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RESUMO  

No Brasil, dentre as espécies alimentícias, com potencial antioxidante, encontradas no Cerrado está a 

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer, uma Cactaceae, conhecida como fruta do dragão e 

pitaya. Este estudo objetivou avaliar os parâmetros físicos dos frutos de H. setaceus e determinar as 

classes de metabólitos secundários existentes na polpa de exemplares cultivados em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. Foi determinado o peso total dos frutos, comprimento, diâmetro, circunferência 

transversal e circunferência longitudinal, espessura e peso da polpa de matrizes cultivadas (20º24’36’’S; 

54º43’54’’O), no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A análise química foi realizada no 

extrato aquoso das polpas de H. setaceus a fim de apontar a presença de classes de metabolitos 

secundários. Os frutos apresentaram as seguintes médias: massa fresca total de 128,6 g, comprimento 

de 6,9 cm, diâmetro médio de 5,6 cm, circunferência transversal de 19,5 cm, circunferência longitudinal 

21,9 cm e espessura e massa da polpa de 52,6 cm e 89,7 g, respectivamente. Na análise química 

clássica foi evidenciado polifenóis, cumarinas, heterosídeos cardiotônicos e açúcares redutores. Pode-se 

concluir que os frutos de H. setaceus apresentam caraterísticas físicas com elevado rendimento de polpa 

compatíveis para exploração comercial. A presença de açúcares redutores realça o sabor dos frutos e 

favorece o consumo in natura e processamento industrial. Estas características são importantes para 

serem exploradas pelo mercado produtor e consumidor brasileiro, demonstrando que não só as espécies 

exóticas de pitaya introduzidas no país merecem espaço junto aos fornecedores e consumidores. 
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INTRODUÇÃO 

Conhecida como Pitaya, a Hylocereus spp. é uma espécie rústica da família 

Cactaceae, seus frutos possuem diversos formatos com presença e/ou ausência de 

espinhos, a cor da casca e da polpa em geral é rosa claro ao escuro, estas 

caraterísticas indicam uma alta variabilidade genética, que depende da espécie ou da 

variedade (Junqueira et al., 2010). Comumente, utiliza-se este fruto de aparência 

exótica para embelezar mesas e decorações, ou como alimento funcional, por exemplo 

no combate a anemia (Mizrahi; Nerd; Nobel, 1996; Nerd; Tel–Zur; Mizrahi, 2002). 

No Brasil, há dois gêneros nativos, o Selenicereus e Hylocereus, dentre as 

espécies do Cerrado está a Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer 

também encontrada em outros biomas e se propagou para outros países da América 
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do Sul, como Bolívia, Argentina e Paraguai (Britton; Rose, 1937; Junqueira et al., 

2010). 

Estudos com diversas espécies de pitayas apontam a presença de uma ampla 

variedade de fitoquímicos, dentre essas classes de compostos com propriedades 

bioativas estão os flavonoides, o que demonstra um grande potencial de utilização 

como alimento funcional, sendo uma fonte natural de antioxidantes de interesse para a 

indústria de alimentos (Ortiz-Hernández; Carrillo-Salazar, 2012; Tenore; Novellino; 

Basile, 2012; Fathordoobady et al., 2016).  

É citado para os frutos das espécies Hylocereus além dos flavonoides (Hua et 

al., 2018; Li; Cisneros; Tel-Zur, 2017) a presença de licopeno, ácidos graxos 

essenciais, vitamina C, betacaroteno, tocoferol e oligossacarídeos prebióticos (Ariffin et 

al., 2009; Wichienchot; Jatupornpipat; Rastall, 2010; Adnan; Osman; Abdul Hamid, 

2011; Abreu et al., 2012; Khalili; Abdullah; Manaf, 2014). 

Como os fatores bióticos e abióticos pode influenciar nas caraterísticas físicas 

dos frutos e na diversidade dos fitoconstituintes de H. setaceus, conhecida como fruta 

do dragão e pitaya, este estudo objetivou avaliar os parâmetros físicos dos frutos de H. 

setaceus e determinar a classe de metabólitos secundários da polpa de exemplares 

cultivados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos maduros de H. setaceus (Figura 1) foram obtidos de matrizes 

cultivadas na Estância Arco-íris (20º24’36’’S; 54º43’54’’O), um sistema de agricultura 

familiar, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A coleta foi realizada 

manualmente, de indivíduos com mesma idade e características de tamanho, com 

auxílio de tesoura de poda. Na sequência, foram acondicionados em sacos de papel e 

transportados para o laboratório de Produtos Naturais da Universidade Anhanguera-

Uniderp, em Campo Grande.  

A avaliação física dos cinco exemplares de H. setaceus foi realizada através da 

análise das seguintes características: (1) peso total do fruto – g (casca e polpa) e (2) 

peso da polpa (g), utilizando balança de precisão; (3) comprimento (mm), (4) diâmetro 

(mm), (5) espessura da polpa, utilizando paquímetro digital; e, (6) circunferência 

transversal e (7) circunferência longitudinal, obtidas com fita métrica - cm. As médias 

foram submetidas à análise de variância e quando significantes, utilizou-se o teste de 

Tukey a 5% de probabilidade (Barbosa; Maldonado JR, 2010).  
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Figura 1. Exemplar de H. setaceus (Pitaya do Cerrado) na natureza. Fonte: Sanjay 

Veiga.  

 

Para determinar as classes de metabólitos secundários das polpas dos frutos de 

H. setaceus utilizou-se de 10 g da polpa, homogeneizados por meio de turbólise em 

150 mL de água deionizada e destilada. Posteriormente foi submetido a banho de 

ultrassom, por 60 minutos, seguido por 24 horas de extração por maceração estática 

até esgotamento total da droga. As soluções resultantes foram filtradas e evaporadas 

até obtenção de extrato bruto aquoso.  

Para análise fitoquímica clássica, o extrato bruto foi submetido por via úmida, a 

uma série de reações com base nas metodologias de Matos (2009). A leitura dos 

resultados seguiu Fontoura et al. (2015) com adaptações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A espécie H. setaceus apresentou as seguintes médias para as características 

analisadas como parâmetros biométricos: massa fresca total média de 128,6 g, massa 

fresca da polpa com média de 89,7 g, comprimento de 6,9 cm, diâmetro médio dos 

frutos de 5,6 cm, espessura média das polpas de 52,6 cm, circunferência transversal 

média de 19,5 cm e média de circunferência longitudinal 21,9 cm. 

A espécie H. setaceus, cultivada em Campo Grande-MS, apresentou médias 

biométricas superiores às encontradas por Mello (2014), com médias entre 82,8 g e 

91,7 g, para frutos colhidos de matrizes cultivadas em Brasília-DF. Quando esta 

espécie é comparada a outras espécies, H. setaceus apresenta médias menores, 

mesmo quando cultivadas em diferentes regiões, sendo, com isso, menos valorizada 

pelos produtores, pois frutos com baixa massa são considerados inviáveis para a 

comercialização e processamento industrial (Vera et al., 2005). 
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 Nas análises fitoquímicas do extrato aquoso das polpas dos frutos observou-se 

a presença (mesmo em frequências moderadas/baixas), de classes de metabólitos com 

ações significativas na saúde humana, os resultados das análises mostraram presença 

de: compostos fenólicos com frequência de 5%, 10% de taninos, 10% de cumarinas 

livres, 50% de heterosídeos cardiotônicos e 100% de açúcares redutores, com pH de 

5,03, condutividade elétrica 533,2 e 3,5% de grau Brix. 

É importante ressaltar que quando se observa todos os resultados encontrados, 

é possível evidenciar que a maior parte dos metabólitos identificados possuem baixa 

frequência (menor que 25%), como os compostos fenólicos, taninos, flavonoides, 

antraquinonas, cumarinas livres, esteroides, triterpenos e saponinas. Por outro lado, a 

presença de heterosídeos cardiotônicos foi relevante, sendo de 50% de frequência.  

Esta é uma classe de compostos que vem sendo estudada por sua capacidade 

de auxiliar no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) (Rates; Brigi, 

2007). Os açúcares redutores foram as substâncias com maior frequência, sendo de 

100%, um importante indicativo de que os frutos desta espécie apresentam sabor 

adocicado, característica esta que aumenta a preferência dos frutos pelos 

consumidores e facilitando seu consumo in natura e processamento (Santos et al., 

2010). 

A partir do presente trabalho pode-se concluir que os frutos de H. setaceus 

apresentam caraterísticas físicas e com elevado rendimento de polpa compatíveis para 

exploração comercial. Nos frutos predomina a presença de açúcares redutores o que 

realça o sabor do fruto e favorece o consumo in natura, como para o processamento 

industrial. 

Estas características são importantes para serem exploradas pelo mercado 

produtor e consumidor brasileiro, demonstrando que não só as espécies exóticas de 

pitaya introduzidas no país merecem espaço junto aos fornecedores e consumidores. 

 
AGRADECIMENTOS 

 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela 

concessão de bolsa de Doutorado, Bolsa CNPq e a Universidade Anhanguera Uniderp 

pelo apoio financeiro ao projeto.  

 
 
 
 
 
 



 5 

REFERÊNCIAS 
 

ABREU, W. C. et al. Características físico-químicas e atividade antioxidante total de 
pitaias vermelha e branca. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 71, n. 4, p. 656–661, 
2012. 
ADNAN, L.; OSMAN, A.; ABDUL HAMID, A. Antioxidant activity of different extracts of 
red pitaya (Hylocereus polyrhizus) seed. International Journal of Food Properties, v. 
14, n. 6, p. 1171–1181, 2011. 
ARIFFIN, A. A. et al. Essential fatty acids of pitaya (dragon fruit) seed oil. Food 
Chemistry, v. 114, n. 2, p. 561–564, 2009.  
BARBOSA, J. C.; MALDONADO JR., W. AgroEstat: Sistema para análises 
estatísticas de ensaios agronômicos. Versão 1.0. Jaboticabal: Departamento de 
Ciências Exatas, 2010. 
BRITTONN, N, L.; ROSE, J, N. The Cactaceae: descriptions and illustrations of 
plants of the Cactus family. 1. ed. New York: Dover Publications, Inc. 1937. 320 p. 
FATHORDOOBADY, F. et al. Effect of solvent type and ratio on betacyanins and 
antioxidant activity of extracts from Hylocereus polyrhizus flesh and peel by supercritical 
fluid extraction and solvent extraction. Food Chemistry, v. 202, p. 70–80, 2016. 
FONTOURA, F. M. et al. Efeitos sazonais e atividade antifúngica dos constituintes 
químicos das cascas de Sterculia apetala (Malvaceae) no Pantanal de Miranda, Mato 
Grosso do Sul, Brasil. Acta Amazônica, v. 45, n. 3, p. 283-292, 2015. 
HUA, Q; CHEN, C; TEL ZUR, N; WANG, H; WU, J; CHEN, J; QIN, Y. Metabolomic 
characterization of pitaya fruit from three red-skinned cultivars with different pulp colors. 
Plant Physiology and Biochemistry, v. 126, p. 117–125, 2018. 
JUNQUEIRA, K. P.; FALEIRO, F. G.; BELLON, G.; JUNQUEIRA, N. T. V.; FONSECA, 
K. G.; LIMA, C. A.; SANTOS, E. C. Variabilidade genética de acessos de pitaya com 
diferentes níveis de produção por meio de marcadores RAPD1. Revista Brasileira de 
Fruticultura, v. 32, n. 3, p. 840-846, 2010. 
KHALILI, R. M. A.; ABDULLAH, A. B. C.; MANAF, A. A. Isolation and characterization of 
oligosaccharides composition in organically grown red pitaya, white pitaya and papaya. 
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, v. 6, n. 2, p. 131–
136, 2014. 
LI, D.; CISNEROS, A.; TEL-ZUR, N. An improved protocol for flow cytometry analysis of 
dragon fruit (Hylocereus spp.) — Species with a high polysaccharide content. Scientia 
Horticulturae, v. 220, p. 130–133, 2017. 
MATOS, F. J. A. Introdução a fitoquímica experimental. 3. ed. Fortaleza: Edições 
UFC, 2009. 150 p. 
MELLO, F. R. Avaliação das características físico-químicas e atividade antioxidante da 
pitaya e determinação do potencial do mesocarpo como corante natural para alimentos. 
2014. 101f. Tese (Doutorado em Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba. 
MIZRAHI, Y.; NERD, A.; NOBEL, P.S. Cacti as crops. Horticultural Review, v. 18, p. 
291-320, 1996.  
NERD, A.; TEL–ZUR, N.; MIZRAHI, Y. Fruit of vine and columnar cacti. In: NOBEL, P. 
S. (ed.). Cacti: biology and uses. 2002, Los Angeles. Anais ... Los Angeles: UCLA, 
2002. p. 254-262. 
ORTIZ-HERNÁNDEZ, Y. D.; CARRILLO-SALAZAR, J. A. Pitahaya (Hylocereus spp.): A 
short review. Comunicata Scientiae, v. 3, n. 4, p. 220–237, 2012. 
RATES, S. M. K.; BRIGI, R. Heterosídeos cardiotônicos. In: SIMÕES, C. M. O. 
Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6. ed. Florianópolis: UFSC, 2007. p. 685-
710. 
SANTOS, M. B.; CARDOSO, R. L.; FONSECA, A. A. O.; CONCEIÇÃO, M. N. 
Caracterização e qualidade de frutos de umbu-cajá (Spondias tuberosa X S. mombin) 



 6 

provenientes do recôncavo sul da Bahia. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 32, n. 
4, p. 1089-1097, 2010. 
TENORE, G. C.; NOVELLINO, E.; BASILE, A. Nutraceutical potential and antioxidant 
benefits of red pitaya (Hylocereus polyrhizus) extracts. Journal of Functional Foods, 
v. 4, n. 1, p. 129–136, 2012. 
VERA, R.; NAVES, R. V.; NASCIMENTO, J. L. DO; CHAVES, L. J.; LENDRO, W. M.; 
SOUZA, E. R. B. DE. Caracterização física de frutos do pequizeiro (Caryocar 
brasiliense Camb.) no Estado de Goiás. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 35, p. 
71-79, 2005. 
WICHIENCHOT, S.; JATUPORNPIPAT, M.; RASTALL, R. A. Oligosaccharides of pitaya 
(dragon fruit) flesh and their prebiotic properties. Food Chemistry, v. 120, n. 3, p. 850–
857, 2010. 

 


