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Os programas de melhoramento genético de pessegueiro, além de atentarem para os 

problemas de cultivo da espécie, vêm buscando atributos de qualidade exigidos pelo 

mercado, como aparência, sabor, aroma, textura, vida útil, entre outros. Características 

como teor de sólidos solúveis, acidez titulável e Vitamina C variam durante o período de 

maturação dos frutos e podendo ser influenciadas pelas condições climáticas ocorridas 

nesse período. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variação de características 

químicas de frutos de pêssego durante três safras. O experimento foi conduzido no 

Laboratório de Análise de Frutas da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Foram 

avaliados frutos das cultivares Argel, Aurora 2, Biuti, Delicioso Precoce, Flordaprince, 

Real, Talismã e Tropical cultivados no Pomar Experimental da UFV em Viçosa-MG. O 

teor de sólidos solúveis, expresso em ºBrix foi analisado no suco, retirado manualmente do 

fruto, por meio de refratômetro digital. A acidez titulável foi obtida por titulação com 

solução de NaOH 0,1 N, expressando-se o resultado em percentagem de ácido málico. O 

teor de ácido ascórbico foi determinado por titulação com reagente de Tillman [2,6 

diclorofenolindofenol (sal sódico) a 0,1%] e os resultados expressos em mg de ácido 

ascórbico por 100 g de polpa. Os teores de carotenóides totais foram determinados em 

μg.mL
-1

 de extrato, a partir de leituras em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 

470, 646,8 e 663,2 ηm. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com seis repetições, sendo cada parcela representada por cinco frutos. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas 

pelo Tukey a 5% de probabilidade. Verificou-se que não houve diferença significativa 

entre os anos com relação às características estudadas, observando-se regularidade durante 

os anos de avaliação. Já entre as cultivares foram observadas diferenças significativas para 

todas as características em estudo. A cultivar Real produziu frutos com os maiores teores 

de carotenóides (1,02 e 1,53 mg/100g de polpa) e teores de sólidos solúveis, semelhantes 

aos da cultivar Talismã, entretanto seus frutos apresentaram acidez elevada (0,64 - 0,78%). 

A cultivar Talismã se destacou nos três anos de avaliação, produzindo frutos com maior 

teor de sólidos solúveis, menor acidez titulável e maior conteúdo de ácido ascórbico. 
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