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RESUMO: O tomate híbrido tipo italiano (saladete)
Lycopersicon esculentum Mill, apresenta baixa caloria, é
rico em vitaminas (A e C), sódio, potássio, cálcio, fósforo
e ferro. Alguns parâmetros de qualidade são empregados
na análise da composição: acidez; sólidos solúveis; teor de
açúcar e licopeno; aparência; textura; sabor; tamanho e suculência. O presente trabalho teve como objetivo conhecer
a quantidade de compostos fenólicos, composição química
do tomate tipo italiano e determinar a atividade antioxidante. Os resultados, em base seca, de tomate tipo italiano sem
casca e sem semente e de tomate com casca e com semente apresentaram baixos teores de proteína (2,16%), lipídio
(0,26%), fibra (0,28%) e umidade (85,09%). O valor de SST
encontrado no tomate sem semente e sem casca e no tomate com semente e com casca foi menor do que encontrado
na literatura O peso unitário médio dos tomates ficou com
101,05g; de diâmetro longitudinal 55,136mm e 81,164mm
de diâmetro transversal. A atividade antioxidante no molho
está relacionada à concentração de compostos fenólicos.
Novos estudos sobre o tomate tipo italiano Lycopersicon
esculentum Mill poderão corroborar essas informações,
principalmente para efeitos comparativos, visando à padronização de dados da composição química.
PALAVRAS-CHAVE: Lycopersicon esculentum Mill;
qualidade nutricional; antioxidante.
INTRODUÇÃO
O tomate da espécie Lycopersicon esculentum Mill
é uma das variedades de tomate híbrido tipo italiano, o qual
destaca-se pelo ótimo sabor, pela polpa espessa e alta produtividade, característica importante para a indústria. 2,22,26
No tomate é encontrado o pigmento licopeno
(C40H56), que pertence ao subgrupo dos carotenóides não
oxigenados, sendo caracterizado por uma estrutura acíclica e simétrica contendo 11 ligações duplas conjugadas. 34
Devido a sua estrutura química, o licopeno figura como um

dos melhores supressores biológicos de radicais livres, especialmente aqueles derivados do oxigênio. 10
O licopeno, por ser um potente seqüestrador do oxigênio singlet (uma forma reativa de oxigênio, o pior radical
livre causador de câncer), tudo indica que tem propriedades
antioxidantes31 e anticancerígenas, comparativamente mais
potente que a maior parte dos outros carotenóides plasmáticos. Ele é duas vezes mais potente que o β-caroteno para
neutralizar a ação do oxigênio singlet. 14
A absorção do licopeno pelo organismo se dá justamente quando este se encontra na forma cis. Na fruta
fresca, este carotenóide ocorre essencialmente na forma
isomérica trans. 23,36
A fruta crua apresenta, em média, 30mg/kg de licopeno; o suco de tomate, cerca de 150mg/L e o ketchup, em
média, 100mg/kg do produto. 25,30,38
A composição do tomate sofre mudanças durante a
maturação.9 Alguns parâmetros de qualidade têm sido empregados na análise da composição como: a acidez; sólidos
solúveis; teor de açúcar; teor de licopeno; aparência; textura; sabor; tamanho e suculência.
Os açúcares solúveis e os ácidos orgânicos, presentes durante o processo de amadurecimento, determinam
o sabor do fruto e afetam diretamente na qualidade do
produto. 1,29 Isto se deve também às enzimas encontradas
no tomate pectinametilesterase (PME) e poligalacturonase (PG), 41 importantes no amaciamento de frutos; assim
como influenciam na mudança da textura e das pectinas.36
As substâncias pécticas são os principais componentes químicos dos tecidos responsáveis pelas mudanças de textura em hortaliças e frutas. A hidrólise da pectina depende
da ação da PME, presente em todos os estádios durante o
amadurecimento e armazenamento, e é correlacionada com
o aumento de pectinas solúveis e amaciamento durante o
amadurecimento. 17, 36
A qualidade sensorial 21 do tomate está também ligada à aparência, sabor, cor, textura e aroma. A concentração
de nutrientes do tomate varia consideravelmente de acordo
com a variedade, condições de solo e a adição de fertilizan-
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tes. Os tomates contêm baixa caloria e gordura, possuem
basicamente água, açúcar (glicose e frutose), ácidos (ácido
acético, ácido lático e ácido málico), vitamina C e pró-vitamina A (β-caroteno) e, também, traços de potássio, fósforo
e ferro.
Muitos trabalhos vêm demonstrando o efeito
antioxidante dos carotenos no organismo, contribuindo
para a diminuição de riscos cardíacos. 6,36 Entretanto, mais
pesquisas são necessárias para confirmar se os benefícios
são devidos a um único tipo de carotenóide ou se existem
efeitos sinergísticos, entre eles ou com outros micro nutrientes, como a vitamina C e E. 33
O objetivo deste trabalho foi conhecer o valor nutricional desta variedade muito utilizada no processo de produtos industrializados.
MATERIAL E MÉTODO
Foram utilizados frutos de tomate tipo italiano
(Lycopersicon esculentum Mill), vulgarmente conhecido
como saladete, oblongo alongado, híbrido, de coloração
vermelha, estágio maduro, ou seja, pronto para ser utilizado na indústria. As amostras de tomate foram obtidas de um
único fornecedor, da cidade de Curitiba. A coleta foi feita
no período de maio de 2006, em caixa de 20 kg separado
em lotes de 6 Kg.
Caracterização Física
A partir de uma amostragem aleatória de 10%, os
frutos maduros foram pesados e medidos em seus diâmetros transversal e longitudinal, com um paquímetro Marca
VERNIER caliper, Mitutoyo do Brasil Indústria e Comércio
Ltda, 530-104/150 mm x 6” (Figura 1).

Características Químicas
A proteína foi determinada pelo nitrogênio total,
utilizando a técnica de Kjeldahl, e o fator de 5,75 para conversão em proteína, conforme método 955.04C.4 O extrato
etéreo (lipídios) foi determinado por extração com éter etílico durante cinco horas em extrator de Soxhlet, conforme método 920.39C.4 As cinzas foram determinadas pela
calcinação em mufla a 550-600°C durante cinco horas, de
acordo com o método 900.02A.4 A umidade foi determinada em estufa com temperatura de 105º C durante 12 horas,
ou até peso constante, conforme método 925.10.4,12 A fibra
alimentar27 foi determinada utilizando uma combinação de
métodos enzimático12 e gravimétrico. As amostras secas,
com baixo teor de gordura (gordura < 5%), foram gelatinizadas com α-amilase e então digeridas enzimaticamente
com protease e amiloglucosidase para a remoção da proteína e do amido presente na amostra.
Foi adicionado etanol para precipitar a fibra dietética solúvel. O resíduo foi filtrado e lavado com três porções
de 10mL de etanol 78%, duas porções de 10mL de etanol
95% e duas porções de 10mL de acetona. Após a secagem
a 70ºC, 12h em estufa a vácuo, o resíduo foi pesado. Metade das amostras foram utilizadas para determinação de
proteínas e a outra, para cinzas. O total de fibras dietéticas é
o peso do resíduo menos o peso das proteínas e das cinzas,
estabelecido pelo método 992.16. 4
Foram também determinados na massa triturada,
segundo as Normas do Instituto Adolfo Lutz, 24 o pH,
acidez total (ATT) e os teores de sólidos solúveis (ºBrix)
obtidos por refratômetro PORTÁTIL MOD. RT-30ATC –
FAIXA 0-32% BRIX marca Instrutherm, com resolução
0,2%.Os carboidratos totais foram calculados por diferença
[100 g - total g (proteína, lipídios, umidade, cinzas)],
portanto incluindo a fração fibra alimentar.42 Calculou-se a
energia procedente dos nutrientes, considerando os fatores
de conversão de Atwater: kcal = (4 x g proteína)+ (4 x g
carboidratos (carboidratos totais - fibra alimentar)) + (9 x
g lipídios). 42
Quantidade de compostos fenólicos

FIGURA 1 – Tomate saladete medido com paquímetro.
Preparo da Amostra
As amostras foram separadas em duas partes iguais
e em triplicata. Em uma parte foi utilizado todo o fruto,
com casca e semente, e na outra foi separada apenas a polpa. Ambas as alíquotas foram homogeneizadas e trituradas
em um processador para alimentos Wallita Mega Master
Pro em baixa rotação (3000 rpm) por dois minutos e passadas em tamis de 2 mm.
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As amostras foram diluídas em 350mL de água destilada e misturadas em mix (Marconi MA 1202) por 15 segundos. As soluções foram à centrífuga (modelo Janetzki)
por 10 minutos. Depois, a parte aquosa e o restante foram
submetidos à extração com álcool 95º GL. A parte aquosa
e o extrato alcoólico foram recolhidos no mesmo frasco,
obtendo-se o extrato total de cada amostra. O peso seco dos
extratos de cada amostra foi determinado em estufa, por 12
horas a 70ºC. A partir do resultado de peso seco, preparouse uma solução 0,2mg/mL para o doseamento de polifenóis
e para a determinação da atividade antioxidante. 37
Das soluções aquosas com 0,2mg/mL previamente
preparadas, foi retirada uma alíquota de 0,1mL para tubos de ensaio (o experimento foi realizado em triplicata).
Nos tubos foram adicionados 0,5mL de reativo de Folin

Ciocalteau, 0,5mL de carbonato de sódio 10% e 1,5mL de
água destilada; depois homogeneizados e armazenados em
temperatura ambiente por uma hora. Absorbâncias de cada
amostra foram determinadas em espectrofotômetro modelo
(UV), no comprimento de onda de 760 nm, usando água
como branco.
O padrão de composto fenólico utilizado foi o ácido gálico. Para realização da curva padrão, as soluções de
ácido gálico a 0,5μg/mL, 1μg/mL, 1,5μg/mL; 2μg/mL e
2,5μg/mL foram submetidas aos mesmos procedimentos
citados anteriormente para as amostras. Os valores das
absorbâncias na faixa de 760 nm e das respectivas concentrações de cada solução foram utilizadas para o cálculo da
equação da reta y = 0,0438 x + 0, 0655, onde R2= 0,9986 x
concentração de polifenóis correspondente a ácido gálico e
y a absorbância 760 nm.
Determinação de atividade antioxidante
No ensaio para determinar o potencial antioxidante das amostras foi utilizado o complexo fosfomolibdênio
em meio aquoso que possui coloração amarela, quando
oxidado tornando-se verde à medida que é reduzido por
substâncias antioxidantes. 38 A coloração verde é mais intensa quanto maior for a atividade antioxidante da amostra. Dos 0,2mg/mL da solução previamente preparada de
cada amostra, uma alíquota de 0,3mL foi transferida para
um tubo de ensaio e adicionada 1mL de solução reagente
do complexo fosfomolibdênio e 1,5mL de água destilada.
Os tubos foram incubados por 90 minutos a 95ºC e depois
resfriados até temperatura ambiente. Depois, procedeu-se a
leitura das absorbâncias em 695 nm em espectrofotômetro
UV-160 marca Shimadzu, usando-se água como branco. Os
padrões vitamina C (0,2mg/mL) e rutina (0,2mg/mL) foram
submetidos aos mesmos procedimentos das amostras. A capacidade antioxidante das amostras foi expressa em relação
à vitamina C e a rutina, considerando que o valor 1,1615
da absorbância a 650 nm da vitamina C correspondente a
100% de atividade antioxidante. 5
Análise Estatística
Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o
programa MS Office MICROSOFT Excel, para o cálculo
das médias e desvio padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tomate (Lycopersicon esculentum), entre as culturas olerícolas, é a que apresenta produção e consumo mais
difundido no mundo, quer in natura ou industrializado.32
O interesse pela inclusão de tomate na dieta é devido às propriedades nutricionais do tomate, evidenciadas
por pesquisas que têm destacado os benefícios para a saúde
humana ao ingeri-lo na dieta. Entretanto, algumas espécies
ainda não são conhecidas. 16
O resultado encontrado em relação ao peso médio
do tomate foi de 101,052g. O peso médio do tomate tipo
italiano40 raramente é maior que 140g, sendo um bom tamanho utilizado pela indústria, por proporcionar maior
rendimento durante os processos. O tomate comercial 3,8,29
para consumo “in natura” é valorizado principalmente pelo
peso, sendo este um atributo importante a nível comercial.
A classe ou calibres do tomate de mesa na legislação
brasileira7 é definido em função do diâmetro transversal do
fruto, em milímetro (mm), de acordo com o grupo a que
pertença. De acordo com o maior diâmetro transversal do
fruto, o “tomate oblongo” será classificado em 3 (três) classes.
A média do diâmetro transversal do tomate oblongo
encontrado foi 54,12 mm, considerado tomate médio, e o
diâmetro longitudinal foi 79,23 mm. Segundo a legislação
vigente7 e pela proposta no Anexo XVII da Portaria SARC
nº 085/02 do MAPA7 este resultado confirma o tipo oblongo, pois o diâmetro longitudinal é maior que o transversal.
De acordo com o tomate20 oblongo do grupo Santa Cruz
apresentou peso médio de 60g a 250g. Este valor está relacionado com o cultivar e com a região do plantio.
O pH 4,35 (Tabela 1) foi para o tomate sem semente
e sem casca e pH 4,60 para tomate com semente e com
casca (Tabela 1). Em estudos tomate cv. Carmen 6 convencional, encontrou pH de 4,4; 21 encontrou para cv. Sta
Clara valores de pH 4,31 a 4,36 e pH 4,2. 11 É desejável
um pH inferior a 4,5 para impedir a proliferação de microorganismos, pois valores superiores ao pH 4,5 requerem
períodos mais longos de esterilização da matéria prima em
um processamento térmico, ocasionando maior consumo
de energia e maior custo de processamento. De modo que
o pH encontrado para os dois tratamentos das amostras demonstrou similaridade com os autores mencionados, ainda que de cultivares diferentes. Convém mencionar que o

Tabela 1 – Valores médios de ph, acidez (%) e solidos soluveis (ºbrix) do tomate tipo italiano
(Lycopersicon esculentum Mill).
pH

Acidez titulável
(%)

Sólidos solúveis
(ºBrix)

4,35 (±0,18)

0,35 (±0,04)

4

Tomate com semente / com casca 4,60 (±0,25)

0,39 (±0,11)

4

Fruto
Tomate sem semente / sem casca

NOTA: Os valores médios de cada determinação foram obtidos de amostragem do mesmo produto em triplicata.
As variações correspondem ao desvio padrão.
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pH decresce significativamente com os primeiros sinais de
maturação nos frutos e aumenta levemente com o estádio
passado. Contudo o pH varia conforme as condições de armazenagem, ou seja, temperatura, umidade relativa do ar e
atmosfera controlada.
O teor de sólidos solúveis (SST), determinado em
ºBrix, é o principal componente responsável pelo sabor do
fruto e, além disso, pode indicar a influência ocasionada
pela adubação, temperatura e irrigação, além de ser uma característica genética do cultivar. O valor de SST encontrado
no tomate sem semente e sem casca (polpa) e no tomate
com semente e com casca foi de 4º Brix, resultado similar ao outros autores. Quanto maior o teor de SST (ºBrix)23
maior será o rendimento a nível industrial. Entretanto, as
matérias-primas recebidas pelas indústrias no Brasil têm
apresentado teores bastante baixos (4,5 ºBrix), como o
mencionado por 20 para a cv. Santa Clara de 4,28 a 5,44
ºBrix ou para cv. Débora convencional, de 4,7 a 4,2 ºBrix
6
e no cv. Kátia de 4,4 ºBrix. 11 A acidez titulável (ATT)
total foi para o tomate sem semente e sem casca de 0,35%
e para o tomate com semente e com casca, de 0,39%. Estes resultados indicam haver maior acidez na amostra com
semente e casca, e são similares com de outros autores. O
resultado9 semelhante de 0,36% (ATT) para a Débora Plus;
0,37%6 para o híbrido Débora em cultivo orgânico e para o
cv. Kátia 0,36% (ATT).11 O balanço entre acidez e açúcar,
do ponto de vista sensorial, é responsável pelo sabor característico do tomate. 33 Conhecendo-se o teor de sólidos
solúveis totais (SST) e de acidez titulável total (ATT) podese estabelecer para as frutas a relação SST/ATT (°Brix / %).
Elevado valor na relação indica uma ótima combinação de
açúcar e ácido que se correlacionam com sabor suave28, enquanto que valores baixos, com sabor ácido, ou seja, frutos
de alta qualidade contêm mais de 0,32% de acidez titulável,
3% de SST e relação SST/ATT maior que 10. O teor de SST
encontrado em tomates maduros pode estar relacionado ao
grau de amadurecimento, onde apresentam maior teor de
SST. 20
Tabela 2 – Composição química do tomate tipo italiano
(Lycopersicon esculentum Mill).
Frutas (%)
Umidade
Proteína
Lipídio
Fibra alimentar
Cinzas
Carboidratos

Tomate sem semente Tomate com semente
e sem casca
e com casca
95,88 (±0,05)
85,09 (±0,18)
0,66 (±0,04)
2,06 (±0,18)
0,12 (±0,06)
0,26 (±0,01)
0,26 (±0,01)
0,28 (±0,06)
0,41 (±0,03)
1,89 (±0,06)
2,67 (±0,02)
10,42(±0,0)

NOTA: Os valores médios de cada determinação foram obtidos
de amostragem do mesmo produto em triplicata em base seca. As
variações correspondem ao desvio padrão.

O ciclo do tomateiro é também influenciado pelo
teor de água disponível no solo, podendo algumas vezes
em condições de deficiência de umidade, a absorção de
nutrientes ser prejudicada. O teor de umidade encontrado
neste trabalho para o tomate sem semente e sem casca foi
de 95,88% e para o tomate com semente e com casca foi
de 85,09%. A quantidade de água no fruto é um parâmetro
importante, pois está relacionada com o tamanho do fruto,
que determinará a maior ou menor concentração de componentes solúveis, 21 bem como a fragilidade física do fruto.
O teor de cinzas foi 0,41% (Tabela 2) em tomates
sem sementes e sem casca e 1,89% em tomates com sementes e com casca, indicando maior conteúdo de minerais na
casca e sementes. Valores similares foram encontrados de
0,48% 28 de cinzas em tomates inteiros cv. Micra RS.
Quanto à proteína, o tomate sem semente e sem
casca possuía 0,66% e o tomate com semente e com casca, 2,06%,dados que indicam haver mais que o dobro de
proteína indicando que a maior parte da proteína está na
semente e casca. Trabalho desenvolvido pela Faculdade de
Engenharia Agrícola 19 mencionou o teor menor de 0,78%
em tomates inteiros tipo Romana.
Por outro lado, pode ser ressaltado o baixo teor
de lipídio apresentado em ambas as amostras, de 0,12%
e 0,26% quando comparado ao tomate in natura inteiro
(0,47%). Em qualquer das amostras há a comprovação do
baixo valor calórico proveniente dos lipídios.
Em tomate in natura inteiro, o teor da fibra alimentar é de 1%, contudo 15 nas amostras do tomate tipo italiano
(Lycopersicon esculentum Mill) os valores determinados
foram ainda menores. Isto é, tomate sem casca e sem semente (polpa) apresentou teor de 0,26% de fibra alimentar
e similar ao do tomate com semente e com casca 0,28% de
fibra.
A partir dos valores obtidos para os diversos constituintes, foram calculados os valores de açúcar total (2,93%)
e de energia (11,44%) em tomates sem sementes e sem casca e os açúcar total (9,7%) e a energia (49,35%) em tomates
com sementes e com casca. Considerando-se os teores médios dos frutos, verificou-se que a concentração de energia
foi maior nos tomates com sementes e com casca.
A atividade antioxidante35 e concentração de polifenóis13,38 a partir da equação da reta (curva padrão de
ácido gálico) e das absorbâncias obtidas de cada amostra
foi possível determinar a concentração correspondente a
ácido gálico das amostras (Tabela 3).
Tabela 3 – Concentração de polifenóis (μg/ml) em acido
galico na absorbância de 695 nm, de tomate.
Amostras
Polpa tomate
Tomate inteiro

Absorbância*
Concentração*
(695 nm)
Ácido Gálico (μg/mL)
0,090
3,562
0,110
4,018

NOTA: *Valores médios das amostras em triplicata.
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A amostra I (3,5616μg/mL) possui menor quantidade de polifenóis com relação à amostra II (4,0183μg/mL).
Tabela 4 – Atividade antioxidante (%) das amostras de molho de tomate e do padrão rutina.
Amostras
I
II
Padrão Rutina

Absorbância
0,1005
0,069
0,3697

Ativ. antioxidante
%
8,65
5,94
31,83

NOTA: I= polpa tomate; II = tomate inteiro.

A partir dos dados da Tabela 4, percebe-se que as
amostras apresentaram potencial antioxidante muito baixo em relação à vitamina C (0,2mg/mL) e ao padrão rutina (0,2mg/mL). A polpa de tomate (8,65%) foi a amostra
com maior atividade oxidante depois do padrão da rutina
(31,83%). Com suplementação nutricional 37 com rutina foi
comprovado potente inibidor de radicais livres, de maneira
que está relacionada à destruição do radical superóxido. As
amostras I e II apresentaram atividade antioxidante elevada, possivelmente face o maior teor de quercetina 1 que é o
principal flavonóide18 presente no tomate. Por outro lado,
estas mesmas amostras possuíram pouca quantidade de polifenóis. A partir disso, é possível sugerir que nessas amostras outros compostos, que não os polifenóis, contribuem
para o potencial antioxidante.39
CONCLUSÃO
O tomate tipo italiano (Lycopersicon esculentum
Mill) destaca-se pelo sabor, indicado pela relação de açúcar e ácido, que se correlacionam com sabor suave. Tal característica favorece a utilização deste fruto pela indústria
alimentícia e, em especial, quando em estádio vermelho,
é utilizado pela indústria, pela quantidade de polpa e seu
diâmetro e pelos valores distintos e maiores dos teores de
proteína e de açúcar do tomate com semente e com casca.
Foram observadas diferenças nos teores de lipídios
e fibra alimentar do tomate tipo italiano (Lycopersicon
esculentum Mill) sem semente e sem casca e o tomate com
semente e com casca. Em relação aos teores de lipídios foi
observado um aumento no tomate com casca e com semente
e quanto às fibras não houve grande diferença.
O valor de SST encontrado no tomate sem semente e sem casca e no tomate com semente e com casca foi
menor do que encontrado na literatura. Isso pode ser um
indicador da influência ocasionada pela adubação, temperatura e irrigação, além de ser uma característica genética
da cultivar.
Os experimentos de atividade antioxidante estão
relacionados com a concentração de compostos fenólicos,
possivelmente face o maior teor de quercetina, que é o principal flavonóide presente no tomate.

Novos estudos sobre o tomate Tipo italiano Lycopersicon esculentum Mill poderão corroborar essas informações, principalmente para efeitos comparativos, visando
à padronização de dados da composição química.
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ABSTRACT: The Italian tomato type (saladete)
Lycopersicon esculentum Mill belongs to the family of
Solanacea. The Italian tomato hybrid type has highlighted,
among the varieties, for its high productivity, taste, thick
flesh and the uniform hands along the harvest; important
features for industrial use. In addition to presenting
low calorie, tomatoes are rich in vitamins (A and C)
and minerals, particularly sodium, potassium, calcium,
phosphorus and iron.2 The varieties of table tomatoes are
classified according to the format of the fruit and its purpose
of use. The composition of tomato suffers changes during
maturation. Some quality parameters have been used in the
analysis of the composition as the acidity; soluble solids;
sugar content; content of lycopene; appearance, texture,
flavor, size and juiciness. This study aimed to ascertain the
amount of phenolic compounds, the chemical composition
of Italian type tomatoes and determine the antioxidant
activity. It was determined according to the methodology
of the Association of Official Analytical Chemists. 4 The
results, based on drought, of the Italian type tomato shelled
and without seed and of the tomato with seed pods showed
low levels of protein (2.16%), lipid (0.26%), fiber (0.28% )
a humidity (85.09%). The value of TSS found in tomatoes
without seed and shelled and in tomato with seed pods was
lower than the one found in the literature. The average unit
weight of tomatoes was 101.05 g; diameter longitudinal
55136mm and 81164mm diameter cross.The antioxidant
activity in the sauce is related to the concentration of
phenolic compounds. Further studies on Italian Type
tomato Lycopersicon esculentum Mill could corroborate
that information, mainly for comparison purposes, seeking
the standardization of data on the chemical.
KEYWORDS: Lycopersicon esculentum Mill; nutritional
quality; antioxidant.
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