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RESUMO

Myrciaria dúbia (camu-camu), pertencente a família Myrtaceae, é um fruto amazônico que ocorre as margens dos rios e lagos, também 
conhecido como caçari, araçá-d'água, e camocamo, rico em compostos bioativos que lhe conferem capacidade antioxidante, que o torna um 
alimento com alta capacidade nutricional-funcional e farmacológica, capaz de promover benefícios à saúde. O objetivo deste trabalho foi 
investigar a composição química e aplicações do camu-camu que pode ser utilizado como alimento funcional ou nutracêuticos afins. Trata-se de 
um estudo descritivo e analítico realizado em consultas por meio de artigos científicos, livros e bibliotecas virtuais oficiais, tais como: Embrapa e 
Scielo.O camu-camu é o fruto que mais contém vitamina C no mundo, cerca de 2,3 a 3,0g/100g no mesocarpo, possui em sua composição outras 
substâncias antioxidantes com ação sinergista, como carotenóides (β-caroteno e luteína) e elevado conteúdo de compostos fenólicos: flavonóides 
(rutina e quercetina), ácido elágico e antocianinas, esses constituintes que ajudam no fortalecimento do sistema imunológico, possui ainda 
propriedades anti-inflamatórias, hipolipidêmicas, antiaterogênicas e anticancerígenas, atua na inibição de oxidação da LDL-c, reduz a agregação 
plaquetária, retarda o envelhecimento e diminui danos ao DNA, devido a atividade de quelação dos radicais livres, liga-se a metais pesados  
reduzindo assim sua toxidade, ao eliminá-los do organismo.O enfoque dado sobre o potencial uso do camu-camu e seus compostos bioativos 
mostra que esse é um fruto com elevado valor nutricional, por ser rico em vitaminas, em particular a vitamina C, e substâncias bioativas 
(compostos fenólicos) que somadas as vitaminas, lhe conferem propriedades biológicas benéficas, relacionadas, principalmente com a diminuição 
do risco da incidência de algumas doenças crônicas não transmissíveis e comorbidades. Essas informações são de grande importância para ajudar 
na propagação do conhecimento sobre a utilização na elaboração de alimentos funcionais e nutracêuticos, bem como a inclusão nos planos 
alimentares, proporcionando assim novas perspectivas para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios, pois este fruto atua como 
poderoso antioxidante, minimizando e prevenindo os riscos de patologias, que estão associadas aos processos oxidativos.
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