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A goiaba (Psidium guajava L.) é uma das principais fruteiras cultivadas no país e devido suas 

características físico-químicas pode ser destinada tanto para indústria como para o consumo in 

natura. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características físico-químicas dos 

frutos de cultivares de goiabeira vermelha em Tangará da Serra - MT. O experimento conduzido 

na área experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso, que possui clima tropical 

apresentando estação seca e chuvosa bem definida. O delineamento foi em blocos casualizados 

com três cultivares, quatro repetições e seis plantas por parcela. Os frutos das cultivares Rica, 

Paluma e Ogawa foram avaliadas no período de 15 de março à 30 de abril de 2015. As 

características avaliadas foram massa dos frutos (MF), diâmetro longitudinal (DL), diâmetro 

transversal (DT), relação DL/DT, pH, sólidos solúveis totais (SS), acidez titulável (AT), relação 

SS/AT. Foi realizada a análise de variância para as variáveis e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR. Verificou-se 

somente diferenças significativas em relação a massa dos frutos, sendo que as cultivares Ogawa 

(152,3 g) e Rica (144,7 g) obtiveram maior massa de fruto. Entretanto, frutos com massa entre 

100 a 150 g são destinados a indústria e maiores que 150 g ao comércio in natura. Desta forma, 

as cultivares Paluma (135,72 g) e Rica (144,7 g) apresentaram resultados onde seria destinada a 

indústria e a cultivar Ogawa (152,3 g) para o consumo in natura. A relação média entre o 

diâmetro longitudinal do fruto e o diâmetro transversal foi de 1,18, indicando que se trata de um 

fruto globoso e levemente achatado nos polos. O valor médio de pH foi de 4,12, estando dentro 

dos padrões exigido pela instrução normativa n° 1 de 7 de janeiro de 2000 que estabelece no 

mínimo 3,5 e no máximo 4,2. Os teores de sólidos solúveis totais dos frutos de goiaba 

encontrados (5,87, 5,45 e 6,36), estão a baixo das normas adequadas para consumo in natura, 

mas dentro das normas de industrialização para a elaboração de polpas, onde se estabelece de 4,0 

a 12,0%. Os valores da AT encontrados (0,48 a 0,52) demonstram que as cultivares, o fruto 

confere sabor moderado e boa aceitação para o consumo in natura. A relação SS/AT apresentou 

pequena variação entre as cultivares, estando entre 12,46 e 12,62 indicando que esta relação é 

indicativa do equilíbrio entre o sabor doce e ácido. Todos as características físico-químicos 

avaliadas neste trabalho atendem aos Padrões de Identidade e Qualidade para polpa de goiaba 

estabelecido pelo Ministério de Estado da Agricultura e do Abastecimento, mostrando grande 

potencial de produção e industrialização desta fruta na região de Tangará da Serra – MT. 
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