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Introdução 
O uxi amarelo (Endopleura uchi) é uma espécie originária da Amazônia, tendo maior frequência no Pará e Amazonas. 

É considerado um alimento de grande importância para subsistência de muitas comunidades rurais, gerando renda 
para várias famílias. E. uchi é um fruto rico em vitaminas, sais minerais e ácidos graxos. (CAVALCANTE, 1991).  

Analisar a presença de componentes bioquímicos em frutas proporciona uma alternativa de utilização e 
desenvolvimento de produtos alimentícios com maior valor nutricional agregado fazendo uso de resíduos 
agroindustriais, como a casca deste fruto (BRAMONT et al., 2018). Com base no apresentado, este trabalho objetivou 
determinar a concentração de componentes químicos e nutricionais presentes na polpa e casca do fruto de E. uchi. 

Metodologia 
Os frutos foram comprados no município de Parintins – AM e transportados Universidade Federal do Amazonas. O 

estudo foi realizado com polpa e casca do fruto, em triplicata. Foi determinada a acidez total titulável (ATT) e 
determinação de pH com auxílio de pHmetro digital previamente calibrado (IAL, 2008). Análise da Composição 
Centesimal constou da determinação do teor de umidade através de secagem em estufa a 105ºC. Para proteínas foi 
usado o método de Kjeldahl. Os lipídios foram extraídos pelo uso de clorofórmio/metanol/água como solventes. Para 
cinzas, as amostras foram calcinadas em forno mufla a 550 ºC. A análise das fibras foi obtida por meio de digestão 
ácida e básica. O conteúdo de carboidratos totais foi pela diferença do somatório das porcentagens de umidade, 
proteínas, gordura e cinzas subtraídas de 100 (AOAC, 2005). Para fins de cálculo do valor calórico, foram adotados os 
fatores de correção de carboidratos (4 Kcal/g), proteína (4 Kcal/g), e lipídio (9 Kcal/g). Os dados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA), aplicando-se o teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 

Resultados e Discussão 
As médias de ATT para polpa e casca foram iguais (0,13 ± 0,001). Para pH, foram 4,9± 0,001 polpa e 5,0± 0,001 

casca, não apresentando diferença estatística significativa pelo teste Tukey (p<0,05). Em estudos realizados por Aragão 
(2013) e Yuyama (2005), foram observados valores superiores de ATT, 0,41% e 0,32%, respectivamente.  Os valores 
obtidos para composição centesimal fora: umidade (41,67 ± 0,28 polpa e 40,21 ± 0,36 casca), cinzas (1,22 ± 0,12 polpa 
e 1,35 ± 0,07 casca), lipídios (22,89 ± 4,08 polpa e 15,90 ± 2,00 casca), proteínas (1,49 ± 0,45 polpa e 1,90 ± 0,09 
casca), fibra bruta (24,82 ± 1,18 polpa e 23,35 ± 0,28 casca), Carboidratos (7,91 ± 0,3 polpa e 17,29 ± 0,23 casca, e 
Valor calórico (243,61 polpa e 219,86 casca). A análise estatística pelo teste Tukey (p<0,05) revelou não haver diferença 
significativa entre os atributos observados, com exceção da umidade, onde foi apontada distinção entre polpa e casca. 
Com essas análises foi possível determinar que o uxi é um alimento proteicamente pobre, entretanto, esses resultados 
apontam os frutos como importante fonte de fibra alimentar, quando comparados com outros alimentos. Análises 
realizadas por Aragão (2013), encontram-se similaridades nestes parâmetros, corroborando com os achados deste 
estudo. 

Considerações Finais 
Considerando a importância do papel nutricional dos frutos utilizados na Região Amazônica, os estudos realizados 

revelaram o fruto de E. uchi apresenta potente valor nutricional com efeitos benéficos à saúde devido à presença de 
nutrientes essenciais na dieta. 
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