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Resumo 

 

A abóbora (Cucurbita moschata Duch) é um vegetal que se destaca dentre os cultivos da rede 

brasileira de biofortificação por ser consumida em todos os estados brasileiros e também por 

conta dos seus níveis promissores de carotenóides. A seleção de frutos com níveis elevados 

desses compostos, porém, é bastante dispendiosa, dadas as dificuldades de processamento, 

ocasionadas pelo seu tamanho e peso, e dificuldades de extração e quantificação inerentes à 

metodologia adotada para os carotenóides. Por outro lado, considerando-se que a cor da polpa 

desses frutos depende diretamente do seu teor de carotenóides e que pode ser medida 

instantaneamente e de maneira não destrutiva por meio de colorímetros, espera-se que haja uma 

correlação entre parâmetros de cor e carotenóides, que possibilite determinar quais frutos são 

promissores e quais deverão portanto ser analisados. O objetivo do presente trabalho foi ajustar 

equações matemáticas para estimar o teor de carotenóides totais (CAT) em função do parâmetro 

de cor “a” (Sistema L a b), de modo a identificar frutos promissores com relação aos níveis 

daqueles compostos. O valor de a utilizado no ajuste dos dados às equações, correspondeu à 

média de duas medições realizadas com o colorímetro na região equatorial das abóboras. O 

valor médio de CAT, por sua vez, foi obtido após a quantificação dos carotenóides em triplicata, 

segundo metodologia descrita por Rodriguez-Amaya. Foi avaliada a qualidade do ajuste das 

equações Linear, Polinomial Quadrática, Polinomial Cúbica, Crescimento Exponencial Simples 

com 1 parâmetro e Crescimento Exponencial Simples com 2 Parâmetros, disponíveis no 

Software SigmaPlot, aos dados experimentais tendo como critérios de avaliação o Coeficiente 

de correlação e o Erro Padrão da Estimativa. No presente estudo, os valores de “a” variaram 

entre 24,70 e 46,55 e o teor de carotenóides entre 47,54 e 423

amostra. Os Coeficientes de Correlação e os Erros Padrão da Estimativa variaram entre 0,7989 e 

44,6730 para a Equação Linear e entre 0,8475 e 39,5633 para a Polinomial Cúbica, 

respectivamente. Com base nesses resultados, conclui-se que por meio da função Polinomial 

Cúbica gerada pelo Software SigmaPlot (CAT = -2232,6283 + (203,6753).a + (-6,0675).a
2
 + 

0,0620.a
3
) obtém-se a melhor estimativa do teor de carotenóides em abóbora, na faixa de 

valores estudada e levando-se em consideração o Erro Padrão da Estimativa.  
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