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SUPERFRUTAS

A palavra superfruta é relativamente recente e pode ser considerada como uma nova 
abordagem mercadológica para promover frutas comuns ou raras, utilizadas como 

matérias-primas ou ingredientes pelos fabricantes de alimentos funcionais, 
bebidas e nutracêuticos. Inicialmente consumidos na forma de sucos, 

já aparecem como ingredientes em inúmeros alimentos. Essas superfrutas possuem 
alto valor nutricional devido a sua riqueza em nutrientes, propriedades antioxidantes, 

comprovados ou supostos benefícios para a saúde e sabor agradável. Não existe 
nenhum critério científico que define as superfrutas e, para algumas delas, 

o adjetivo super é bem pouco comprovado.

AS     UPERFRUTAS
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CONTEXTO
As superf rutas tornaram-se 

populares a partir de 2004, após a 
parução do livro SuperFoods Rx, de 
Steven G. Pratt  e Kathy Matthews, 
apresentando 14 alimentos com 
extraordinário valor nutritivo. Um 
deles, a fruta blueberry, da mesma 
família que o mirtilo brasileiro ou 
uva-do-monte, foi o primeiro a 
merecer o nome de superfruta depois 
de suas excepcionais propriedades 
antioxidantes terem sido reveladas 
por uma publicação do United States 
Department of Agriculture, apresen-
tando o poder antioxidante de 100 
alimentos comuns, baseado no valor 
da taxa ORAC (Oxygen Radical 
Absorbance Capacity). A blueberry 
selvagem (Vaccinium angustifolium), 
ainda chamada de Lowbush Blue-
berry, encabeçava essa lista. Novas 
medições e refinamentos no cálculo 
da taxa ORAC levaram, em 2006-
2007, à publicação de uma nova lista 
onde o açaí, o goji, o sabugueiro e o 
famoso cranberry mostravam valores 
ORAC superiores ao blueberry e 
passaram também a ser chamados 
de superfrutas! Porém, a definição 
de superfrutas continua confusa, sem 
nenhum padrão científico nem cri-
tério comercial globalmente aceitos 
pela indústria.

Como palavra, superfruta pode 
ter dois significados, de acordo com 
o interesse, um definindo um sucesso 
comercial e outro relacionado com as 
propriedades saudáveis que apresen-
tam. Em  trabalho recente, quatro cri-
térios foram combinados para definir 
superfrutas: conteúdo em nutrientes, 
qualidades antioxidantes, intensidade 
das pesquisas médicas e sucesso/dis-
ponibilidade comercial, definido 
como a facilidade com a qual deter-
minada fruta, com suas características 
de sabor, aparência, aroma e benefícios 
para a saúde, pode ser encontrada 
pelos consumidores. As frutas mais 
comumente mencionadas e para as 
quais o termo super é mais aceito são 
apresentadas no Quadro 1.

Morangos, uvas, framboesas e 
amoras, utilizadas como ingredientes 
em um grande número de produtos 
alimentícios também preenchem 
muitos dos critérios necessários para 
serem qualificadas de superfrutas. 
São frutas que, embora conhecidas 
pelo grande público, não têm atraído 
nenhum interesse como ingrediente 
inovador e, por esse motivo, não são 
geralmente incluídas nos estudos 
referentes as superfrutas.

A diversidade, quantidade e 
densidade de nutrientes e antioxi-
dantes fitoquímicos presentes nas 
superfrutas é bastante complexa; o 

Quadro 2 apresenta um resumo dos 
principais nutrientes e antioxidan-
tes das superfrutas, bem como das 
recentes pesquisas com relação aos 
distúrbios de saúde sobre os quais 
podem agir.

Como o comércio de superfru-
tas tem evoluído rapidamente nos 
últimos dois anos, é interessante 
monitorar o progresso do desenvol-
vimento das mesmas. O Quadro 3 
apresenta quatro índices qualitativos, 
servindo de benchmark para informa-
ção científica e progresso comercial.

Estão aparecendo outros can-
didatos a superf rutas, com alto 
teor de nutrientes e antioxidantes 
comprovados e com potenciais 
benefícios para a saúde. Entre 
eles, pode-se mencionar: acerola 
(Malpighia emarginata, Malpighia 
glabra), yamamomo (Myrica ru-
bra), mirtilo (Vaccinium myrtillus), 
amora preta (Rubus occidentalis), 
cereja preta ou aronia (Aronia 
melanocarpa) , groselha (Ribes 
nigrum), camu-camu (Myrciaria 
dubia), cereja ácida ou amarena 
(Prunus cerasus), cupuaçu (The-
obroma grandif lorum) , dur ian 
(Durio kutejensis) , sabugueiro 
(Sambucus canadensis, Sambucus 
nigra), goiaba vermelha (Psidium 
guajava, várias espécies), emblica 
(Phyllanthus emblica), kiwi (Ac-

QUADRO 1 - TAXINOMIA DAS PRINCIPAIS SUPERFRUTAS

 Nome  Nome  
Classe

 
Ordem

 
Família Gênero Espécie (Port.) (Inglês)

 Açaí Açaí palm Liliopsida Arecales Arecaceae Euterpe Euterpe oleracea

 Blueberry Blueberry Magnoliopsida Ericales Ericaceae Vaccinium Vaccinium cyanococcus  
      
 Espinheiro- Seabuckthorn Magnoliopsida Rosales Elaeagnaceae Hippophae Hippophae rhamnoides marítimo

 Goji Wolfberry Magnoliopsida Solanales Solanaceae Lycium Lycium barbarum

 Guaraná Guaraná Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Paullinia Paullinia cupana

 Mangostão Mangosteen Magnoliopsida Malpighiales Clusiaceae Garcinia Garcinia mangostana

 Noni Tahitian noni Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Morinda Morinda citrifolia

 Oxicoco Cranberry Magnoliopsida Ericales Ericaceae Vaccinium Vaccinium macrocarpon  
       Oxycoccus

 Romã Pomegranate Magnoliopsida Myrtales Lythraceae Punica Punica granatum
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tinidia deliciosa), amora alpina 
ou arando vermelho (Vaccinium 
vitis-idaea), longan (Dimocarpus 
longan),  lichia (Litchi chinensis),  
manga (Mangifera indica), uva 
muscadínia (Vitis rotundifolia), 
mamão papaia (Carica papaya), 
pomelo (Citrus maxima),  tama-
rindo (Tamarindus indica), cereja 
(Prunus avium) e o yuzu (Citrus 
ichangensis  x C. reticulata). A 
disponibilidade comercial e/ou 
as pesquisas médicas são insufi-
cientes para incluir, de imediato, 

essas espécies na categoria de 
superfrutas.

AÇAÍ
A etimologia da palavra açaí 

encontra-se no vocábulo tupi 
ïwasa’i que significa “f ruto que 
chora”, ou seja, f ruta que expele 
água; é o fruto da palmeira conhe-
cida como açaizeiro, cujo nome 
científico é Euterpe oleracea. É 
uma espécie nativa das várzeas da 
região amazônica, especificamen-

te do Brasil (Estados do Amazo-
nas, Amapá, Pará, Maranhão e 
Acre), da Colômbia, do Equador, 
das Guianas e daVenezuela. Hoje 
em dia é cultivado não só na re-
gião amazônica, mas em diversos 
outros Estados brasileiros, sendo 
introduzido no resto do mercado 
nacional durante os anos oitenta 
e noventa, com modificações no 
modo de consumo.

É consumido na forma de 
bebidas, doces, geléias e sorvetes. 
Para ser consumido, o açaí deve 

QUADRO 2 - PRINCIPAIS SUPERFRUTAS: NUTRIENTES, ANTIOXIDANTES E PESQUISAS RECENTES

 Superfrutas Principais nutrientes Antioxidantes Pesquisas recentes sobre 
    contribuição para a saúde(1)

 Açaí Ácidos graxos ômega, fibras Antocianinas,      Leucemia  
   ORAC excepcional  

 Blueberry Vitamina C, manganês Antocianidinas Inflamação

 Espinheiro-marítimo Vitaminas A,C e E Carotenóides, polifenóis Inflamação

 Goji Fibra dietética, riboflavina Carotenóides, polifenóis  Doenças neurológicas

 Guaraná(2) n/a(3) n/a Cansaço mental

 Mangostão Fibra dietética, Folato Xantonas (no exocarpo) Leucemia

 Noni Vitamina C, potássio Lignanas Inflamação, câncer

 Oxicoco  Vitamina C Antocianinas Bactérias orais

 Romã Vitamina C Punicalaginas, ácido elágico Câncer da próstata
(1) quase todas as pesquisas existentes são in vitro ou em modelos laboratoriais de distúrbios, i.e. em estágio preliminar aos testes clínicos humanos; 
(2) o guaraná foi incluído nesta lista devido ao seu uso crescente como ingrediente energético;
(3) n/a: não aplicável.

QUADRO 3 - PRINCIPAIS SUPERFRUTAS: INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E PROGRESSO COMERCIAL

 Superfrutas Conteúdo de Qualidade dos  Intensidade Sucesso
  nutrientes antioxidantes das pesquisas(1) comercial

 Açaí Alto Alto Baixo Baixo

 Blueberry Médio Médio Médio Médio

 Espinheiro-marítimo Alto Alto Baixo Baixo

 Goji Alto Alto Baixo Médio

 Guaraná(2) n/a(3) n/a Baixo Médio

 Mangostão Baixo Baixo Baixo Alto

 Noni Baixo Baixo Baixo Alto

 Oxicoco Médio Médio Médio Alto

 Romã Baixo Médio Médio Alto
(1) estimativa baseada no número de publicações na literatura médica;
(2) o guaraná foi incluído nesta lista devido ao seu uso crescente como ingrediente energético;
(3) n/a: não aplicável.
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ser primeiramente des-
polpado em máquina 
própria ou amassado 
manualmente (depois 
de ficar de molho na 
água), para que a polpa 
se solte, e misturada 
com água se transfor-
me em um suco gros-
so, também conhecido 
como vinho do açaí.

A forma tradicional 
na Amazônia de tomar 
o açaí é gelado com 
farinha de mandioca 
ou tapioca. Há quem 
prefira fazer um pirão 
com farinha e comer 
com peixe assado ou 
camarão e, ainda, os que 
preferem o suco com 
açúcar (ainda assim, 
bem mais grosso que 
qualquer suco servido 
no Sudeste). Nas de-
mais regiões do Brasil, 
o açaí é preparado da polpa con-
gelada batida com xarope de gua-
raná, gerando uma pasta parecida 
com um sorvete, ocasionalmente 
adicionando frutas e cereais, o que 
não é bem visto pelos habitantes da 
região Norte, que encaram a mis-
tura como um desperdício de açaí. 
Conhecido como açaí na tigela, é 
um alimento muito apreciado por 
f reqüentadores de academias e 
desportistas.

No Pará, principal produtor, o 
consumo de açaí, em litros, chega 
a ser o dobro do consumo de lei-
te. A mistura com água e outros 
ingredientes, promovida fora da 
região Norte do Brasil, reduzindo 
a participação efetiva de açaí na 
mistura, é devido ao alto custo 
de transporte do açaí do Norte, 
sobretudo do Pará, para outras 
regiões do País. Para se tornar 
economicamente viável, comer-
ciantes passaram a misturar o açaí 
original, adquirido a alto custo, 
com outros elementos de menor 
valor econômico, viabilizando a 
venda. O detalhe é que isso gerou 
uma distorção na concepção de 
consumo da fruta: poucos brasi-
leiros sequer sabem que o f ruto 

Um estudo recente, uti-
lizando polpa de açaí liofili-
zada, levantou os seguintes 
dados nutricionais para 100g 
de material: 533,9 calorias, 
52,2g de carboidratos -sen-
do 44,2g de fibras-, 8,1g de 
proteínas e 32,5g de gordura 
total. Com cerca de 1/3 de 
sua massa total composta 
por fibras dietéticas, o açaí é 
uma fonte excepcional desse 
valioso macronutriente; uma 
porção de 100g de açaí liofi-
lizado supre as necessidades 
diárias de fibra de um adulto 
(20g a 30g por dia).

O açaí é particularmen-
te rico em ácidos graxos, 
apresentando uma sensação 
gordurosa ao toque. Contém 
altos níveis de ácido oléico 
(56,2% das gorduras totais), 
um ácido graxo monoinsa-
turado; é também rico em 
ácido palmítico (24,1% das 

gorduras totais), um ácido graxo satu-
rado, e em ácido linoléico (12,5% das 
gorduras totais), o famoso ácido graxo 
poliinsaturado ômega-6. O açaí pos-
sui também alto teor de -sitosterol 
(78% a 91% dos esteróis totais), um 
fitosterol que pode reduzir os níveis 
de colesterol sanguíneo.

O conteúdo do açaí é, ao contrário 
da crença popular, pobre em vitamina 
C; tem 200mg de cálcio, 4,4mg de 
ferro e 1002UI de vitamina A por 
100g de peso seco. Um estudo re-
cente encontrou 19 aminoácidos em 
polpa e pele liofilizadas, com teores 
bastante elevados de ácidos aspártico 
e glutâmico. O conteúdo total de 
aminoácidos representa 7,59% do 
peso seco total.

A forte pigmentação do açaí levou 
à condução de vários estudos sobre seu 
teor em antocianinas, um grupo de 
polifenóis responsável pela coloração 
escura de várias bagas, outras frutas 
e vegetais e rico em antioxidantes. 
Um estudo recente utilizando açaí 
liofilizado (polpa e pele) encontrou 
níveis totais de antocianina de 319mg 
para cada 100g de amostra padrão; as 
principais são a cianidina-3-glicosí-
deo e cianidina-3-rutinosídeo. Outros 
12 compostos parecidos, flavonóides 

é nativo do Norte, muito menos, 
que é consumido puro. 

O Quadro 4 mostra o valor nutri-
cional do açaí por 100g de polpa.

QUADRO 4 - VALOR NUTRICIONAL 
DO AÇAÍ

(por cem gramas de polpa)

Nutriente Quantidade

Calorias 247kcal

Proteínas 3,8g

Lipídios 12,2g

Fibra 16,90g

Cálcio 118mg

Ferro 11mg

Fósforo 0,5mg

Vitamina B1 11,80

Vitamina B2 0,36

Vitamina C 0,01

Na medicina tradicional, frutos e 
raízes têm sido usados no tratamento 
de problemas gastrintestinais. As 
sementes são fontes de ácidos graxos 
poliinsaturados e saturados. 
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como a homoorientina, orientina, 
isovitexina, taxifolina deoxihexose e 
escoparina foram encontrados, bem 
como alguns flavonóides desconheci-
dos. As proantocianidinas, um outro 
grupo de compostos fenólicos com 
alto poder antioxidante, são também 
presentes (1289mg para cada 100g 
de polpa e pele liofilizadas); o açaí 
ainda contém resveratrol, porém em 
baixíssima concentração.

Vários estudos mediram a força 
antioxidante do açaí; infelizmente, 
como a fonte e a preparação (fruta 
inteira, suco, extrato solúvel, açaí 
em pó/liofilizado, etc.) variam ... os 
resultados variam. Um estudo recen-

te feito a partir de açaí liofilizado, 
em pó, e usando o sistema ORAC 
(Oxygen Radical Absorbance Capacity) 
como medição-padrão demonstrou 
um alto efeito antioxidante contra 
radicais peroxila (1027 micromol 
TE/g). Deve-se salientar que os va-
lores ORAC para este pó liofilizado 
são significativamente maiores que 
para os outros preparados ou modos 
de secagem do açaí. Para fim de 
comparação, os valores ORAC para 
alguns outros produtos vegetais são: 
canela (2675 micromol TE/g), cravo 
(3144 micromol TE/g), cúrcuma 
(2001 micromol TE/g) e orégano 
seco (1593 micromol TE/g).

O açaí liofilizado, em pó, também 
mostra atividade bastante alta contra 
superóxido, com nível de SOD (ati-
vidade da dismutase do superóxido) 
de 1614 unidades/g. 

Somente 10% do alto poder an-
tioxidante do açaí pode ser atribuído 
ao seu conteúdo de antocianinas, o 
que indica que são outros polifenóis 
que contribuem de forma decisiva 
nessa atividade antioxidante.

BLUEBERRY
A blueberry (Vaccinium Cyano-

coccus) é uma planta frutífera de 
clima temperado pertencente à famí-
lia Ericaceae e ao gênero Vaccinium. 
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Possui porte arbustivo, com hábito 
ereto ou rasteiro, e produz frutos 
tipo baga, de coloração azul-escura, 
de formato achatado, coroada pelos 
lóbulos persistentes do cálice, com 
muitas sementes, envolvidas em 
uma polpa de sabor doce-ácido. Os 
frutos possuem, em geral, em torno 
de 1cm de diâmetro e 1,5g de peso, 
podendo ser destinados tanto para 
o consumo in natura quanto para 
o processamento; apresenta alta 
importância econômica, especial-
mente nos Estados Unidos onde é 
uma espécie nativa; o interesse por 
esta cultura em outras regiões tem 
sido crescente e, hoje, são cultivadas 
na Austrália, Nova Zelândia e em 
alguns países sul-americanos.

Não se pode confundir o blue-
berry com outras plantas do gênero 
Vaccinium que também produzem 
bagas da mesma coloração, freqüen-
temente confundidas com os blue-
berries; o caso mais típico é o mir-
tilo europeu (Vaccinium myrtillus), 
em inglês bilberry! Mas, também 
existem huckleberries, cranberries, co-
wberries, etc., sendo todas as bagas 
pertencentes ao gênero Vaccinum. 
A verdadeira blueberry (Vaccinium 
Cyanococcus) pode ser facilmente 
diferenciada dos outros cortando 
a fruta em dois. Os blueberriews 
maduros apresentam uma polpa de 
coloração branca ou ligeiramente 
esverdeada, enquanto que os ou-
tros possuem polpa de tonalidade 
vermelha ou púrpura.

Há muitas espécies de blueberry, 
 sendo que as principais com ex-
pressão comercial podem ser di-
vididas em três grupos, de acordo 
com o genótipo, hábito de cresci-
mento, tipo de fruto produzido e 
outras características: “highbush”, 
que tem a melhor classificação 
em tamanho e sabor dos frutos, 
“rabbiteye”, que produz frutos de 
menor tamanho e de menor qua-
lidade, apresenta maior produção 
por planta e melhor conservabili-
dade pós-colheita, e “lowbush”, que 
produz frutos de tamanho peque-
no, destinado em sua maior parte 
à indústria de processamento. 

O Estado do Maine, nos Es-
tados Unidos, é o maior produtor 

mundial de blueberries e é respon-
sável por 25% de toda a produção 
norte-americana. As províncias 
de Quebec e Nova Escócia, no 
Canadá, também são grandes 
produtoras de blueberries . No 
Hemisfério Sul, Áf rica do Sul, 
Austrália, Argentina, Chile, Nova 
Zelândia e Uruguai são hoje países 
exportadores dessa fruta. O Chile 
é o maior produtor da América do 
Sul e tem área plantada de cerca 
de 7.000 hectares.

Os blueberries são vendidos 
frescos ou processados (IQF), em 
purê, sucos ou desidratados. Podem 
ser usados em uma variedade de 
alimentos, como geléias, tortas, 
muffins, snacks e cereais.

Entre as f rutas que já foram 
objeto de estudos mais avançados, 
o blueberry é uma das mais ricas em 
antioxidantes. Apresenta um con-
teúdo particularmente elevado de 
polifenóis, tanto na casca quanto 
na polpa, que conferem funções de 
proteção sobre as paredes celula-
res. O maior responsável pelo alto 
nível de atividade antioxidante é 
uma família de compostos cha-
mados de polifenóis e, particular-
mente, as antocianinas, as quais 
são também responsáveis pela co-
loração azulada dos blueberries. As 
antocianinas são encontradas em 
maior quantidade na pele, sendo 
que frutas menores têm área de 
superfície mais alta e a relação de 
volume que rende maior teor de 
antioxidante por peso comparado 
a bagas maiores. 

O teor de antocianinas nos fru-
tos é mais afetado pelo genótipo 
do que por fatores climáticos ou 
ambientais. Diferentes cultivares 
apresentam diferenças nos teores 
de antocianinas, pH, acidez, teor 
de sólidos, teor de umidade, sabor 
dos f rutos, tamanho das bagas, 
número e tamanho de sementes, 
entre outros.

Pesquisadores têm mostrado 
que as antocianinas, proantociani-
donas, flavonóis e taninos inibem 
os mecanismos de desenvolvimen-
to de células cancerosas in vitro. 
Em um simpósio que ocorreu em 
2007 sobre os benefícios à saúde 

propiciados por vários tipos de 
bagas, houve relatos mostrando 
que o consumo de blueberries (e 
outras frutas similares, incluindo 
cranberries) pode aliviar o declínio 
cognitivo que ocorre em porta-
dores da doença de Alzheimer 
e outras condições ligadas ao 
 envelhecimento.

O neurocientista norte-ameri-
cano Dr. James Joseph, do USDA 
Human Nutrition Research Center 
on Aging, em Boston, observou 
que ratos idosos, cuja dieta foi 
enriquecida com um suplemento 
de blueberry (equivalente a cerca 
de uma xícara por dia em dieta 
humana), tiveram melhoria signi-
ficativa tanto na função mnemô-
nica, quanto no comportamento 
motor. O pesquisador acredita 
que essa melhoria seja devido às 
propriedades antioxidantes dos 
compostos fenólicos, especial-
mente as antocianinas. Porém, no 
estudo dos tecidos cerebrais desses 
animais, o Dr. Joseph chegou à 
conclusão que os efeitos benéficos 
dos blueberries não eram somente 
devido às propriedades antioxi-
dantes dos polifenóis.Da mesma 
forma, com uma linhagem de ratos 
com desenvolvimento de sintomas 
do tipo Alzheimer, cuja dieta foi 
enriquecida com um suplemento 
de blueberry, descobriu que no 
cérebro desses ratos os níveis de 
certos agentes químicos respon-
sáveis por transmitir as mensagens 
de neurônios para neurônios eram 
próximos ao normal, enquanto 
que em ratos que não receberam 
a suplementação, os receptores de 
mensagens nos neurônios eram 
mais capacitados para receber 
sinais. Aqui também se conclui 
que as melhorias na função cere-
bral não eram somente devido às 
propriedades antioxidantes dos 
blueberries. 

Vários estudos realizados na 
Rutgers University indicam que as 
proantocianidinas das blueberries 
inibem a adesão de bactérias nas 
células das vias do trato urinário, 
não podendo assim se multiplicar 
e causar infecções. Essas proan-
tocianidinas são similares àquelas 



30

A
D

IT
IV

O
S 

&
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S 

SUPERFRUTAS

qual pertencem vegetais famosos, 
como a batata, a berinjela, o tomate, 
etc.). Embora seu habitat original não 
seja claro - provavelmente em uma 
área indo do Sudeste da Europa até o 
Sudoeste da Ásia - o goji cresce hoje 
em muitas regiões do mundo, porém é 
somente na China que seu cultivo, de 
forma comercial, é bastante significa-
tivo. O nome goji é uma simplificação 
da pronúncia de gǒuqǐ (枸杞), o nome 
da planta em chinês (mandarino). É 
usado na medicina tradicional chinesa 
há mais de 1900 anos e chegou aos 
países ocidentais somente no início do 
século XXI. Pela sua riqueza em nu-
trientes e propriedades antioxidantes 

tem ganhado o estatuto de superfruta 
e seu consumo no mundo ocidental 
tem crescido rapidamente. 

A maior parte da produção de goji 
vem, principalmente, da região de 
Ningxia, situada no Noroeste da Chi-
na e responsável por mais de 45% da 
produção chinesa de goji, e da região de 
Xinjiang Uygur, no Oeste da China. 

O goji tem longa e importante 
história na medicina tradicional 
chinesa (TCM – Traditional Chinese 
Medicin), a qual acredita que ele me-
lhora a função do sistema imunitário, 
propicia maior acuidade visual, prote-
ge o fígado, aumenta a produção de es-
permatozóides e melhora a circulação, 

encontradas nos oxicocos (cran-
berries) e que são responsáveis pela 
prevenção de infecções do trato uri-
nário. Ainda são necessários mais 
estudos clínicos para confirmar que 
as blueberries oferecem benefícios 
similares.

Um estudo de 2006 pesquisou 
o efeito das blueberries sobre a 
duração da vida e idade de ne-
matódeos (Nemathelminthes), um 
verme cilíndrico microscópico 
usado em estudos biológicos. Os 
pesquisadores observaram que 
a adição de extrato de blueberry 
aumentava significativamente a 
duração da vida desses pequenos 
animais e descobriram que eram as 
proantocianidinas as responsáveis 
por esse aumento de vida. 

Outros estudos em animais 
mostram que o consumo de blue-
berries abaixa a taxa de colesterol e 
o nível de lipídios sanguíneos. Em 
ratos, foi observado que o consumo 
de blueberries altera as glicosamino-
glicanas, componentes das células 
vasculares que podem influenciar o 
controle da pressão sanguínea. 

O Quadro 5 mostra o valor 
nutricional das blueberries.

GOJI
O goji, mais conhecido pelo seu 

nome inglês de wolfberry, é o nome 
comum do Lycium barbarum, uma 
planta da família das solanáceas (à 

QUADRO 5 - VALOR 
NUTRICIONAL DOS BLUEBERRIES
(uma xícara i.e. 148 gramas)

Nutriente Quantidade

Calorias 84kcal

Proteínas 1,1g

Lipídios 0,5g

Carboidratos 21,5g

Fibra 3,6g

Manganês 0,5mg

Vitamina C 14,4mg
Fonte: USDA National Nutrients Database for Standard 
Reference, Release 19 (2006)
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entre outros efeitos! Também é usado 
nas medicinas tradicionais coreana, ja-
ponesa e tibetana. Pode ser comido ao 
natural, ingerido na forma de suco ou 
de chá, ou como tintura (extrato alco-
ólico); na medicina tradicional chinesa, 
suas raízes são usadas no tratamento de 
inflamações e doenças cutâneas.

O goji contém muitos nutrientes e 
fitoquímicos. 

- Contém 18 aminoácidos (13g 
por cada 100g de fruto seco, isto é, 
seis vezes superior ao polén da abelha 
e com mais proteínas que a maioria dos 
cereais integrais), incluindo os oito que 
são essenciais para a vida, tais como a 
isoleucina e triptofano; 

- Contém mais de 21 oligoele-
mentos, incluindo o zinco, o ferro, o 
cobre, o selênio, o fósforo e o germânio, 
considerado em estudos como tendo 
atividade anti-cancerígena; 

- Tem alto teor de proteína; 
- Contém o espectro completo de 

carotenóides antioxidantes, incluindo 
-caroteno (maior concentração que 

a cenoura), zeaxantina (protetor dos 

olhos), luteína, licopeno, criptoxantina 
e xantofilas. O goji é a maior fonte de 
carotenóides conhecida; 

- Contém 500 vezes a quantidade 
de vitamina C das laranjas, fazendo 
com que seja uma das fontes de vi-
tamina C mais ricas da terra; ainda 
são ricos em vitaminas B1, B2, B6 e 
vitamina E;

- Contém -Sisterol (e outros 
fitoesteróis), fitonutriente com função 
antiinflamatória, que ajuda também a 
equilibrar os níveis de colesterol e pode 
ser usado no tratamento de impotência 
sexual e equilíbrio da próstata; 

- Contém ácidos graxos essenciais, 
que são necessários para a síntese de 
hormônios, e regula o funcionamento 
do cérebro e sistema nervoso, incluindo 
os ácidos graxos essenciais linoléico e

-linolênico; 
- Contém sesquiterpenóides, como 

a ciperona (regula a pressão arterial, 
alivia o desconforto menstrual, usado 
no tratamento do cancro do cólo do 
útero) e solavetivona (com proprie-
dades antibacterianas e antifúngicas) 

tetraterpenóides e betaína. A betaína é 
usada pelo fígado para produzir colina; 
promove grupos metil com reações 
energéticas no corpo, ajuda a reduzir 
o nível de homocisteína, um fator de 
risco em problemas cardíacos, e prote-
ge a célula em nível de DNA;

- Contém fisalina, um fitonutriente 
usado nos transtornos da hepatite B e 
substância ativa contra todos os tipos 
de leucemia.

As bagas de goji contêm, também, 
uma excelente riqueza em fibra através 
da presença de polissacarídeos de eleva-
da densidade que fortalecem e apoiam 
um sistema imunitário saudável. Os  
polissacarídeos são longas cadeias de 
moléculas de açúcar que alimentam os 
macrófagos (grandes glóbulos brancos) 
na parede dos intestinos. Um polissa-
carídeo encontrado nas bagas do goji 
demonstrou ser um poderoso estimu-
lante da secreção da rejuvenescedora 
hormona de crescimento.

As bagas de goji foram avaliadas 
como o alimento com a capacidade 
antioxidante mais elevada na escala 

O GOJI TIBETANO, UM ENGODO!
Com o ímpeto que ocorre desde o início do século XXI para o goji, começaram a aparecer no mercado global de alimen-

tos saudáveis o “Goji Himalaiano” e o “Goji Tibetano”. Nenhuma empresa especifica onde esses gojis estão supostamente 
cultivados. Trata-se de um mito fabricado para tirar alguma vantagem mercadológica do produto, uma vez que toda a região 
do platô tibetano é inóspita ao cultivo comercial de qualquer planta que seja. Esse platô, que cobre a maior parte do Norte do 
Tibet e o Leste do Himalaia, está a mais de 3.000 metros de altitude, com solo pobre e condições climáticas áridas, totalmente 
desfavoráveis a qualquer colheita. As temperaturas noturnas são, em média, de -4ºC o ano todo, com seis meses de geadas 
contínuas, impedindo a floração e formação de frutas. O que existe é uma agricultura de subsistência associada a condições 
de transporte, que não permitem a produção comercial de qualquer baga. Embora se encontrem algumas pequenas áreas 
férteis nos vales de Lhasa, Shigatse, Gyantse  e do rio Brahmaputra, não consta em nenhum relato econômico, científico ou 
governamental, qualquer nota relativa à produção de alguma espécie de Lycium nessas regiões tibetanas!
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ORAC (Oxygen Radical Absorban-
ce Capacity), com 25.300 unidades 
ORAC.

Desde 2005, o goji tem sido cada 
vez mais mencionado no mercado 
dos alimentos funcionais como uma 
das superfrutas exóticas, com maiores 
benefícios à saúde. Como salientado 
anteriormente, ele é, muitas vezes, 
indevidamente comercializado sob o 
nome de bagas de goji tibetano. Ade-
mais, sua comercialização é acom-
panhada de claims que não possuem 
confirmações científicas, pelo menos 
no mundo ocidental. Seu teor em vi-
tamina C, por exemplo, é considerado, 
em muitos relatos, como sendo entre os 
maiores encontrados em plantas. Po-
rém, análises efetuadas por laboratórios 
independentes com bagas desidratadas 
têm mostrado que este teor oscila entre 
29-148mg por 100g de frutas, um 
nível comparável com muitos cítricos 
ou morangos!

GUARANÁ
O guaranazeiro é um arbusto 

originário da Amazônia, encontrado 
no Brasil e Venezuela. Seu nome 
científico é Paullinia cupana e produz o 
fruto conhecido como guaraná. É uma 
espécie vegetal arbustiva e trepadeira 
da família das sapindáceas, cujo nome 
provém do termo indígena “varana” ou 
do tupi wara’ná, que significa árvore 
que sobe apoiada em outra. Cultivado 
inicialmente na Amazônia pelos índios 
maués. Na Bahia, é cultivado no baixo 
Sul, tornando o Estado o maior pro-
dutor do País. O cultivo é de grande 
importância sócio-econômica para a 
região, em virtude de ser explorado 
por pequenas propriedades e por ser 
uma atividade típica de agricultura 
familiar. A área cultivada na Bahia é de 
8.000 hectares com produção de 2.600 
toneladas e uma produtividade média 
superior a 500kg/hectare contra menos 
de 300kg/hectare da região produtora 
da Amazônia. A produtividade dos 
plantios da Bahia é muito superior, 
visto que a região reúne condições mais 
propícias ao desenvolvimento da plan-
ta, com boa distribuição de chuvas ao 
longo do ano, solos de maior fertilidade 
e baixa incidência de doenças, como a 
antracnose. 

Sua fruta possui uma substância 
parecida com a cafeína, a guaranina 
[alcalóide do guaraná (C8H10N4O2), quase idêntico à cafeína, e, devido 
a essa propriedade estimulante, é 
usada para a fabricação de xaropes, 
barras, pós e refrigerantes. A fruta 
possui casca vermelha e, quando ma-
dura, deixa aparecer a polpa branca 
e suas sementes, assemelhando-se 
com olhos. As sementes maduras 
do guaraná, depois de torradas e 
moídas, formam uma massa plástica 
macia e homogênea, de cor cinzenta, 
que, depois da defumação para se-
cagem, muda para vermelho-escuro, 
às vezes quase roxa, escurecendo 
com o tempo, devido à oxidação. 
É na fase de massa moldável que 
se preparam os “pães”, de formas 
cilíndricas, elípticas ou ovais, que, 
depois de adquirirem consistência 
extremamente dura e inalterável, são 
oferecidos no comércio. O “pão” de 
guaraná é constituído por uma massa 
duríssima que, para ser consumido, 
precisa ser desbastado com lima de 
aço ou, como fazem as populações 
rurais da Amazônia, limado com o 
osso hióide (erradamente chamado 
de língua) do Pirarucu. 

O uso do guaraná pelos Amerín-
dios antecede a descoberta do Brasil. 
Os índios Guaranis secavam e tor-
ravam as sementes de guaraná e, adi-
cionando água, formavam uma pasta 

que era usada de forma semelhante ao 
chocolate dos mexicanos, para prepa-
rar alimentos, bebidas e remédios. Na 
medicina indígena, era usado como 
estimulante e adstringente (agente 
secante) no tratamento de diarréia 
crônica. Segundo o botânico James 
Duke, era também usado pelas tribos 
amazônicas na prevenção da arterios-
clerose, para alívio de dores em geral e 
em casos de hipertensão, febre, enxa-
queca, neuralgia e disenteria.

Assim, são atribuídos ao guaraná, 
entre outras, as seguintes propriedades: 
estimulante, afrodisíaco, ação tônica 
cardiovascular, combate a cólicas, ne-
vralgias e enxaquecas e ação diurética e 
febrífuga. O uso terapêutico da cafeína 
pode causar dependência psíquica e 
síndrome da abstinência. O guaraná 
contém cafeína, proteína, açúcares, 
amido, tanino, potássio, fósforo, ferro, 
cálcio, tiamina e vitamina A. O teor 
da cafeína na semente do guaraná 
pode variar de 2% a 8% (do peso seco), 
maiores que os do café (1% a 2%), mate 
(1%) e cacau (0,7%). Entretanto, se 
ingerida em excesso, provoca efeitos 
colaterais, como insônia, azia, depen-
dência, etc...

Os pesquisadores europeus (França 
e Alemanha) começaram a estudar o 
guaraná em 1940; suas propriedades 
estimulantes e ação termogênica são 
reconhecidas. Nos Estados Unidos é 
conhecido por aumentar o estado de 



34

A
D

IT
IV

O
S 

&
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S 

SUPERFRUTAS

alerta mental, lutar contra a fadiga 
e aumentar a estamina e resistência 
física. 

A primeira análise química de 
sementes de guaraná foi feita pelo bo-
tânico alemão Theodore von Martius, 
nos anos de 1700. O botânico isolou 
uma substância cristalina, branca, 
amarga, com notável ação fisiológica. 
Nomeou essa substância de guarani-
na e, ulteriormente, foi chamada de 
cafeína. Muitos pesquisadores ainda 
consideram que a guaranina é um 
fitoquímico único do guaraná, mas, 
de acordo com os químicos, é cafeina; 
a guaranina seria, na realidade, uma 
cafeína impura, provavelmente cafeí-
na ligada a algum tanino ou fenol. A 
cafeína, juntamente com a teofilina e 
a teobromina, é uma substância quí-
mica derivada da xantina, encontrada 
na natureza, nas plantas consumidas 
pelo homem. Enquanto a teofilina e a 
teobromina apresentam duas metilas, 
a cafeína possui três: 1,3,7-trimetil-
xantina. A xantina, por sua vez, é uma 
substância química derivada da purina: 
é uma dioxipurina, estruturalmente 
relacionada com o ácido úrico. As 
purinas do organismo são a adenina 
e a guanina, que, juntamente com as 
pirimidinas (uracil, timina e citosina), 

formam compostos heterocíclicos que 
fazem parte dos nucleotídeos, elemen-
tos estruturais do ADN (desoxirribo-
nucleotídeo) e ARN (ribonucleotídeo).  
As sementes de guaraná contêm de 
2% a 8% de cafeína (25.000 a 75.000 
ppm), bem como traços de teofilina 
(500 a 750ppm) e teobromina (300 a 
500ppm). Também contêm grandes 
quantidades de alcalóides, terpenos, 
taninos, flavonóides, amido, saponinas 
e substâncias resinosas.

Acredita-se que são os alcalóides 
(xantinas) cafeína, teobromina e te-
ofilina, que mais contribuem para a 
atividade terapêutica do guaraná. Em 
estudos clínicos, observou-se que a 
teofilina estimula o coração e o sistema 
nervoso central, melhora o estado de 
alerta e alivia a fadiga. Também possui 
forte atividade diurética e reduz a cons-
trição dos brônquios, sendo assim útil 
em caso de asma. A teobromina possui 
efeitos similares. Certamente, muitos 
dos usos tradicionais do guaraná e 
de seus efeitos decorrem de seu alto 
conteúdo de cafeína.

Em 1989, foi autorgada uma pa-
tente nos Estados Unidos para um 
extrato de sementes de guaraná capaz 
de inibir a agregação plaquetária. A pa-
tente descreve a habilidade do guaraná 

em prevenir a formação de coágulos 
sanguíneos e ajudar na dissolução/
quebra de coágulos já existentes, e é 
acompanhada de evidências clínicas. 
Em 1991, um grupo de pesquisadores 
brasileiros confirmou essas proprieda-
des de antiagregação.

Um estudo in vivo datado de 1997 
comprova que o guaraná aumenta a 
atividade física, melhora a resistên-
cia física sob estresse e a retenção 
memorial, em ratos; possui atividade 
antiamnésia.  

Também foi comprovado que o 
guaraná apresenta atividade no alívio 
de dores de cabeça e enxaquecas, bem 
como em lumbago e reumatismo. Suas 
propriedades antibacterianas contra 
E. coli e Salmonella também já foram 
documentadas. Assim, pouco a pouco, 
os benefícios do guaraná, conhecidos 
há séculos pelos índios, estão sendo 
comprovados pela ciência moderna.

MANGOSTÃO 
O mangostanzeiro é uma árvore 

de oito a dez metros de altura, de 
copa cônica, da mesma família das 
árvores brasileiras bacuri e gua-
nandi. De grande longevidade, tem 
enorme produtividade, podendo 
dar entre 1.300 e 1.500 frutos por 
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safra. Tem folhas grandes, duras, de 
coloração verde-escura e brilhante 
e flores grandes de coloração ver-
melho-escura. O fruto é esférico de 
4 a 9 cm de diâmetro e 3,6 a 6,5 
cm de altura, de coloração vermelha 
a castanha escura. A polpa mole 
e suculenta envolve as sementes 
oleaginosas e apresenta sabor deli-
cado e muito característico. A parte 
comestível é formada por quatro a 
oito segmentos carnosos brancos e 
translúcidos. Possui de zero a três 
sementes de dois centímetros de 

comprimento formadas do tecido 
nucelar.

Nativo da região tropical do 
Sudeste asiático - seu nome ori-
ginário do malaio manggustan -, 
abrangendo também a maioria das 
ilhas da Indonésia, o mangostão 
é considerado pelos habitantes 
desses lugares como a fruta mais 
saborosa do mundo: “a rainha das 
frutas tropicais”. Verdadeiro “man-
jar dos deuses”, o mangostão foi 
comparado, por alguns, ao néctar e 
à ambrosia, alimentos do Olimpo 

grego. Consta que a rainha Vitória 
da Inglaterra, durante o seu reinado 
(1837-1901), decretou o mangos-
tão como a fruta oficial da corte e 
dos banquetes reais. O seu aspecto 
exterior agreste e interior delicado 
ajudaram o mangostão a manter 
até hoje a fama de fruto exótico 
sofisticado.

Apesar de a árvore que produz 
o mangostão demorar vários anos 
para começar a frutificar - cerca 
de 10 anos quando plantada sem 
enxertia, ou 4 com enxertia – foi 
introduzido no Brasil em 1935 
e atualmente é cultivado princi-
palmente nos Estados do Pará e 
Bahia, numa área estimada de 350 
hectares com uma produção de 
300 toneladas. Existe, inclusive, 
produtor no Oeste do Estado de 
São Paulo.

O mangostão é utilizado, prin-
cipalmente, como f ruta f resca, 
apresentando, em média, 23,8% 
de polpa. Para ser consumido, o 
fruto precisa ter o seu pericarpo 
(de 0,5 a 1,0cm de espessura) 
cortado cuidadosamente no sen-
tido transversal e a sua parte de 
cima removida; os gomos brancos 
são retirados com garfo ou com 
palito. Recomenda-se cuidado no 
corte do fruto, para evitar que a 
resina contida na casca, que tem 
forte sabor adstringente, entre em 
contato com a polpa. 

O mangostão foi qualificado 
como superfruta (características 
agradáveis, riqueza de nutrientes, 
presença elevada de antioxidantes 
e potencial impacto positivo para 
a saúde humana), porém se consi-
derar somente a parte comumente 
comida, os gomos carnosos, o man-
gostão somente tem características 
agradáveis, e nada mais. Seu perfil 
nutritivo não apresenta nenhum 
conteúdo importante, não tem pig-
mentação que denotaria a presença 
de antioxidantes fitoquímicos e não 
tem nenhuma evidência científica 
de que esses gomos carnosos pos-
suem alguma propriedade benéfica 
para a saúde. Onde está então o 
milagre do mangostão?

A casca do mangostão, que 

QUADRO 6 - DIAGRAMA DA ESTRUTURA DO NÚCLEO BASE DAS 
XANTONAS COM NUMERAÇÃO DOS CARBONOS RECOMENDADA 
PELA IUPAC. E ESTRUTURA DAS XANTONAS MAIS ESTUDADAS 

DO MANGOSTÃO 
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representa quase 70% do peso do 
fruto, contém xantonas e taninos 
que propiciam adstringência, deses-
timulando infestação por insetos, 
fungos, bactérias e, até mesmo, o 
ataque de animais predadores en-
quanto o fruto não está maduro. 

Essas xantonas têm despertado 
grande interesse das indústrias de 
alimentos e farmacêutica; possuem 
alto poder antioxidante e agem 
no organismo humano trazendo 
benefícios à saúde. Trata-se de 
uma classe especial de compo-
nentes biologicamente ativos que 
possuem numerosas capacidades 
bioativas, tais como propriedades 
antioxidantes. As xantonas - pre-
sentes em toda a fruta, porém de 
forma muito mais significativa em 
seu exocarpo - ajudam a manter 
a saúde intestinal, a fortalecer o 
sistema imunológico, a neutrali-
zar os radicais livres, a fortalecer 
os cartílagos e o funcionamento 
das articulações e a favorecer um 
sistema respiratório estacional 
saudável.

As xantonas possuem uma 
estrutura anelar de seis carbonos 
com múltiplas ligações duplas  
(veja Quadro 6). Estas ligações lhe 
dão grande estabilidade e lhe con-
ferem propriedades fitoquímicas 
(antioxidantes, antiinflamatórios, 
anti-histamínicos, anti-tumorais, 
etc.). As xantonas têm a mesma 
estrutura básica e múltiplas varian-
tes (nas cadeias laterais), o que lhes 
permite uma grande variedade de 
funções. O que as tornam únicas 
são as ligações duplas 1-8, que 
lhes permitem passar facilmente 
pela mucosa intestinal e entrar 
na corrente sanguínea sem serem 
destruídas.

S ã o  c o m p o s t o s  r a r o s  n a 
 natureza, menos de duzentos, 
dos quais 58 foram encontrados, 
principalmente na casca, do man-
gostão. As mais estudadas são a 

-mangostina (antioxidante), a 
-mangostina (antiinflamatório)  

e a garcinona E (anti-tumoral). 
As xantonas não são as únicas 
substâncias biologicamente ativas 
no mangostão: catequinas e ou-
tros polifenóis estão presentes em 

escuro, com veias vincadas. A planta 
dá flores e frutos durante todo o ano. 
As flores são pequenas e brancas. A 
fruta contém muitas sementes e tem 
um forte odor quando colhida, daí ser 
por vezes descrita como fruta de queijo 
ou fruta de vômito.

O fruto é oval e atinge 4 a 7cm de 
tamanho. Quando surge, apresenta 
uma cor verde, mudando para amarelo 
e, por fim, quase branco, momento 
em que o fruto é colhido. Apesar do 
seu odor, as pessoas alimentam-se 
deste fruto, quer cru, quer cozido. No 
Sudoeste da Ásia e os aborígenes da 
Austrália, ingerem a fruta crua com 
sal ou cozida com especiarias. O fruto 
também contém muitas sementes, que 
normalmente são ingeridas depois de 
assadas.

Na China, Japão e Taiti, várias 
partes da árvore (folhas, flores, frutos 
e tronco) servem para tratamento da 
febre, tratamento dos olhos e proble-
mas da pele, gengivite, constipação, 
dores de estômago ou dificuldades 
respiratórias. Na Malásia, acredita-se 
que as flores aquecidas desta planta 
aplicadas ao peito curam a tosse, náu-
sea e cólicas. Nas Filipinas, é extraído 
o sumo das folhas como tratamento 
para a artrite.

O tronco desta árvore produz 
uma cera castanho-púrpura, chamada 
de cera-batik, aplicada em pintura 
sobre tecido, normalmente seda; é 
conhecida por ser produzida com esta 
finalidade na Ilha de Java, na Indoné-
sia. No Havaí, é extraída uma tintura 
amarelada da raiz para tingir tecidos. 
No Suriname, assim como em outros 
países, a árvore serve como pára-vento, 
suporte para videiras e, também, árvo-
res de sombra para arbustos de café. A 
fruta é também usada como “champô” 
(shampoo, no Brasil) na Malásia, onde 
se acredita que ajuda no combate aos 
piolhos.

Na Indochina, o fruto aplica-se 
no tratamento da asma e disenteria. 
Para uso externo, o fruto é descasca-
do, esmagado, misturado com sal e 
depois aplicado sobre fraturas ósseas. 
No Havaí, o fruto maduro é aplicado 
em furúnculos para extrair o pus. O 
extrato de fruta também pode regular a 
menstruação ou dificuldades urinárias. 
Nos Estados Unidos e Canadá, “noni” é 

quantidades significativas. Ainda 
contém potássio, fósforo, cálcio, 
ferro e vitaminas B1, B2, B6 e C. O 
Quadro 7 mostra a composição do 
mangostão.

QUADRO 7 - COMPONENTES 
DO MANGOSTÃO

Componentes 

Água 79,2-79,7

Calorias 76

Proteína (g) 0,5-0,7

Carboidratos 18,6-19,8

Ácido Cítrico (g) 0,63

Fibras (g) 0,3-1,3

Cálcio (mg) 11,0-18,0

Fósforo (mg) 11,0-17,0

Ferro (mg) 0,3-0,9

Vitamina A  14,0
(Caroteno) UI

Vitamina B  0,06-0,09
(Triamina) (mg)

Vitamina B2  0,01-0,06
(Riboflavina) (mg)

Vitamina B5  0,04-0,1
(Niacina) (mg)

Vitamina C (mg) 2,0-66

Fonte: Chau Ka-Ming (1990), Food Nutr. Cntr. (1968*)

NONI: MITO OU 
REALIDADE 

O Morinda citrifolia, normalmente 
conhecido por noni na língua havaiana, 
ou nono em taitiano, é uma pequena 
árvore da família das rubiáceas, ori-
ginária do Sudoeste da Ásia, tendo 
sido difundida pelo homem através 
da Índia e do Oceano Pacífico até às 
ilhas da Polinésia Francesa, onde se 
situa o Taiti.

Cresce tanto em florestas como 
em terrenos rochosos ou arenosos. É 
tolerante a solos salinos e certas con-
dições de seca e é, portanto, encontrada 
numa grande variedade de habitats, até 
mesmo em terrenos vulcânicos ou em 
terra calcária.

Pode crescer até 9m de altura e 
tem folhas largas, simples, de verde 



37

A
D

IT
IV

O
S 

&
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

SUPERFRUTAS

anunciado como produto dietético.
Os fabricantes de produtos do 

noni reivindicam que a xeronina  é o 
princípio biológico ativo. Segundo o 
descobridor desse alegado princípio 
ativo, o Dr. Ralph Heinicke, a xeronina  
é  “um novo alcalóide, útil em medicina, 
alimentação e em campos industriais.” ; 
“A composição, a caracterização, o modo 
de ação e a utilidade do novo alcalóide, a 
xeronina, pode ser isolado de um grande 
número de substâncias naturais, através 
de determinadas técnicas e precauções.” No 
entanto, até o ano de 2006, vinte anos 
após o primeiro anúncio da descoberta 
da xeronina, não foi lançado nenhum 
artigo em publicação científica sobre 
este composto. A estrutura química da 
xeronina ainda hoje é desconhecida.

Uma análise da fruta desidratada, 
em pó, feita pelo College of Tropical 
Agriculture and Human Resources, da 
University of Hawai’I, em Manoa, 
mostra excelentes níveis de carboi-
dratos e fibras dietéticas. Obviamente, 
estes macronutrientes estão na polpa 

da fruta, uma vez que o suco contém 
somente traços dos mesmos. O mes-
mo ocorre com os micronutrientes; a 
polpa contém grande quantidade de 
vitamina C e quantidades substan-
ciais de niacina (vitamina B3), ferro e 
potássio. Vitamina A, cálcio e sódio 
estão moderadamente presentes. No 
suco, somente a vitamina C ainda está 
presente em alto nível (42% da IDR, 
Ingestão Diária Recomendada) e, mes-
mo assim, em nível semelhante àquele 
fornecido pela metade de uma laranja! 
O Quadro 8 mostra uma análise nu-
tricional do noni havaiano.

O noni também contém fitoquími-
cos, tais como oligo e polissacarrídeos, 
glicosídeos, noniosídeos, -sitoste-
rol, antraquinona (damnacanthal) e 
alcalóides. Algumas referências, na 
internet, mencionam a xeronina e 
proxeronina como constituintes im-
portantes do noni, porém como não 
existe qualquer estudo a respeito pu-
blicado na literatura médica, os termos 
não são cientificamente reconhecidos. 

Da mesma forma, embora a reputação 
do noni pelos seus usos em medicina 
popular seja antiga, nenhuma aplicação 
médica ou existência de reais benefícios 
para a saúde tem sido verificado pela 
ciência moderna! O que existe, sim, é 
um fabuloso mercado global, avaliado 
em mais de US$ 2 bilhões por ano, para 
o suco de noni; essas vendas apoiam-se 
em alegações ... da medicina popular. 

Nos Estados Unidos, a própria 
FDA já emitiu algumas cartas de 
advertência para empresas que co-
mercializam o suco de noni baseado 
em alegações de saúde infundadas. 
Essas cartas ainda salientam a ausên-
cia de evidência científica sobre os 
benefícios para a saúde trazidos pelos 
fitoquímicos do noni, escopoletina e 
damnacanthal, sendo que nenhum 
dos dois tem comprovada atividade 
biológica em humanos. Na Comuni-
dade Econômica Européia, a European 
Commission for Health and Consumer 
Protection Directorate-General aprovou, 
em 2002, uma marca de suco de noni, 
como novel food, porém não endossou 
nenhuma de suas alegações de saúde.

Uma das teorias mais utilizadas para 
explicar os benefícios do noni está rela-
cionada com a proxeronina que, quando 
chega a partes específicas das células, 
como as mitocôndrias, os microssomas, 
o aparelho de Golgi, o retículo endotelial, 
os sistemas de transporte de elétrons, 
DNA, RNA e dentro destas estruturas, 
se combina com outros agentes bioquí-
micos naturais e blocos construtores 
(hormônios, proteínas, enzimas, seroto-
nina, vitaminas, minerais e antioxidantes) 
onde age, pela corrente sanguínea, nas 
células do organismo. Esta combinação 
se converte em xeronina, que ajuda a 
célula na sua reparação e regeneração. 
Devido a essas propriedades, a xeronina 
intervém potencialmente no corpo hu-
mano de muitas maneiras, que vão desde 
o aumento da vitalidade de uma pessoa 
até a redução da dependência das drogas. 
Os transtornos internos e neurogênicos 
também podem reagir positivamente 
à xeronina, devido à sua habilidade de 
normalizar as proteínas encontradas em 
todos os tecidos vivos essenciais, até do 
cérebro.

A função da escopoletina no or-
ganismo humano, outro componente 
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identificado neste fruto, é que se une 
à serotonina, cuja presença está asso-
ciada com a diminuição da ansiedade 
e da depressão, com a regulação da 
temperatura corporal e da atividade 
sexual, além de ser o precursor da 
melatonina como regulador do sono, 
mostra atividade anti-hipertensiva, 
antiinflamatória e anti-histamínica. 

Também são encontrados fitonu-
trientes e selênio, que são poderosos 
protetores antioxidantes contra os 
radicais livres. Têm sido identificados 
17 aminoácidos dos 20 conhecidos, 
incluindo os nove que se consideram 
essenciais.

Estudos científicos tentam de-
monstrar a validez do amplo uso 
tradicional desta espécie; no entanto, 
mais uma vez, não há nada realmente 
provado cientificamente sobre seus 
efeitos. Um estudo que tinha como 
objetivo revisar e atualizar a infor-
mação científica que existe sobre este 
fruto, utilizou como método a busca 
das palavras Morinda citrifolia, Mo-
rinda litoralis ou Morinda bracteata 
para realizar uma revisão nas bases de 
dados PubMed, COCHRANE, ES-
BCO, SCIELO, LILACS, CUMED, 
MEDNAT, RECU até o dia 25 de 
 junho de 2004. Foi encontrado um to-
tal de 47 referências nas bases consul-
tadas, onde somente cinco avaliavam, 
em modelos pré-clínicos, a maioria 
in vitro, as atividades farmacológicas 
do suco de noni para uso relacionado 
com câncer e imunoestimulação, assim 
como com dor e inflamação. Esse es-
tudo concluiu que a informação cien-
tífica disponível não permite validar 

o uso e a segurança da utilização do 
noni, porque está limitado a estudos 
pré-clínicos farmacológicos e precisa 
de um mínimo de investigações toxi-
cológicas que respaldem a segurança, 
o que é particularmente relevante em 
tratamentos para problemas de saúde 
complexos, como o câncer.

Um outro estudo foi realizado para 

averiguar a toxicidade do suco de noni. 
Ele utilizou células hepáticas in vitro 
expostas a este suco, como modelo 
para investigar a sua hepatotoxicidade, 
que foi relatada em três pacientes. Não 
foi mostrado qualquer efeito tóxico 
muito relevante no fígado, assim como 
também não foi encontrada qualquer 
genotoxicidade na exposição in vitro de 
bactérias e células mamárias ao suco de 
noni. Então, este estudo conclui que o 
suco de noni é seguro para o consumo 
se for produzido em condições con-
troladas e não contenha aditivos não 
indicados na embalagem.

Portanto, o uso popular e a interes-
sante informação científica que se tem 
a respeito da utilização deste fruto e da 
sua composição, mostram a necessidade 
de se aprofundar os estudos farmacoló-
gicos e toxicológicos, utilizando extratos 
do fruto em pacientes. Até agora, as 
informações e o uso popular deste fruto, 
geralmente, são sem fundamento e ainda 
existem poucos trabalhos publicados que 
validam cientificamente o seu uso.

QUADRO 8 - ANÁLISE NUTRICIONAL DO NONI HAVAINO (FRUTA EM PÓ)

Por 100 gramas (%) 
Proteína 5,8%
Gordura 1,2%
Umidade 9,3%
Cinza 10,3% 
Fibras dietéticas (total) 36% 
Carboidratos 71%

Por 1.200 miligramas (mg)
Proteína 69,6mg 
Gordura 15,5mg
Carboidratos 843mg
Fibras dietéticas (total) 419mg
Calorias 3
Vitamina A 2,26 IU
Vitamina C 9,81mg
Niacina 0,048mg
Tiamina –
Riboflavina –
Ferro 0,02mg
Cálcio 0,88mg
Sódio 2,63mg
Potássio 32,0mg
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coloca perto do topo da lista dos 277 
alimentos comumente usados nos 
Estados Unidos.

Os oxicocos são ricos em polifenóis 
antioxidantes, fitoquímicos sob intensas 
pesquisas por seus possíveis benefícios 
para o sistema cardiovascular, sistema 
imunitário e como agentes anticancerí-
genos. O suco de cranberries contém um 
componente químico, material de alto 
peso molecular não-dialisável (NDM), 
capaz de inibir e, até mesmo, de rever-
ter a formação de placas por bactrérias 
Streptococcus mutans. Esta bactéria é 
vulgar na boca do homem e é o princi-
pal fator do desenvolvimento de cáries, 
devido a sua capacidade acidogênica e 
acidúrica. O suco de oxicoco mostra 
alguma eficiência contra a formação 
de pedras renais. Os cranberries, bem 
como o seu suco, são fontes abundan-
tes de antocianidinas, especificamente 
cianidina e peonidina, e são também 
ricos em petunidina (42mg por 100g 
de frutas frescas). Embora apresentem 
grandes efeitos contra células cancerosas 
humanas in vitro, quando ingerido por 
humanos esse efeito não é comprova-
do, apresentando pobre absorção pelas 
células humanas e rápida eliminação 
na corrente sanguínea. Mesmo assim, 
desde 2002, existe um número cada 

OXICOCO OU 
CRANBERRY 

O oxicoco é uma planta sempre 
verde pertencente ao gênero Vaccinum, 
subgênero Oxycoccus, encontrado em 
áreas pantanosas e acídicas do Hemis-
fério Norte. O fruto é uma falsa baga, 
maior que as próprias folhas; inicial-
mente branco, passa a ser vermelho forte 
quando maduro. É comestível, com 
gosto ácido pronunciado. As principais 
espécies são:

- Vaccinium oxycoccus ou Oxycoccus 
palustris (Common Cranberry or Nor-
thern Cranberry) - amplamente difun-
dido na parte de clima frio temperado 
do Hemisfério Norte (Norte da Europa, 
da Ásia e América do Norte); 

- Vaccinium microcarpum ou Oxycoc-
cus microcarpus (Small Cranberry) - 
encontrado no Norte da Europa e da 
Ásia. Suas folhas são mais triangulares 
e alguns botânicos incluem essa espécie 
na espécie V. oxycoccus; 

- Vaccinium macrocarpon ou Oxycoc-
cus macrocarpus (American Cranberry, 
Bearberry) - nativa do Noroeste da 
América do Norte (Leste do Canadá 
e dos Estados Unidos). Difere do V. 
oxycoccus pelas suas folhas maiores, 
com 10mm a 20mm de comprimento 

e sabor ligeiramente assemelhado ao 
da maçã.

Segundo o Economic Research Service 
do United States Department of Agriculture, 
o Estado do Wisconsin é o maior produ-
tor de cranberries, com cerca da metade 
da produção total dos Estados Unidos; o 
Estado do Massachusetts vem em segun-
do lugar, com cerca de 1/3 da produção 
doméstica total. Existe uma pequena 
produção de oxicoco no Sul do Chile, nos 
países bálticos e no Leste Europeu. 

O nome inglês cranberry deriva de 
crane berry, nome dado pelos coloni-
zadores europeus que observaram que, 
na época da floração, a flor lembrava o 
formato da cabeça, pescoço e bico do 
passaro chamado, em inglês, de crane. É 
um tipo de grou, ou garça, uma ave da or-
dem dos gruiformes. O nome português 
oxicoco vem do latim oxycoccus, nome 
científico dessa variadade de planta.

Cerca de 95% da produção de oxico-
co é processada em suco, molho e bagas 
adoçadas e secas. Os 5% restantes são 
vendidos in natura. A maior utilização é 
na forma de suco adoçado, para reduzir 
seu acentuado amargor. 

O oxicoco tem níveis modera-
dos de vitamina C, fibra dietética e 
manganês. Apresenta uma ORAC 
de 9.584 unidades por 100g, o que o 



41

A
D

IT
IV

O
S 

&
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

SUPERFRUTAS

vez maior de pesquisas sobre o papel 
dos componentes polifenólicos do 
oxicoco na prevenção de vários tipos 
de cânceres. Os taninos dos cranberries 
possuem propriedades anticoagulantes 
e podem reduzir as infecções do trato 
urinário e, como já mencionado, a quan-
tidade de placas dentárias, tendo assim 
ação profiláxica contra gengivite. O 
Quadro 9 apresenta o valor nutricional 
do oxicoco.

QUADRO 9 - VALOR NUTRICIONAL 
DO OXICOCO

Nutriente Valor por 100g  

Energia 46 kcal

Fibra, total dietético 4,6g

Açúcares, totais 4,04g

Cálcio, Ca 8mg

Magnésio, Mg 6mg

Fósforo, P 13mg

Potássio, K 85mg

Sódio, Na 2mg

Vitamina C,  13,3mg
total ácido ascórbico

Vitamina A, UI 60 UI

-caroteno 36mcg

Luteína + zeaxantina 91mcg

ROMÃ
A romã é o fruto da romãzeira 

(Punica granatum). O seu interior é 
subdividido por finas películas, que 
formam pequenas sementes possui-
doras de uma polpa comestível. A 
romã possui uma importância histó-
rica grande, uma vez que fez parte do 
contexto cultural de muitos povos.

Segundo pesquisadores russos, 
a romãzeira provém do centro do 
Oriente Próximo, que inclui o inte-
rior da Ásia Menor, a Transcaucásia, 
o Irã e as terras altas do Turcomenis-
tão. A importância da romã é mile-
nar, aparecendo nos textos bíblicos, 
associada às paixões e à fecundidade. 
Os gregos a consideravam como 
símbolo do amor e da fecundidade. 
A árvore da romã foi consagrada à 
deusa Afrodite, pois se acreditava 
em seus poderes afrodisíacos. Para os 
judeus, a romã é um símbolo religioso 
com profundo significado no ritual 
do ano novo, quando acreditam que 
o ano que chega sempre será melhor 
do que aquele que vai embora.

Quando os judeus chegaram à 
terra prometida, após abandonarem 
o Egito, os 12 espias que foram 
enviados para aquele lugar voltaram 
carregando romãs e outros frutos 
como amostras da fertilidade da 
terra que Jeová (Deus) prometera. 

A romã estava presente nos jardins 
do Rei Salomão. Foi cultivada na 
antigüidade pelos fenícios, gregos e 
egípcios. Em Roma, a romã era con-
siderada nas cerimônias e nos cultos 
como símbolo de ordem, riqueza e 
fecundidade.

Os semitas a chamavam de “rim-
mon”, para os árabes era conhecida 
como “rumman”, e mais tarde, os 
portugueses a chamaram de romã ou 
“roman”. Na Idade Média, a romã era 
freqüentemente considerada como um 
fruto cortês e sanguíneo, aparecendo 
também nos contos e fábulas de muitos 
países. Os povos árabes salientavam os 
poderes medicinais dos seus frutos e 
como alimento. Tanto a planta como 
o fruto têm sido utilizados em resi-
dências ou em banquetes pelo efeito 
decorativo das suas flores e dos seus 
frutos, além do seu uso como cerca 
viva e planta ornamental. Segundo 
uma antiga crença popular, se você 
levar na carteira três sementes de romã, 
“dinheiro nunca há de lhe faltar”.

São famosas as romãs da Pro-
vença, de Malta, da Espanha e da 
Itália. O seu cultivo é realizado em 
mais de 100 países do mundo. Dos 
países do Mediterrâneo, atravessou 
o Atlântico e acabou aportando no 
Brasil. Neste país, a planta encontrou 
todas as condições favoráveis para 

OXICOCO (CRANBERRY) E AS INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO 
O suco do oxicoco tem sido reconhecido como eficaz no tratamento de infecções do trato urinário desde 1914, quando 

Blatherwick (1914) relatou que esta fruta, rica em ácido benzóico, causava acidificação da urina. Investigações recentes têm 
se concentrado na capacidade do suco do oxicoco em inibir a aderência da Escherichia coli às células uroepiteliais. Este 
fenômeno tem sido atribuído a dois componentes: frutose e um composto polimérico não dialisável. Descobriu-se que 

este último componente, subseqüentemente isolado dos sucos do oxicoco e do blueberry, inibe adesinas presentes 
nos cílios da superfície de certas E. coli patogênicas. 

Avorn et al. (1994) publicou os resultados do primeiro ensaio clínico placebo-controlado, du-
plo-cego, randomizado desenhado para determinar o efeito de um suco de oxicoco comercial 

sobre as infecções do trato urinário. Cento e cinqüenta e três mulheres idosas que 
consumiram 300ml/dia de suco de oxicoco tiveram uma incidência significativamente 

reduzida (58%) de bacteriúria com piúria quando comparadas com o grupo con-
trole após seis meses. 

Em abril de 2004, a agência governamental francesa AFSSA - o equivalente à 
FDA americana -  aprovou o suco de oxicoco como agente antibacteriano para 
a saúde do trato urinário. Quatro estudos clínicos randomizados mostraram 
evidências de inibição de infecções urinárias em mulheres que tomaram suco de 
oxicoco durante 12 meses. 

Baseado nos resultados desses estudos, as crenças correntes sobre os benefícios 
do suco do oxicoco sobre o trato urinário parecem ser justificadas.
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um crescimento vegetativo, flores-
cimento, frutificação e produção de 
frutos de primeira qualidade. O seu 
maior interesse no mundo está no seu 
cultivo para o consumo como fruta 
fresca. Também tem a sua aplicação 
em clínicas especializadas no campo 
da medicina moderna e para receitas 
especializadas.

A Espanha é um dos mais im-
portantes países produtores do 
mundo e o maior produtor e expor-
tador do mercado comum europeu. 
A Turquia, com 60.000 toneladas, e 
a Tunísia, com 55.000 toneladas, são 
grandes produtores mundiais, mas 
nestes dois países existe um sistema 

A romã amarela possui uma gran-
de quantidade de sementes e um 
pequeno mesocarpo (parte car-
nosa). Já a vermelha possui um 
pequeno número de sementes e 
uma grossa camada carnosa, sen-
do, portanto, o tipo mais vendi-
do em supermercados, feiras, etc. 
As capacidades medicinais da fruta 
são conhecidas desde a Antigüidade, 
porém até há pouco tempo, eram 
conhecidas apenas pelos interessa-
dos em mitologia ou em medicina 
chinesa antiga. Cada 100ml de suco 
de romã (arilo) fornece 16% das 
necessidades diárias de um adulto 
de vitamina C, também é boa fonte 
de vitamina B, ácido pantotênico, 
potássio e polifenóis antioxidantes.  
No cômputo geral, a romã não é 
fonte significativa de nutrientes. 

Os polifenóis mais abundantes 
no suco de romã são os taninos 
hidrolisáveis, chamados de punica-
laginas, as quais demonstraram em 
pesquisas laboratoriais ter potentes 
propriedades de combate aos radi-
cais livres. Um estudo ex vivo de 
plasma humano após absorção de 
um extrato de romã com teor estan-
dardizado de punicalaginas, indicou 
um aumento médio de 32% da capa-
cidade antioxidante plasmática.

Em pesquisas laboratoriais pre-
liminares e estudos-piloto em hu-
manos, o suco de romã mostrou-se 
efetivo como agente redutor dos 
fatores de risco de doenças cardíacas, 
incluindo oxidação do LDL, status 
oxidativo dos macrófagos e formação 
de células de espuma, cada um desses,  
etapas que levam à aterosclerose e às 
doenças cardiovasculares. Taninos, 
tais como as punicalaginas, foram 
identificados como os principais 
compostos responsáveis pela redução 
do estresse oxidativo, o qual leva a 
esses fatores de risco. A romã tem 
mostrado capacitade de reduzir a 
pressão sanguínea sistólica pela inibi-
ção da ECA (Enzima Conversora da 
Angiotensina). Em 2007, iniciou-se a 
realização de cinco testes clínicos, nos 
Estados Unidos e na Noruega, para 
examinar os efeitos do consumo de 
suco de romã sobre o câncer da prós-
tata, hiperplasia prostática, diabetes e 

de cultivo menos intensivo e menos 
especializado quando comparado 
com o cultivo na Espanha e com 
uma rede de comercialização pou-
co desenvolvida, com apenas 2%  a 
7% de exportação da sua produção 
total.

Tradicionalmente, o Reino Uni-
do tem sido o principal comprador 
de romã da Espanha e os seus frutos 
destinam-se fundamentalmente 
para seu consumo ao natural e 
especialmente nas zonas de mine-
ração da Inglaterra, devido às suas 
propriedades benéficas frente à con-
taminação de metais pesados.

Existem dois tipos de romãs. 



43

A
D

IT
IV

O
S 

&
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

SUPERFRUTAS

linfoma. Relatos preliminares indicam 
que o suco de romã pode frear o apa-
recimento ou desenvolvimento do 
câncer da próstata. Pode ter também 
uma ação antiviral e antibacteriana 
contra placas dentárias.

O óleo extraído das sementes 
contém polifenóis que inibem a sín-
tese de estrógenos e tem mostrado 

eficiência contra a proliferação de cé-
lulas do câncer de mama, in vitro.

Muitos fabricantes de suplemen-
tos consideram mais interessante 
usar extrato de romã (sem açúcar, 
calorias ou aditivos) na fabricação 
de seus produtos, no lugar de suco. 
O Quadro 10 apresenta a compo-
sição química da romã crua.

O ESPINHEIRO-
MARÍTIMO OU,  
EM INGLÊS,   
SEA-BUCKTHORN

O espinheiro-marítimo ou sea-bu-
ckthorn, em inglês, é um arbusto decíduo 
do gênero Hippophae, da família das 
elaeagnáceas. Existem seis espécies e 
12 subespécies nativas em uma vasta 
área da Europa e da Ásia, incluindo 
países, tais como China, Mongólia, 
Índia, Nepal, Paquistão, Rússia, Ingla-
terra, França, Dinamarca, Holanda, 
Alemanha, Polônia, Finlândia, Suécia 
e Noruega. Mais de 90% dos cerca de 
1,5 milhões de hectares de espinheiro-
marítimo existentes no mundo podem 
ser encontrados na China, onde a planta 
é utlilizada com a finalidade de conser-
vação do solo e da água.

O espinheiro-marítimo cresce 
tipicamente em áreas secas, arenosas, e 
tolera bem ambientes e solos salobros, 
mas requer bastante luz solar para 
apresentar um bom crescimento e não 
tolera condições sombrosas, perto de 
árvores maiores. 

A espécie mais comum, Hippophae 
rhamnoides, é a mais disseminada e pode 
ser encontrada desde a Costa Atlântica 
da Europa até o Noroeste da China.

As plantas fêmeas começam a 
produzir frutos (bagas de 6mm a 9mm 
de diâmetro) após três anos de plantio 
e isto, durante 25 a 30 anos. Essas 
frutas são ricas em vitamina C (300 a 
2.750mg/100g, com conteúdo médio de 
695mg por 100g) e certas espécies são 
também ricas em vitamina A, vitamina 
E, aminoácidos, minerais, -sitosterol 
e ácidos polifenólicos. O óleo da fruta 
(4%) tem propriedades antibacteriana, 
antiinflamatório, regeneradora de te-
cidos e anti-tumoral. Devido a sua ri-
queza em antioxidantes, como vitamina 
E, carotenóides, flavonóides e esteróis, 
e composição única em ácidos graxos 
não saturados, seu óleo tem encontrado 
aplicações no tratamento de doenças 
cardiovasculares, câncer, cura de feridas, 
úlcera gástrica e distúrbios da pele. 

Quando as bagas são espremidas 
para produzir suco, o líquido resul-
tante separa-se em três camadas. Na 
parte superior fica um creme espesso, 
de cor alaranjada. No meio, uma 

QUADRO 10 - TABELA DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA - ROMÃ CRUA

Nutrientes Unidade Valor por 100g
Relacionados
Água g 80.970001
Calorias kcal 68
Proteínas g 0.95
Lípides totais (gordura) g 0.3
Carboidratos, por diferença g 17.17
Fibra total dietética g 0.6
Cinzas g 0.61
Minerais
Cálcio, Ca mg 3
Ferro, Fe mg 0.3
Magnésio, Mg mg 3
Fósforo, P mg 8
Potássio, K mg 259
Sódio, Na mg 3
Zinco, Zn mg 0.12
Cobre, Cu mg 0.07
Manganês, Mn mg 0
Selênio, Se mcg 0.6
Vitaminas
Vitamina C, ácido ascórbico total mg 6.1
Tiamina mg 0.03
Riboflavina mg 0.03
Niacina mg 0.3
Ácido pantotênico mg 0.596
Vitamina B6 mg 0.105
Folato total mcg 6
Vitamina B12 mcg 0
Vitamina A UI 108
Vitamina A, RAE mcg_RAE 5
Lípides
Ácidos graxos, total saturados g 0.038
Ácidos graxos, total mono-insaturados g 0.046
Ácidos graxos, total poli-insaturados g 0.063
Colesterol mg 0
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14 (Julho 2001)



44

A
D

IT
IV

O
S 

&
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S 

SUPERFRUTAS

camada contendo alto conteúdo de 
gordura insaturada, características do 
espinheiro-marítimo; na parte inferior, 
sedimentos e o suco propriamente dito. 
As duas camadas superiores contêm 
gorduras usadas em produtos cosméti-
cos, para produzir cremes e linimentos, 
enquanto que a parte inferior é usada 
para suco, geléias e outros produtos 
comestíveis. Fora suas propriedades 
nutritivas, o suco tem ponto de con-
gelamento de -22ºC, lhe permitindo 
continuar líquido mesmo em tempe-
raturas abaixo de zero.

Diferentes partes do espinhei-
ro-marítimo tem sido usadas em 
medicinas tradicionais locais, para 
curar certas doenças ou distúrbios. 
Na China, e outras regiões da Ásia 
continental, é considerada como erva 
medicinal e usada para aliviar a tosse, 
ajudar na digestão, revigorar a circu-
lação sanguínea e aliviar dores em 
geral. Na Mongólia, extrato de galhos 
e folhas de espinheiro-marítimo é 
usado para tratar distúrbios gastrin-
testinais em humanos e animais.

Cascas e folhas são usadas no 
tratamento de diarréia, distúrbios 
dermatológicos e gastrintestinais 

e em compressas tópicas na artrite 
reumatóide.

Pelos seus efeitos hemostáticos e 
antiinflamatórios, as frutas são incorpo-
radas em remédios para tratamento de 
distúrbios pulmonares, gastrintestinais, 
cardíacos, sanguíneos e metabólicos, nas 
medicinas tradicionais chinesa, tibetana 
e indiana. As bagas possuem atividade 
anticarcinogênica potencial.

Chamado de Chharma em algu-
mas linguagens nativas, o óleo extra-
ído de frutas e sementes é usado no 
tratamento de distúrbios do fígado, 
inflamações, distúrbios do sistema 
gastrintestinal, incluindo úlceras 
pépticas e gastrites, eczema, úlcera 
aftosa e outros distúrbios ulcerativos 
dos tecidos mucosais, ferimentos, 
inflamação, queimaduras, geladuras, 
psoríase, lúpus eritematoso cutâneo 
e dermatoses crônicas. Em oftalmo-
logia, extratos tem sido usados em 
ceratites, tracoma, ferimentos nas 
pálpebras e conjuntivite.

Nenhuma das aplicações mencio-
nadas foi comprovada pela ciência 
médica ocidental ou evidenciada 
por testes clínicos suficientes; esses 
conhecimentos e práticas continuam, 

na maioria dos casos, sem nenhuma 
referência científica fora do conti-
nente asiático.

CONCLUSÕES
Ao lado das superfrutas analisadas 

no corpo do presente artigo, ainda 
existem muitas outras candidatas a 
essa denominação. Acerola, camu-
camu, cupuaçu, kiwi, lichia, etc., etc., 
atendem parcialmente aos critérios 
geralmente adotados para definir 
superfrutas que são, para lembrar, 
conteúdo em nutrientes, qualidades 
antioxidantes, intensidade das pesqui-
sas médicas e sucesso/disponibilidade 
comercial, definido como a facilidade 
com a qual determinada fruta, com 
suas características de sabor, aparência, 
aroma e benefícios para a saúde, pode 
ser encontrada pelos consumidores. 

De forma geral, pode-se observar 
que ainda existe uma carência grande 
em pesquisas comprovando cientifica-
mente as propriedades alegadas pelo 
folclore, ou por medicinas populares 
regionais ou, simplesmente, por estra-
tégias mercadológicas visando super 
valorizar alguma produção local.




