-se 

relacionados à prevenção de doenças provocadas pelo envelhecimento, que pode ser 

justificado devido à sua ação antioxidante. Para Koo et al. (2001), esses flavonoides 

agem prevenindo o consumo de vitamina C, evitando que radicais livres se formem  a 

partir do oxigênio, que é supostamente a causa para o desenvolvimento de câncer e 

doenças coronárias. Esses radicais livres podem atacar biomoléculas, especialmente os 

lipídios, proteínas ou DNA, podendo ser preservados pela ação dos antioxidantes 

(BIRCH et al., 2001; BRENNA et al., 2001; SELLAPAN et al., 2002; ZHENG et al., 

2001). 

Esses metabólitos secundários dos vegetais estão definidos quimicamente como 

substâncias compostas por uma estrutura comum de fenilcromanona (C6-C3-C6) com 

substituição em uma ou mais hidroxilas, incluindo derivados (BIRT, 1986), encontrados 

principalmente em frutas e vegetais. Eles são usualmente absorvidos por difusão 

passiva, após serem glicosilados e convertidos em agliconas (MARCHAND, 2002) por 

glicosidases em alimentos ou da mucosa gastrointestinal, ou da microflora do cólon 

(YANG, 2001). Após sua absorção, os flavonoides são conjugados no intestino delgado, 

fígado, pela glucuronidação, sulfatação ou metilação ou metabolizados a pequenos 

compostos fenólicos (MARCHAND, 2002; YANG, 2001). 

Estudando o mesocarpo de abacate (Persea americana Mill.), variedade “Hass”, 

em quatro estádios de desenvolvimento, Villa-Rodríguez et al. (2010) relataram um 

aumento na concentração de flavonoides totais (expresso em mg de EQ/100g de peso 

seco). Da mesma maneira, morangos (F. ananassa Duch.) colhidos na fase de “ponta 

branca” (white tip) apresentaram concentrações mais elevadas de flavonoides que 

aqueles no estádio vermelho maduro (CHIN et al., 2008). Vários flavonoides 

(quercetina, apigenina e catequinas do chá) têm sido mostrados com atividade 

antiflamatória por inibir cicloxigenase-2 (COX-2) e induzir a óxido nítrico sintase. 

Inflamações crônicas estão relacionadas na etiologia de um grande número de cânceres 

e inibidores COX-2 estão sendo estudados como agentes quimioprotetores contra câncer 

de cólon (MARCHAND, 2002; YANG, 2001). 



 Outro bioativo importante e que faz parte de um grupo de seres vivos que não 

são capazes de sintetizar é a vitamina C, fazendo necessário o consumo de alimentos 

como frutas e hrtaliças (ROSA et al., 2003). 

O ácido ascórbico é uma vitamina que se degrada facilmente; estável apenas em 

meio ácido, na ausência de luz, oxigênio e calor, sendo que os fatores que favorecem a 

sua degradação são os meios alcalinos, oxigênio, calor, ação da luz, metais e a enzima 

oxidase do ácido ascórbico (OLIVEIRA et al., 1999). Segundo Butt (1980) e Asenjo et 

al.(1960), em acerola, este fator pode ser atribuído ao decréscimo na maturação da 

enzima, denominada ácido ascórbico oxidase (ascorbato oxidase), os quais verificaram 

que a atividade enzimática nos frutos maduros é maior que nos verdes. O conteúdo de 

vitamina C na maioria dos frutos tende a diminuir durante o processo de maturação, 

assim como aconteceu com estudos realizados com manga (GOFUR et al., 1994).  

 Além dos citados, pesquisas envolvendo compostos antioxidantes oriundos de 

fontes naturais têm sido desenvolvidas em diferentes centros de estudos, devido a sua 

importância na prevenção do desencadeamento das reações oxidativas, tanto nos 

alimentos como no organismo animal. Os antioxidantes podem agir retardando ou 

prevenindo a oxidação do substrato envolvido nos processos oxidativos, impedindo a 

formação de radicais livres (HALLIWEL, 1995). 

No século passado, a partir dos anos 80, deu-se início às pesquisas com 

antioxidantes naturais, visando à substituição total ou parcial dos antioxidantes 

sintéticos, aos quais se atribuem efeitos deletérios ao organismo animal, quando 

utilizados em doses elevadas. Além dos possíveis riscos que o uso irregular e/ou 

indiscriminado dos antioxidantes sintéticos pode acarretar ao homem, soma-se a 

rejeição generalizada dos aditivos alimentares sintéticos. Ênfase tem sido dada à 

identificação e purificação de novos compostos com atividade antioxidante, oriundos de 

fontes naturais, que possam agir sozinhos ou sinergicamente com outros aditivos, como 

uma forma de prevenir a deterioração oxidativa de alimentos e restringir a utilização dos 

antioxidantes sintéticos (SHAHIDI et al., 2007). 

DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) é um radical livre estável, devido a um 

elétron desemparelhado que também previne sua dimerização, fenômeno observado 

com outros radicais livres. O teste fotométrico de atividade antioxidante baseia-se no 

sequestro do radical DPPH (MOLYNEUX, 2004). O percentual de sequestro 

semelhante foi reportado por Melo et al. (2008) em extrato aquoso de caju, goiaba e da 

acerola, cujos frutos exibiram forte capacidade de sequestro do radical DPPH, superior a 



90%. No entanto, Melo et al.(2006) relataram que, em frutos de umbuzeiro (Spondias 

tuberosa Arruda), os extratos hidrometanólicos das polpas dos frutos maduros e 

semimaduros exibiram fraca capacidade antioxidante, uma vez que o percentual de 

sequestro foi inferior a 60% durante todo o tempo da reação. Dentre as hortaliças com 

menor ação antioxidante, destacaram-se o chuchu, pepino e a cenoura, com o menor 

percentual de inibição. Estes autores evidenciaram que a maior ação antioxidante foi 

exibida pelo extrato metanólico do espinafre, seguido pelo da cebola roxa, couve-flor, 

cebola branca, tomate, repolho verde e cenoura. Martinez-Valverde et al. (2000) 

relataram que o extrato etanólico do tomate exibiu uma baixa eficiência em sequestrar o 

radical DPPH. 

Segundo Melo et al.(2006), a capacidade do potencial antioxidante varia de 

vegetal para vegetal. Alguns possuem compostos bioativos que apresentam uma potente 

ação antioxidante, exibindo a maior atividade e a mais elevada capacidade de sequestrar 

o radical DPPH; outros têm mais eficácia em sequestrar o radical livre, cujo percentual 

de inibição, aos 15 min da reação, foi superior a 70%. Com exceção de outros, com ação 

antioxidante moderada por ter atingido 60-70% de inibição, após os 15 min da reação 

ou com inibição inferior a 60%, exibiram uma fraca capacidade em sequestrar o radical 

DPPH. 

Frutas e outros vegetais contêm substâncias antioxidantes distintas, cujas 

atividades têm sido bem comprovadas nos últimos anos. A presença de compostos 

fenólicos, tais como flavonoides, ácidos fenólicos, antocianinas, além dos já 

conhecidos:  vitaminas C, E e carotenoides, contribuem para os efeitos benéficos destes 

alimentos. Somando-se a isto, estudos têm demonstrado que polifenois naturais 

possuem efeitos significativos na redução do câncer, e evidências epidemiológicas 

demonstram correlação inversa entre doenças cardiovasculares e consumo de alimentos, 

fonte de substâncias fenólicas, possivelmente por suas propriedades antioxidantes 

(KARAKAYA, 2004). 

Compostos fenólicos são produtos secundários do metabolismo vegetal e 

integram um amplo e complexo grupo de fitoquímicos, que apresentam em sua estrutura 

um anel aromático com uma ou mais hidroxilas. Em virtude de sua natureza química, 

atuam como agentes redutores, interrompendo a cadeia da reação de oxidação através da 

doação de elétrons ou de hidrogênio aos radicais livres, convertendo-os em produtos 

termodinamicamente estáveis, ou complexando com metais, componentes iniciadores da 

oxidação lipídica (MELO et al., 2008). 



Nos valores médios de fenóis totais (em mg de ácido gálico g-1), obtidos de 

carambolas Nota 10, submetidas a diferentes tratamentos pós-colheita e armazenadas, 

observou-se que houve tendência à diminuição do teor de fenóis ao longo do tempo de 

armazenamento, e isso, segundo Robards et al. (1999), pode ser atribuído a uma série de 

alterações químicas e enzimáticas de determinados fenóis durante o processo de  

amadurecimento; estas incluem hidrólises de glicosídeos por glicosidases, oxidação de 

fenóis por fenoloxidases e polimerização de fenóis livres. 

De acordo com estudos clínicos e epidemiológicos, há evidências de que 

antioxidantes fenólicos de cereais, frutas e vegetais são os principais fatores que 

contribuem para a significativa redução da incidência de doenças crônicas e 

degenerativas, em populações cujas dietas são altas na ingestão desses alimentos. Os 

compostos fenólicos, entre eles os flavonoides, têm seu mecanismo de ação investigado, 

na busca de identificar qual é sua relação com as propriedades benéficas apresentadas 

nesses compostos (DANI et al., 2010). 

 Etherton et al. (2002) relataram que compostos fenólicos possuem efeito 

antitrombótico, que aparece como resultado da agregação plaquetária, redução da 

síntese de mediadores pró-trombóticos e pró-inflamatórios, diminuindo a expressão de 

adesão molecular. Existem também muitas evidências que os polifenóis podem modular 

a produção de óxido nítrico pelo endotélio vascular, resultando em vasorelaxamento. 

Compostos fenólicos podem inibir a atividade de ciclooxigenase, reduzindo a agregação 

plaquetária e tendência à trombose (ETHERTON, 2002).  

   Muitos estudos têm mostrado a correlação entre consumo elevado de compostos 

fenólicos (flavonoides) e redução do risco de doenças cardiovasculares, como também 

redução de certos tipos de câncer (FERGUSON, 2001). Flavonoides e isoflavonoides 

podem proteger contra o câncer e/ou doenças cardíacas através da inibição do dano 

oxidativo (BIRT, 2001). Reddy (2003) relata que a propriedade antioxidante dos 

flavonoides faz com que eles tenham a propriedade de inibir vários tipos de câncer. 

 O crescente reconhecimento do valor nutricional e terapêutico das frutas 

tropicais está aumentando o consumo dessas frutas nos mercados doméstico e 

internacional. Diante disso, os frutos desempenham papéis importantes, tanto 

economicamente, através da comercialização de seus produtos, quanto 

nutricionalmente, por meio de seu consumo (RUFINO et al., 2010). Por conta dessa 

importância, estas substâncias estão recebendo atenção especial entre os compostos 

presentes em alimentos que possuem propriedades funcionais, que protegem o corpo 



humano contra o estresse oxidativo, impedindo um grande número de doenças crônicas 

degenerativas (CANUTO et al., 2010). 

 Souza et al.(2012) garantem que a comercialização de frutas representa uma 

oportunidade para agricultores locais de obter acesso aos mercados especializados, onde 

os consumidores demonstram preferência por características exóticas e pela presença de 

nutrientes capazes de prevenir doenças degenerativas. As escolhas para consumo do 

fruto não são mais puramente baseadas em gosto e preferência pessoal, mas também no 

interesse em melhorar a saúde, o que está motivando o aumento na exploração 

econômica dos produtos e subprodutos de frutas específicas, atribuído a essa crescente 

preocupação dos consumidores sobre a relação entre dieta e saúde. 

 Dentre os compostos bioativos existentes, os carotenoides, flavonoides, 

fenólicos totais, vitamina C e os antioxidantes naturais são encontrados em grandes 

proporções nos vegetais, principalmente em frutas. A família Oxalidácea é rica em sua 

maioria desses compostos, principalmente a fruta biribiri, estudada no presente trabalho. 

Além de uma riqueza na sua composição química, tem uma funcionalidade diversificada 

na indústria de processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O estudo foi conduzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus 

de Vitória da Conquista – BA, laboratório de pós-colheita de frutas, no período de abril 

a dezembro de 2013. 

 

3.1. Coleta dos frutos 

 

Os frutos de Averrhoa bilimbi L. (Biribiri) foram coletados diretamente da copa 

da planta, localizada no município de Macarani – Bahia, no período de abril a dezembro 

de 2013. O município encontra-se situado a 315 m de altitude e com coordenadas 

geográficas de 15° 33′ 46″ de latitude sul, 40° 25′ 38″ de longitude oeste. O clima da 

região, na classificação de Koeppen Geiger, é do tipo clima tropical com estação seca, 

temperatura anual média de 33ºC e umidade relativa do ar média anual de 52%. As 

amostras foram retiradas nos dois estágios de maturação aparentes, a partir da coloração 

que vai de verde com casca totalmente firme, conforme ponto de colheita adotado pelos 

produtores, a amarelada (casca madura). Em seguida foram armazenadas em caixas de 

isopor com gelo e transportadas para posteriores análises físicas, químicas, compostos 

bioativos. Após lavagem em água destilada, os frutos foram triturados separadamente, 

sem acréscimo de água, com casca, e peneirados até obtenção do suco para todas as 

análises, exceto para a análise física (teste de firmeza), que se utilizou a baga inteira. 

 

 

Figura 4: Fruto biribiri em dois estádios de maturação – maduro e verde 

Macarani, 2013 

 

 

 

 



3.2. Etapa 1: Análises físico-químicas 

 

 Realizaram-se análises físico-químicas da polpa e do suco da fruta in natura do 

biribiri, em dois estádios de maturação (verde e maduro), sempre em triplicata. Todas as 

análises seguiram as normas de Ranganna (1977), AOAC (1997), Instituto Adolfo Lutz 

(2008). 

 

3.2.1 Determinação da firmeza 

 

 Utilizou-se o aparelho Penetrometer – Fruit Firmeness Tester, modelo FT327, 

com ponteira cilíndrica de 8 mm de diâmetro, sendo realizadas duas medições em 

regiões equidistantes dos gomos, sendo os resultados expressos em N. 

 

 3.2.2 Determinação dos ºbrix 

 

Foram determinados por refratômetro digital, modelo R², marca REICHERT, e 

os valores expressos em % (AOAC, 1997- proc. 920.151), colocando-se duas gotas do 

suco no prisma do refratômetro, devidamente calibrado a zero, segundo manual do 

Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

3.2.3 Determinação de pH 

 

O pH foi determinado por phmetro digital da marca Hanna, com imersão direta 

em 100ml de suco, após calibração do aparelho. 

 

3.2.4 Determinação da acidez titulável 

 

Foram utilizados 5 mL do suco para cada uma das três amostras. Utilizou-se a 

solução de NaOH 0,1N padronizada, tendo como indicador uma solução de 

fenolftaleína 1% (3 gotas) para verificar a passagem da coloração (viragem) de branco a 

rosa (AOAC, 1997- proc. 932-12). Os resultados foram expressos em % de ácido cítrico 

por 100 g de polpa. 

 

 



Acidez = G.N.Mq.VT.100 / P.A 

Em que: 

G = mL de NaOH gasto na titulação 

N = Normalidade de NaOH utilizado (0,1N) 

Mq = Miliequivalente de ácido  

VT = Volume total da amostra 

P = Peso da amostra utilizada (20 ml) 

A = Alíquota da amostra utilizada pela titulação (100 ml) 

 

3.5. Etapa 2: Determinação dos compostos bioativos 

 

 3.5.1 Determinação do Ácido Ascórbico (AA) 

 

Foi feita solução com 20g de polpa + 80 ml de ácido oxálico 5% a 5ºC. 

Extraíram-se três amostras de 10 ml cada desta solução e realizou-se a titulação com 

solução de Tilman (DFI-2,6 dicloro-fenol indofenol de sódio) a 0,1%, (RANGANNA, 

1977), verificando a mudança da coloração (viragem) de branco a rosa. Para a titulação 

do ácido ascórbi 

co padrão, utilizou-se solução de 5 ml de AA com 45mL de água destilada e a 

solução de Tilman. O conteúdo de ácido ascórbico foi expresso em mg de ácido 

ascórbico por 100 g do suco (IAL, 2008). 

 

3.5.2 Compostos fenólicos totais 

 

Os fenóis totais foram realizados de acordo com o método espectrofotométrico 

Folin Ciocalteu (HORWITZ, 1995). A leitura da absorbância foi obtida a 725 nm e os 

resultados foram comparados à curva padrão de ácido gálico. Os resultados foram 

expressos em mg de ácido gálico.100g-1. 

Foram utilizados seis tubos de ensaio, forrados com papel alumínio, sendo três 

para cada fruto, para homogeneizar as substâncias abaixo, sendo utilizada metade do 

volume estabelecido, na seguinte ordem: 

(1º) 0,25 mL de Folin-Ciocauteau (RFC); 

(2º) 0,25 mL de extrato 

(3º) 0,5 mL de solução saturada de bicarbonato de sódio (NaHCO3): 10g de 

NaHCO3 misturados a 50 mL de água destilada; 

(4º) 4 mL de água destilada para completar a solução. 



Em seguida, os tubos foram levados ao agitador por 1 minuto e deixados em 

repouso à temperatura ambiente (28 ± 2 ºC), por 25 minutos. 

A amostra em branco foi constituída de 0,25 mL do RFC + 0,5 mL de solução 

saturada de bicarbonato de sódio (NaHCO3) + 4 mL de água destilada. 

O local de preparo das soluções foi mantido sem luz artificial. 

A leitura da absorbância foi obtida a 725nm e os resultados expressos em mg 

GAE 100g
-1

. O Gráfico 2 apresenta a curva padrão de ácido gálico pela qual foram 

quantificados os valores de compostos fenólicos com coeficientes de determinação não 

inferiores a 0,9991. 

 

            3.5.3 Flavonoides totais 

 

As análises de flavonoides totais foram otimizadas seguindo as metodologias 

descritas por Awad et al. (2000). A leitura foi efetuada a 425 nm. Os valores expressos 

em mg de quercitina (flavonoides totais). g-¹ matéria fresca. 

 

3.5.4 Carotenoides Totais 

 

A extração dos carotenoides totais foi realizada na matéria fresca, segundo o 

método validado por Sims et al. (2002). Os pigmentos analisados foram as clorofilas e 

carotenoides em solução tamponada de acetona. A quantidade de material foi adaptada 

de acordo com as características do vegetal. As amostras foram pulverizadas em 

nitrogênio líquido, pesadas e homogeneizadas em miniturrax com 3 mL de uma solução 

gelada de acetona/Tris-HCl (80:20, v:v, pH 7,8 0,2M), durante 1´, na região do visível a 

663 (clorofila a), 647 (clorofila b) e 470 (carotenoides) nm. Os valores de absorbância 

foram convertidos µg de carotenoides totais. g-¹. 

 

3.5.5 Determinação da Atividade Antioxidante 

 

3.5.5.1 Método do radical livre DPPH. 

 

(1) Utilizou-se o espectrofotômetro da marca Biospectro, calibrado a 515 nm 

com álcool etílico 100%; 

(2) No tempo 0 (zero), foi colocado somente o DPPH na cubeta para leitura; 



(3) No tubo de ensaio, o extrato foi misturado a 4 mL de DPPH;  

(4) A leitura foi realizada 30 minutos após ser preparada a primeira solução 

(DPPH + extrato); o desaparecimento do radical DPPH foi monitorado ao medir-se o 

decréscimo da absorbância a 515 nm;  

(5) As leituras foram realizadas em triplicata. 

A queda na leitura da densidade ótica das amostras foi correlacionada com o 

controle, estabelecendo-se a porcentagem de descoloração do radical DPPH, conforme 

fórmula abaixo: 

 

% de proteção = (Abs controle - As amostra) / Abs controle x 100 

 

Para a avaliação do potencial antioxidante do suco do biribiri, utilizou-se a 

classificação de Melo et al. (2008): capacidade de sequestro do radical DPPH acima de 

70%: forte; entre 50 e 70%: moderada; e abaixo de 50%: fraca.  

A partir dos resultados obtidos, determinou-se a porcentagem de atividade 

antioxidante ou sequestradora de radicais livres e/ou porcentagem de DPPH, 

remanescente no meio reacional (CHANDRASEKAR et al., 2006; KIM et al., 2006; 

RAYMUNDO et al., 2004). 

 

3.6 Delineamento experimental e análises estatísticas para compostos químicos e 

bioativos: 

O delineamento utilizado foi o Inteiramente Casualizado (DIC), com 2 

tratamentos (T1-fruto verde, T2- fruto maduro em triplicata, com 5 repetições cada 

tratamento). Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e 

para as comparações entre médias adotou-se o teste de Student, com nível de 

significância de 5%. As análises foram feitas no programa estatístico SISVAR 4.2. 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Características físico-químicas: 

Os valores encontrados da análise de firmeza, acidez titulável, ºbrix e pH 

encontram-se na Tabela 1: 

Tabela 1: Caracterização físico-química do biribiri (Averrhoa bilimbi L.). Vitória da Conquista – 
Bahia, 2013. 
 

Maturação Firmeza (N) Acidez titulável 
(% ác. cítrico) 

º Brix pH 

Verde 31,950 a 1,176 a 3,975 a 1,791 a 
Madura    2,550 b 1,538 b 4,975 b 2,088 a 
CV % 7,25 15,91 13,37 12,23 

DMS 1,608 0,277 0,769 0,305 
                Nas colunas, as médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Student, 5% de probabilidade. 

 

Na tabela 1, observa-se que os valores do teste de firmeza feitos com a fruta 

biribiri apresentaram uma variação, entre os estádios de maturação de verde 31,950 N e 

maduro 2,550 N, diferindo estatisticamente. A diminuição da firmeza ou amaciamento 

de frutos é decorrente da degradação da parede celular por meio do aumento de 

atividade enzimática, associada a outros processos, como hidrólise de amido e perda de 

água, contribuindo finalmente para o amaciamento do fruto (CHITARRA & 

CHITARRA, 2005). Em frutos, da família oxalidácea, a perda de firmeza durante o 

amadurecimento está relacionada com o aumento na atividade de várias enzimas que 

degradam a parede celular, particularmente a pectinametilesterase e β-galactosidase, 

poligalacturonase e β-glucanase, entretanto, aumentaram a atividade numa segunda fase 

do amadurecimento, sugerindo que elas podem ter um importante papel em estágios 

mais adiantados do amadurecimento (CHIN et al.,1999). O‟Hare (1993) observou uma 

relação entre firmeza dos frutos de carambola e atividade da enzima poligalacturonase, 

além de verificar que a atividade enzimática foi maior nos frutos totalmente maduros, a 

fruta é muito suculenta chegando a ter 76,14% de rendimento de suco, quando madura, 

devido à perda de firmeza. Os resultados do presente trabalho determinaram uma 

variação de 92% da perda de firmeza dos frutos verdes, aumentando sua suculência, 

característica associada aos frutos maduros.  

Na determinação da acidez titulável, os valores encontrados representam uma 

diferença significativa, aumentando os valores quando o fruto amadurece. Segundo 

Chitarra e Chitarra (2005), a acidez em produtos hortícolas é atribuída, principalmente, 

aos ácidos orgânicos que se encontram dissolvidos nos vacúolos das células, tanto na 



forma livre, como combinada com sais, ésteres, glicosídeos etc. De acordo Torres et al. 

(2003), em frutos de carambola (Averrhoa carambola L.), quanto mais verde o fruto, 

maior a média para acidez, devido aos fatores genéticos. A AT média obtida para cada 

estádio de maturação da carambola (0,35%-madura; 0,42%- verde) é superior aos 

relatados por Wilson et al. (1982) e Lederman et al. (2000), cujos valores foram de 

aproximadamente 0,30% a 0,39%, estando dentro dos valores médios citados por 

Teixeira et al. (2001). Lederman et al. (2000) comentaram que, na Índia, existem dois 

tipos de carambolas: as cultivares ácidas, que contém 0,8% de ácido cítrico. Torres et al. 

(2003) verificaram em frutos de carambola (Averrhoa carambola L.) que ocorreu uma 

variação com relação à acidez titulável,  na qual os frutos verdes (0,42% de ácido 

cítrico) apresentaram maiores médias do que os maduros (0,35% de ácido 

cítrico),variando significativamente. Neves et al. (2006) verificaram que a acidez 

titulável na carambola diminuiu gradativamente, de acordo com o estádio de maturação. 

Portanto, todos os autores corroboram positivamente com a afirmação de que o biribiri 

tem uma elevada acidificação (% de ácido cítrico) nos frutos verdes, diminuindo 31% 

da sua concentração, proporcionando um crescimento muito considerável do ácido nos 

frutos maduros. 

Os valores medidos através da determinação dos graus brix, apresentaram menor 

teor no fruto verde, em comparação com o fruto maduro, variando estatisticamente. 

Lederman et al. (2000), Teixeira et al. (2001) e Torres et al. (2003), trabalhando com 

carambola, verificaram valores médios semelhantes aos observados no presente 

trabalho. O teor de sólidos solúveis é um índice de qualidade, sendo sua concentração e 

composição componente indispensável ao sabor e „flavour‟ do fruto. Outras 

características como acidez titulável da polpa da fruta também são utilizados para 

indicar a qualidade dos frutos e refletem o estádio de maturação dos mesmos 

(SANTANA et al., 2004). Torres et al. (2003) verificaram que os teores dos sólidos 

solúveis em carambola também aumentaram com o amadurecimento dos frutos, visto o 

mesmo no biribiri, fruta que pertence à mesma família da carambola (Oxalidácea). Os 

valores encontrados por Araújo et. al. (2009), nos estádios de maturação dos frutos de 

biribiri (Averrhoa bilimbi L.) verde (2,35) teve menor teor de sólidos solúveis totais do 

que nos frutos maduros (3,23). A partir dos resultados apresentados na Tabela 1, 

comprovou-se que o °brix tem tendência a aumentar com o avanço do amadurecimento 

do fruto (CHITARRA; CHITARRA, 2005) e que os frutos analisados conseguiram 



alcançar esse parâmetro com excelência, aumentando 26% de açúcar nos frutos 

maduros. 

O valor médio de pH dos frutos, de acordo com a Tabela 1, no qual  não houve 

diferença significativa entre os estádios de maturação. Este resultado, quando 

comparado com os descritos por Bezerra (2002), mostram que o pH do biribiri 

encontra-se muito próximo dos valores obtidos em limão (1,86%), acerola (2,95%) e 

maracujá (2,69%), o que demonstra ser um fruto com elevada acidificação, dentro da 

variação que vai de 1 a 4. Já para Lenox et al.(1990), com relação ao pH, os frutos de 

biribiri apresentaram diferenças significativas, sendo a variação de 2,49 para frutas 

maduras e 2,57 para frutas verdes. Em carambola tipo azedo, pertencente à mesma 

família do biribiri, o pH variou de 1,25, para os frutos verdes, e 2,0, para os maduros. 

Ding et al.(2007), avaliando carambolas cv. B10 em dois estádios de maturação, verdes 

e maduras, observaram valores de pH entre 4,23 para 4,34, respectivamente. Miller et 

al.(1959), trabalhando com carambolas „Arkin‟ verdes e amarelas (maduras), 

verificaram pH entre 3,67 e 3,88. Durante o amadurecimento de carambola, o pH 

aumentou devido ao processo metabólico do fruto, resultando no decréscimo dos ácidos 

orgânicos (DING et al., 2007). Para Araújo (2009), os frutos de carambola apresentaram 

diferenças significativas, sendo a variação de 3,67 para frutas verdes a 4,03 para frutas 

maduras. O pH também foi influenciado significativamente pelo estádio de maturação 

no trabalho de Torres et al.(2003), no qual o fruto verde apresentou 3,52 e o maduro 

3,69. Em carambola tipo azedo, o pH variou de 1,25 a 2,0 (LENOX et al., 1990). 

Guedes et al. (1988) encontraram, entre os reportados, 2,3 para frutos verdes e 4,9 para 

os maduros de carambola. Para Lima et al.(2001), independentemente das condições 

climáticas, com relação ao pH, os frutos de biribiri apresentaram diferenças 

significativas, sendo a variação de 2,49 para frutas verdes e 2,57 para frutas maduras.      

 

4.2 Caracterizações dos compostos bioativos: 

Os valores relativos aos valores de ácido ascórbico, compostos fenólicos, 

carotenoides totais, flavonoides totais e atividade antioxidante encontram-se na tabela 2: 

Tabela 2: Caracterização dos compostos bioativos do biribiri (Averrhoa bilimbi L.). Vitória da Conquista – 
Bahia, 2013. 
 

Maturação 
 

Ácido Ascórbico 
(mg/100ml) 

Compostos 
Fenólicos 
(mg/100g) 

  Carotenoides 
Totais (µg/g-¹) 

Flavonoides 
Totais (mg 

EQ/100g de 
fruta) 

Antioxidante 
(DPPH) % 

Verde 266,66 a 0,75 a 0,61 a   0,58 a 80,73 % a 



Madura 273,25 a 0,80 a 0,90 b   0,65 a     87,61 % a 
CV % 32,89 7,83  15,65  1,90  3,77 
DMS 1,36 0,061 0,11 0,08 5,49 

                    Nas colunas, as médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de student  5% de probabilidade. 

Foi verificado que o biribiri apresentou um elevado teor de ácido ascórbico, 

entretanto, verificou-se que a média não diferiu estatisticamente em frutos nos dois 

estádios de maturação.  Lima et al. (2001) verificaram, em carambola, valores variando 

de 60,95 a 20,82 mg/100g de vitamina C, para os frutos maduros e verdes, 

respectivamente, da mesma maneira com o biribiri, que ganha com o amadurecimento o 

teor da vitamina. Esse padrão também foi observado em goiaba (ESTEVES et al.,1984). 

Araújo et al. (2009) não verificaram diferenças estatísticas entre os estádios de 

maturação do biribiri, como  visto também nas análises no presente trabalho. O teor de 

vitamina C é variável nos alimentos, de acordo a região e cultivo, época de colheita, 

mesmo sendo da mesma variedade (TAIWAN, 2007 e TAVARES, 2003).  

Os compostos fenólicos totais não variaram entre os estádios de maturação, o 

que indica que não há perda desse componente bioativo nos frutos verdes a maduros. 

Quando comparados com algumas frutas com a mesma taxa respiratória, o biribiri pode 

ser considerado uma excelente fonte de fenóis totais, importante para a saúde dos 

consumidores: auxilia na redução de doenças degenerativas e estas substâncias estão 

recebendo atenção especial entre os compostos presentes em alimentos que possuem 

propriedades funcionais, pois protegem o corpo humano contra o estresse oxidativo, 

impedindo um grande número de doenças crônicas degenerativas (CANUTO et al., 

2010). 

Os teores de carotenoides totais em frutos verdes (0,61 µg g-1) são encontrados 

em menor proporção aos frutos maduros (0,90 µg g-1), demonstrando, assim, uma 

diminuição das clorofilas A e B nos estádios de maturação. O crescimento do composto 

é 47% e que tem como principal característica a coloração da casca, que passa de verde 

para amarelada, fazendo desaparecer o teor de clorofila, caracterizado pela cor 

esverdeada. Essas alterações na coloração da casca da carambola durante o 

amadurecimento, passando do verde ao amarelo, estão relacionadas à degradação da 

clorofila e à manifestação dos pigmentos carotenoides (TAYLOR, 1993) também 

visualizada no biribiri. Os valores encontrados no presente trabalho estão de acordo com 

Ribeiro et al, (2007) que, ao longo da maturação das frutas, a clorofila é degradada e a 

cor verde desaparece, enquanto a síntese de carotenoides aumenta. Os  flavonoides são 

compostos amplamente distribuídos no reino vegetal, representados por diferentes 



classes de substâncias, sendo as flavonas um dos mais abundantes, possuindo atividades 

anticancerígenas, além de atuarem em processos reguladores do metabolismo. 

Encontram-se, em abundância, em várias espécies de frutas e hortaliças, sendo, assim, a 

sua ingestão pode ser benéfica na proteção contra a incidência de diferentes tipos de 

câncer (CHITARRA, 2005). 

O estudo feito referente à atividade antioxidante não teve variação significativa, 

porém, os frutos verdes, que possuem 80% e maduros 87% de ação antioxidante, 

obtiveram excelentes valores, podendo, assim, enfatizar um crescimento de 8,7% no 

fruto maduro. Segundo a classificação estabelecida por Melo et al. (2008), é 

considerada como forte, moderada e fraca a capacidade de sequestro, quando atingir os  

percentuais de 70%, 50 e 70%, e abaixo de 50%, respectivamente, assim sendo, pode-se 

considerar que os frutos biribiri exibiram uma forte capacidade de sequestrar radicais 

livres, contribuindo para a redução de diversos fatores que desencadeiam doenças não 

degenerativas. Os estudos mostraram que a fruta é rica em compostos bioativos e 

podem ser uma grande fonte de matéria prima para processamentos industriais, por 

apresentar características físico-químicas (acidez, pH, ºBrix e firmeza) apropriadas ao 

paladar e que seguem às exigências do consumidor. É uma fruta que pode ajudar na 

redução de várias doenças degenerativas, como câncer, doenças inflamatórias, 

envelhecimento precoce, problemas circulatórios, além da redução dos radicais livres. 

Portanto, os presentes estudos indicam que a matéria prima é essencial na alimentação 

humana, proporcionando benefícios para a alimentação.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Nas condições em que foi desenvolvido o presente trabalho, o fruto de biribiri 

(Averrhoa bilimbi L), dentre outras qualidades bioquímicas, apresenta elevador teor de 

ácido ascórbico, tanto em frutos verdes quanto em maduros; tem em sua composição 

antioxidante como: compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides; exibe uma forte 

capacidade de sequestrar radicais livres, com mais de 80% de ação antioxidante, tanto 

em frutos verdes quanto em frutos maduros. Conclui-se, portanto, que o biribiri, apesar 

de ser um fruto com características ainda pouco conhecidas, apresenta potencial de uso 

na indústria de alimentos, pelas qualidades presentes na sua composição, o que 

certamente irá beneficiar a saúde do consumidor. 
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