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Introdução: O cerrado apresenta grande diversidade biológica, incluindo espécies de vegetais com 

propriedades medicinais e alimentícias. Dentre essas espécies a Alibertia edulis L., conhecida como 
marmelo-do-Cerrado, tem demonstrado funções antisséptica, antinociceptivas, antivirais, anti-
inflamatórias, adstringentes e diuréticas (Santos et al., 2014). Além disso as suas folhas são empregadas 
para o preparo de chás por apresentar efeito hipoglicemiante e anti-hipertensivo (Menegati et al., 2015). 
Entretanto são escassas as informações nutricionais do fruto durante seu amadurecimento. Objetivo: 
Avaliar as mudanças da composição química ocorridas durante a maturação dos frutos de marmelo-do-
cerrado. Material e métodos: Frutos de marmelo-do-Cerrado verdes e maduros foram obtidos próximos 
à Dourados-MS, inicialmente foram higienizados com água potável e solução de hipoclorito de sódio 1% 
e triturados obtendo-se um material homogêneo. Análises do teor de água, resíduo mineral fixo, 
proteínas, lipídeos totais e conteúdo de fibras foram determinadas experimentalmente por métodos 
científicos. O teor de carboidratos foi calculado por diferença (100g de amostra – g de umidade–
minerais-lipídeos-proteínas-fibras), a acidez foi determinada por volumetria de neutralização. Os 
resultados foram submetidos à análise de variância. Resultados e discussão: O conteúdo de água no 
marmelo verde foi maior (72,64 g/100g) que no fruto maduro (61,61 g/100g) concomitante a isso, o teor 
de fibras diminuiu com o amadurecimento do marmelo e o teor de carboidratos aumentou. Durante o 
amadurecimento do fruto ocorrem algumas alterações bioquímicas, como a formação de amido, pectina 
e açúcares, desse modo a água se liga fortemente a esses constituintes, fazendo com que o teor de 
água seja menor em comparação com o fruto verde que apresenta água disponível em maior quantidade 
(Chitarra & Chitarra, 2005). Não se observaram diferenças significativas (P>0,05) nos teores de 
proteínas entre o fruto verde (10,52 g/100g) e o maduro (11,40 g/100g) e lipídeos (1,03 g/100g e 0,98 
g/100g, respectivamente). O conteúdo de minerais foi significativamente maior (P<0,05) no fruto verde 
(3,13 g/100g) em comparação com o fruto maduro (2,52 g/100g). Porém a acidez foi maior no marmelo 
maduro (1,94 gácido tartárico/100g) em comparação com o fruto verde (0,40 gácido tartárico/100g). Esses 
resultados sugerem que o fruto do marmelo-do-Cerrado independentemente do estágio de maturação 
apresenta potencial para consumo humano. 
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