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A Eugenia gracillima Kiaersk. é conhecida como murta no Nordeste brasileiro e 
cambuí no Paraná. Seu fruto é muito desejado pela população local por seu sabor 
impar, podendo ser consumido no seu estado natural ou na forma de polpas, sucos, 
geleias, licores e doces. O presente estudo objetivou quantificar a qualidade e os 
compostos bioativos dos frutos da E. gracillima Kiaersk. no estádio de maturação 
“maduro”. Os frutos de murta foram colhidos em área de vegetação nativa, localizada 
na Serra dos Paus Dóias - Chapada do Araripe, município de Exu-PE. Após a 
colheita, os frutos foram transportados para o Laboratório de Ecofisiologia Vegetal - 
ECOFISIO, da Universidade Estadual do Ceará - UECE, Fortaleza-CE, para a 
realização das seguintes análises físicas e físico-químicas: coloração da casca (CC); 
diâmetros longitudinal (DL) e transversal (DT); massas fresca (MF), seca (MS), de 
água (MA) e teor de água (TA); sólidos solúveis totais (SST); acidez total titulável 
(ATT); pH; relação SST/ATT (RSA); amido (A); açúcares solúveis totais (AST), 
redutores (AR) e não-redutores (ANR); vitamina C (VC); pectina total (PT), solúvel 
(PS) e solubilização (S); fenólicos dímeros (FD), oligoméricos (FO) e poliméricos 
(FP); antocianinas (AN); flavonoides amarelos (FA); e carotenoides (CA). Obteve-se 
os seguintes resultados: CC-100% violeta; DL- 10,13 mm; DT- 9,76 mm; MF- 0,78 g; 
MS- 0,31 g; MA- 0,46 g; TA- 59,80%; SST- 15,08°Brix; ATT-0,82%; pH-3,73; RSA-
18,37; A-3,73%; AST-11,61%, AR-7,80%; ANR-3,81%; VC-160,62 mg/100 g; PT-
612,66 mg/100 g; PS-116,88 mg/100 g; S-19,10%; FD-605,03 mg/100 g; FO-788,66 
mg/100 g; FP-247,20 mg/100 g; AN-125,82 mg/100 g; FA-69,53 mg/100 g; e CA-
129,77 mg/100 g. Conclui-se que os frutos da E. gracillima apresentam ótima 
qualidade para consumo pelo conteúdo dos sólidos solúveis totais, relação SST/ATT, 
açúcares solúveis totais e açúcares redutores, como também são frutos ricos em 
compostos bioativos. 
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