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RESUMO 

O murici é um fruto que apresenta coloração amarelada intensa e sabor agradável. 
No entanto, são escassos na literatura relatos de seu aproveitamento industrial na 
produção de geleias. Este trabalho objetivou a elaboração e a avaliação das 
características físico-químicas dos frutos e da geleia obtida a partir do murici. A 
caracterização físico-química foi efetuada considerando as seguintes variáveis: 
composição centesimal, sólidos solúveis totais (ºBrix), pH, acidez total e coloração 
expressa como valores de L*, a*, b*, croma e hue. A porção comestível do fruto 
apresentou 79,46% de umidade, 1,78% de lipídios, 0,82% de proteínas, 2,02% de 
fibra bruta, 0,69% de cinzas e 15,23% de carboidratos. Já a geleia obtida apresentou 
34,28% de umidade, 0,12% de lipídios, 0,36% de proteínas, 0,29% de fibra bruta, 
0,23% de cinzas e 64,72% de carboidratos. A geleia mostrou-se uma importante 
alternativa de agregação de valor ao murici com características nutricionais e com 
coloração atrativa. 
PALAVRAS-CHAVE:  coloração, composição centesimal, geleia, murici  
 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF FRUIT AND OF JELLY 
MURICI (Brysonima crassifolia) 

 
ABSTRACT 

The murici is a fruit that has intense yellowish color and pleasant taste. However, 
there are few reports in the literature of its industrial use in the production of jellies. 
This study aimed to the development and evaluation of physical and chemical 
characteristics of fruits and jelly obtained from murici. The physicochemical 
characterization was performed considering the following variables: chemical 
composition, total soluble solids (° Brix), pH, tot al acidity and staining expressed as L 
*, a *, b *, chroma and hue. The edible portion of the fruit 79.46% moisture, 1.78% 
lipids, 0.82% protein, 2.02% crude fiber, 0.69% ash and 15.23% carbohydrates. 
Have the jelly obtained exhibited 34.28% moisture, 0.12% lipids, 0.36% protein, 
0.29% crude fiber, 0.23% ash and 64.72% carbohydrates. The jelly was shown to be 
an important value-added alternative to murici with nutritional characteristics and 
attractive color. 
KEYWORDS:  Brysonima crassifolia , color, chemical composition, jelly 
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INTRODUÇÃO 
O bioma Cerrado é o segundo maior do Brasil, ocupando uma área de 

2.036.488Km2, representando cerca de 23,92% do território nacional (IBGE, 2004). 
Trata-se do bioma mais rico em biodiversidade do mundo, no entanto, ainda há 
carência de estudos para a identificação de espécies com potencial econômico 
(PARRON et al., 2008). Como as plantas nativas representam em algumas áreas a 
base do sustento de várias famílias, o bioma Cerrado deve ser alvo do 
desenvolvimento de pesquisas relacionadas à conservação da biodiversidade e ao 
estudo de espécies com potencial econômico (BELLON et al., 2007). 

O murici (Brysonima ssp., Malpighiaceae) é um fruto típico do bioma Cerrado 
sendo encontrado de dezembro a março, nas regiões serranas do Sudeste, nos 
cerrados de Mato Grosso e Goiás e no litoral do Norte e Nordeste do Brasil 
(REZENDE & FRAGA, 2003). Além do seu elevado conteúdo de vitamina C 
(GUIMARÃES & SILVA, 2008) é rico em cálcio e fósforo (SILVA & TASSARA, 2001) 
e apresenta altos níveis de atividade antioxidante (ALMEIDA et al., 2011).  

O murici é um fruto que tem gerado participação econômica crescente no 
agronegócio da região Norte, principalmente pela comercialização para consumo 
como fruta fresca e sob a forma de sucos, sorvetes, licores e geleias (ALVES & 
FRANCO, 2003) que apresenta grande aceitação no mercado devido à sua cor 
atraente e ao seu sabor exótico.  

Pela definição da legislação brasileira atual, as geleias se enquadram como 
produtos oriundos de frutas, inteira(s), ou em parte(s) e/ou semente(s), obtidas por 
secagem, e/ou laminação e/ou fermentação, e/ou concentração e/ou congelamento, 
e/ou outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de 
alimentos (BRASIL, 2005). As geléias são obtidas pela mistura dos ingredientes em 
proporções adequadas, com umidade intermediária, preparada a partir da ebulição 
de polpa de fruta com açúcar, ácido e agente gelificante para atingir o teor desejado 
de sólidos solúveis (BASU & SHIVHARE, 2010). 

Dentre os atributos de qualidade de uma geleia destacam-se: a  consistência 
que deve ser tal que, quando extraída de seu recipiente, seja capaz de se manter no 
estado semissólido adequado, cor brilhante, sabor característico da fruta de origem, 
entretanto, essas propriedades de qualidade podem ser afetadas durante o 
armazenamento (RABABAH et al., 2012). São escassas as referências acerca do 
aproveitamento do fruto para o processamento de geleias. Assim, a elaboração de 
geleias de murici, surge como uma alternativa para evitar o desperdício. 

A utilização de frutas regionais para a formulação de geleias, além de agregar 
valor ao fruto e ao produto, favorece a geração de renda para os agricultores do 
norte do país que sobrevivem desta atividade, contribuindo para a preservação da 
espécie nativa e a valorização dos hábitos alimentares regionais.   Diante disso, o 
objetivo deste estudo foi realizar a caracterização nutricional dos frutos e da geleia 
de murici. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Matéria-prima 

Os muricis foram adquiridos no comércio local da cidade de Palmas - TO, no 
estádio de maturação comercial. Os frutos foram transportados para o Laboratório 
de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Tocantins, onde foram 
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previamente lavados e sanitizados com hipoclorito de sódio na concentração de 
100ppm e em seguida processados.  
 
Processamento da polpa 

Inicialmente foram retiradas as sementes manualmente e depois a polpa foi 
recolhida em bandeja de polietileno e em seguida foram trituradas em liquidificador 
industrial. Posteriormente foram congeladas e estocadas em freezer (-18°C) para 
posterior elaboração das geleias. 

 
Elaboração das geleias:  

As geleias foram elaboradas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal do Tocantins. Para o processamento das geleias as polpas de 
murici foram previamente descongeladas em geladeira doméstica corrigindo-se, em 
seguida, o pH para 3,2 com o objetivo de se atingir o pH ideal para geleificação.  

As geleias foram formuladas com concentrações de 50% de açúcar e 50% de 
polpa, obtendo-se uma geleia do tipo extra.  Após a obtenção das geleias estas 
foram acondicionadas em embalagens de vidro, previamente esterilizadas a 
100ºC/15 min com capacidade para 250 g, fechadas com tampa de metal e 
invertidas por 10 s. O tratamento térmico foi efetuado em banho-maria a 100°C por 
15 minutos, em seguida foram resfriadas por adição de água fria por 15 minutos e 
posteriormente armazenadas em local fresco na ausência de luminosidade. 
 
Análises físico-químicas 

As análises físico-químicas foram realizadas no fruto in natura e na geleia de 
murici. Determinou-se a umidade das amostras pelo método gravimétrico com 
emprego de calor, conforme as normas da AOAC (2000) e o extrato etéreo por 
extração com solvente orgânico (éter etílico) com o auxílio de aparelho extrator do 
tipo Soxhlet (AOAC, 2000). A proteína bruta foi analisada por meio do teor de 
nitrogênio mediante destilação em aparelho de Kjedahl, utilizando-se o fator 6,25 
para o cálculo do teor de proteína bruta (AOAC, 2000). A fração cinzas foi 
determinada pelo método gravimétrico, avaliando-se a perda de peso do material 
submetido ao aquecimento em mufla a 550°C (AOAC, 200 0).  

Para determinação de fibras, utilizou-se o método gravimétrico segundo 
KAMER & GINKEL (1952). Calculou-se a fração glicídica das amostras pela 
diferença segundo a equação: % FG = 100 – [% umidade + % extrato etéreo + % 
proteína bruta +% fibra bruta + % fração cinzas], considerando a matéria integral. O 
potencial hidrogeniônico das amostras foi determinado utilizando pHmetro portátil 
marca Ingold, modelo pH206. A acidez titulável das amostras foi determinada por 
titulação com solução de NaOH 0,1 N, usando-se fenolftaleína como indicador 
(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). Os resultados foram expressos em mg de ácido 
cítrico.100 g-1 do fruto.  

A cor foi determinada a 25°C usando um colorímetro digital (Minolta CR4000, 
fonte de luz D65 em espaço de cor L*, a* e b* do sistema CIE L*a*b). A calibração 
foi realizada com placa branca padrão, seguindo as instruções do fabricante. Os 
resultados foram expressos em L* (luminosidade) que varia de 0 (preto) a 100 
(branco); o a* varia de -a* (verde;) a +a* (vermelho) e o b* de –b* (azul) a +b* 
(amarelo). 

A partir desses dados foram calculados os valores de croma (c*), que 
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correspondem a saturação ou intensidade da cor (Equação. 1): 

 
Os valores de ângulo de tonalidade (angulo h°), exp ressa em graus, pela Equação. 
2: 

 
Análise Estatística dos dados 

A análise estatística seguiu um delineamento inteiramente casualizado, com 
sete repetições para a determinação das análises físico-químicas do fruto e da 
geleia de murici. Os dados foram tabulados e sequencialmente determinado a média 
e o desvio padrão. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Na tabela 1 estão apresentados os dados da composição centesimal do 
murici. Os dados mostram que o teor de umidade do murici do presente trabalho foi 
de 79,46%, sendo este valor próximo ao encontrado por SILVA et al., (2008) que 
relataram um resultado de 80,64%. No entanto, em pesquisa de GUIMARÃES 
(2007) o valor encontrado foi inferior ao apresentado no presente estudo (75,87%).  

 
                   TABELA 1-  Composição centesimal do murici 

Componentes (g/100g)  
Umidade 79,46 ± 0,08 
Lipídios 1,78 ± 0,25 
Proteínas 0,82 ± 0,26 
Fibra Bruta 2,02 ± 0,27 
Cinzas 0,69 ± 0,12 
Carboidratos 15,23 
pH 3,20 ± 0,05 
Acidez Titulável 1,05 ± 0,09 
Sólidos Solúveis 11,1 ± 0,03 

Valores médios obtidos de sete repetições ± Desvio Padrão 
 
Com relação ao teor de extrato etéreo e de proteínas do presente estudo, 

observou-se que para o primeiro encontrou-se um valor de 1,78% e para o segundo 
um valor de 0,82%. SOUSA (2013) relatou um valor de 1,82 para o teor de extrato 
etéreo e 0,68% para proteína.  

O murici do presente estudo apresentou um teor de fibras de 2,02%. No 
entanto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1996) 
o teor de fibra encontrado para o murici foi de 2,20%. Já SILVA et al., (2008) 
encontraram o valor de 9,72%, sendo esta grande variação atribuída principalmente 
às diferentes metodologias adotadas para a determinação de fibras, visto que, 
quando se utiliza a determinação da fibra bruta apenas a porção insolúvel é 
determinada subestimando os valores encontrados. Já na determinação da fibra 
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alimentar consegue-se determinar a porção solúvel e insolúvel das fibras 
expressando de forma mais precisa os valores que o fruto apresenta. O conteúdo de 
cinzas encontrado no presente estudo foi de 0,69%, sendo este valor inferior ao 
relatado por SILVA et al., (2008) que afirmaram que o conteúdo de cinzas no murici 
é de 0,78%. 

Com relação aos valores de pH encontrados no presente estudo, observou-se 
que corrobora com o relatado por GUIMARÃES (2007). De acordo com VILLACHICA 
(1996), os frutos mais ácidos e os menos doces são empregados na fabricação de 
sorvetes, sucos, doces em latas, tortas, entre outros. Em relação ao mercado de 
mesa, pelo sabor diferenciado e quanto ao processamento, por implicar em menores 
custos à empresa, justificado pela não necessidade da adição de acidulantes para 
reduzir o pH.  

A acidez titulável dos muricis do presente estudo foi de 1,05, valor este 
próximo ao citado na tabela do IBGE (1996). Quanto ao teor de sólidos solúveis foi 
encontrado um valor de 11,1°Brix. GUIMARÃES (2007) relatou que o teor de sólidos 
solúveis totais foi de 10,67 °Brix.  

As variações encontradas na composição do fruto em diferentes trabalhos são 
oriundas de fatores como: genética, ecologia, métodos de cultivo, maturação do 
fruto, condições de armazenagem, época de colheita do fruto, alterações pós-
colheita resultantes da atividade fisiológica, metodologia de determinação das 
análises e outros (POTTER, 1973). 

A Tabela 2 apresenta os valores das análises físico-químicas da geleia de 
murici (Brysonimassp Malpighiaceae).  

 
TABELA 2 - Composição centesimal da geleia de murici 

Componentes (g/100g)  
Umidade 34,28 ± 0,05 
Lipídios 0,12 ± 0,16 
Proteínas 0,36 ± 0,25 
Fibra Bruta 0,29 ± 0,19 
Cinzas 0,23 ± 0,15 
Carboidratos 64,72 
pH 3,52 ± 0,08 
L* 38,52 ± 2,34 
a* 3,73 ± 1,23 
b* 21,77 ± 1,02 
Croma 23,79 ± 1,56 
Hue 79,66 ± 0,98 

Valores médios obtidos de sete repetições ± Desvio Padrão 
 

De acordo com os dados a geleia apresentou um teor de umidade de 34,28% 
(Tabela 2). Valores inferiores de umidade foram reportados por YUYAMA et al., 
(2008) ao caracterizar a geleia de cubiu (29,52%) e por LAGO-VANZELA et al., 
(2011) (34,2%) ao desenvolverem geleia a partir da casca de cajá-manga. MOTA 
(2006) relatou valores de umidade próximos de 40%, em geleias produzidas com 
diferentes cultivares de amora-preta. No entanto, cabe ressaltar que a legislação 
brasileira vigente para produtos de frutas, estabelecida pela Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), não estabelece valor limite para a umidade de 
geleias de frutas.  

Dentre os itens mais frequentemente analisados em alimentos, o teor de 
umidade é um importante dado de composição, e em alguns casos é também um 
indicador da qualidade estando associado diretamente com a vida útil do produto 
(GARCIA - AMOEDO & ALMEIDA MURADIAN, 2002).  

O teor de lipídios encontrado na geleia de murici foi de 0,12%. POLESI et al., 
(2011) ao avaliar geleia de manga encontraram valor similar ao relatado 
anteriormente, no entanto, as geleias de maçã comerciais apresentam cerca de 
0,06% de lipídios (TACO, 2011). Os lipídeos são fornecedores de calorias (energia) 
e de ácidos graxos, substâncias muito importantes para o organismo humano  
quando consumidas na quantidade certa e sem exageros. Os lipídeos auxiliam na 
absorção das vitaminas A, D, E, e K (SANTOS, 2011).  

A geleia de murici apresentou um teor de proteína de 0,36%, valor este 
superior ao encontrado em geleia de maçã (0,25 e 0,28) (SCOLFORO, 2013), no 
entanto, inferior ao teor protéico da geleia de puçá-preto (SILVA et al., 2008) (1,02) e 
da geleia de carambola (JUAREZ et al., 2014) (0,44). Segundo BARCELOS & 
FERRUA (2003), a diminuição nos teores de proteínas é comum no processamento 
de alimentos com aplicação de calor e alta acidez, fatores presentes na elaboração 
das geleias. O teor de fibra bruta encontrado na geleia de murici (0,29) foi inferior ao 
encontrado na geleia de abacaxi (1,6%), na geleia de framboesa (3,3%), goiaba 
(6,3%), morango (5,0%) e uva (5,2%) (USP, 2008).  

De acordo com a Portaria nº 27 de 13 de janeiro de 1998 (BRASIL, 1998), 
alimentos que contenham pelo menos 6 gramas de fibra alimentar em 100 gramas 
de produto sólido podem ser considerados com elevado teor desse nutriente. No 
entanto é importante destacar que no presente estudo foi feita a determinação de 
fibra bruta da geleia de murici. Desta forma maiores valores de fibra poderiam ser 
encontrados se o método enzimático-gravimétrico tivesse sido adotado. A presença 
de fibra nos alimentos é de grande interesse na área da saúde, já que estudos 
epidemiológicos indicaram uma relação inversa entre a ingestão de fibras e algumas 
formas de câncer, problemas cardiovasculares, diverticulite, apendicite, cálculos 
biliares, varizes, diabetes e hemorróidas (DEVRIES, 2010). 

O teor de cinzas encontrado no presente estudo foi de 0,23%. MOTA (2006) 
ao realizar a análise da composição físico-química de geleias de maçã Gala também 
encontrou um teor de 0,23%, valor próximo ao encontrado por SCOLFORO (2013) 
que também analisou geleia de maçã e encontrou valores entre 0,27 e 0,29%. 

No presente trabalho foi encontrado um alto teor de carboidratos (64,72%) 
corroborando com o resultado encontrado por SANTOS et al., (2012) ao avaliar 
geleia de cagaita (61,76) e abaixo do teor de carboidrato encontrado por 
SCOLFORO (2013) ao avaliar a geleia de maçã (68,38).  

O carboidrato é a principal fonte de calorias da dieta, é a fonte de energia 
mais importante para o ser humano, pois transforma-se em glicose, combustível 
indispensável para o funcionamento do cérebro, órgãos e músculos. Quando são 
ingeridos em quantidades adequadas e suficientes, os carboidratos servem de fonte 
de energia quase que imediata, poupando, assim as proteínas da função energética, 
mantendo-as em suas funções de construção, manutenção e regeneração de 
tecidos e músculos (SANTOS, 2011).  
  De acordo com LOBO et al., (2003) o consumo de geleia não pode ser em 
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excesso, pois se trata de um alimento com alto valor calórico. Problemas de saúde 
como obesidade, diabetes, hipertensão ou mesmo preocupações com a estética 
corporal têm estimulado a pesquisa e o desenvolvimento de produtos de baixo valor 
calórico, como geleias light. Neste contexto, a indústria alimentícia tem 
acompanhado essa tendência de preocupação com a saúde, de forma que uma 
série de edulcorantes estão sendo utilizados no Brasil, a fim de reduzir o valor 
calórico dos alimentos (MENDONÇA, 1999).  
 POLESI et al., (2011) avaliaram geleias de manga nas formulações 
convencionais e diet  registrando valores calóricos de 244 kcal/100g e 26 kcal/100g, 
respectivamente, afirmando que a geleia diet é um produto que fornece 90% menos 
calorias, comparado com o convencional.  

Na geleia de murici do presente estudo foi encontrado um valor médio de pH 
de 3,52. BARCIA et al., (2010) ao analisarem os valores de pH de geleia de 
jambolão durante o armazenamento encontraram um valor médio de 3,7 indicando 
sua estabilidade em relação ao grau de dissociação de ácidos orgânicos. Segundo 
JACKIX (1988) a formação de geleia está relacionada com o pH (concentração de 
íons hidrogênio) do suco ou polpa de fruta. O intervalo de pH ideal para a formação 
do gel dependente do teor de sólidos solúveis presentes na geleia, variando entre 
3,0 e 3,5.   

O valor médio de luminosidade encontrado para geleia de murici foi de 38,52. 
A luminosidade é definida como a propriedade segundo a qual cada cor pode ser 
considerada como equivalente a um membro da escala de cinza entre o preto e o 
branco, tendo valores dentro da faixa de 0-100, sendo utilizada para acompanhar a 
vida útil de produtos. Ao avaliarem a geleia de acerola CAETANO et al., (2012) 
encontraram valores de luminosidade que variaram de 12,13 a 23,79.  

CARDOSO (2008) acompanhando a estabilidade da cor de geleia de jambo 
sem casca observou que os valores de luminosidade apresentaram tendência linear 
decrescente, indicando que houve um escurecimento do produto com o decorrer dos 
dias de armazenamento, o mesmo foi relatado por MIGUEL et al., (2009) ao 
avaliarem a cinética de degradação de geleia de morango, mostrando que 
independente da temperatura de armazenamento, ocorreram alterações no 
parâmetro de cor ao longo do tempo, tornando-se mais escuras (diminuição de L*). 

Na geleia de murici os valores de a* e b* foram de 3,73 e 21,77 
respectivamente. O valor de croma (c*) encontrado foi de 23,79 e para o ângulo Hue 
(h*) de 79,66. Geleias de umbu-cajá apresentaram redução nos valores de croma 
(C*) e hue (h*) ao final da estocagem, o que está relacionado principalmente à 
degradação dos valores de b*, uma vez que a* aumentou na maioria das geleias 
(OLIVEIRA et al., 2014).  

De acordo com KIRCA et al., (2007) a cor perceptível de geleias depende da 
quantidade relativa de cores vermelha e amarela, a qual é expressa como h*, 
enquanto que o valor de c* descreve a saturação ou a intensidade da cor em que as 
geleias com maiores valores de c* são mais vivas e, consequentemente, mais 
atrativas à compra. No presente estudo a geleia de murici apresentou uma coloração 
alaranjada acentuada e com brilho característico. 
 

CONCLUSÃO 
A porção comestível do fruto murici mostrou-se rica em fibras, podendo 

contribuir com o enriquecimento da dieta regional em programas de suplementação 
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alimentar como fonte deste nutriente.  
As concentrações de proteínas, cinzas e carboidratos dos frutos foram 

relativamente baixos, no entanto, o teor de carboidratos da geleia foi alto, visto que 
foi desenvolvida uma geleia do tipo extra, o que confere a obtenção de um produto 
com elevado valor calórico. 

A elaboração de geleias a partir do murici mostrou-se uma alternativa viável 
de agregação de valor ao fruto, obtendo um produto com características nutricionais 
e com coloração atrativa.  
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