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RESUMO 
Foram avaliados pedúnculos de nove clones cajueiro anão precoce sendo 4 cultivados sob sequeiro (END 90, END 
160, END 277 e END 351) e 5 sob irrigação (CCP 09, CCP 76, BRS 189 e END 183 e END 189). Os pedúnculos de 
caju, colhidos na maturidade comercial, foram analisados para teor de β-caroteno, vitamina C, sólidos solúveis 
totais (SST), acidez total titulável (ATT), relação SST/ATT, pH e antocianina. O experimento foi conduzido com 
delineamento inteiramente casualizado com 9 tratamento (clones) e três repetições. Os teores de β-caroteno  e 
vitamina C variaram de 1,07 a 1,93 µg/g e de 112,38 a 209,16 mg/100g, respectivamente. Através dos dados 
obtidos, conclui-se que esses pedúnculos possuem características de qualidade superior aos encontrados no 
mercado. 
 
β-CAROTENE, VITAMIN C AND OTHER QUALITY ATRIBUTES OF THE APPLE 

OF EARLY DWARF CASHEW CLONES 
Keywords: Anacardium occidentale, vitamins, breeding 
 

ABSTRACT 
Apples of nine early dwarf cashew clones, four grown without irrigation (END 90, END 160, END 277 and END 
351) and 5 under irrigation (CCP 09, CCP 76, BRS 189 and END 183 e END 189)  were evaluated. Fruits were 
analyzed for β-carotene, vitamin C, total soluble solids (TSS), total titrable acidity (TTA), TSS/TTA ratio, pH and 
anthocianin. The experiment was conducted in a random design with 9 treatments (clones) and three repetitions. 
The β-carotene and vitamin C contents varied from 1,07 to 1,93 µg/g and 112,38 to 209,16 mg/100g, 
respectively. Results show these cashew apples have better quality attributes than those found in local markets.  
 
 
INTRODUÇÃO 

A atividade da vitamina A nas plantas 
se deve aos carotenóides que o organismo 
converte em vitamina A, sendo o β-caroteno o 
mais ativo. O pedúnculo de caju, embora não 
tenha um conteúdo de vitamina A tão alto, 
colabora de forma significativa com esta 
vitamina na dieta dos nordestinos. No Nordeste 
brasileiro, há uma sub-utilização do mesmo, 
pois o principal produto de comercialização é a 
castanha (Paiva et al., 1998). No entanto, a 
utilização deste torna-se também uma boa 
fonte de renda, principalmente quando 
aproveitado para industrialização de sucos, 
doces, vinhos e no consumo in natura.  

Uma melhoria vem sendo observada 
com o emprego de clones de cajueiro anão 
precoce, permitindo o aumento da 
produtividade e um melhor aproveitamento do 
pedúnculo pelo cultivo dentro das modernas 
técnicas de produção (Araújo, 1990; Parente et 
al., 1991). Isto tem produzido um aumento na 
comercialização de pedúnculo fresco, não só 
nas feiras locais, mas em outras partes do país, 
assim como a possibilidade de utilização de 
uma matéria-prima de melhor qualidade para 
industrialização do diferentes produtos.  

O pedúnculo apresenta alto valor 
nutritivo, possuindo além da vitamina C, 
minerais como cálcio, ferro e fósforo (Barros et 
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al., 1993). Estes nutrientes, ácido ascórbico e 
β-caroteno, podem colocar esta fruta, 
proveniente do melhoramento genético, na 
lista de alimentos considerados funcionais, 
devido à suas importantes funções e ações 
para a saúde humana, principalmente por 
atuarem como antioxidantes e sequestradores 
de radicais livres, capazes de evitar o 
aparecimento de câncer e doenças 
cardiovasculares. (DeFelice, 1995). 

Em vista do exposto, o presente 
trabalho objetivou avaliar o valor nutritivo do 
pedúnculo de plantas selecionadas pelo 
programa de melhoramento da Embrapa 
Agroindústria Tropical. Além disso, visou 
identificar plantas com potencial para formação 
de novos clones ou progênies, que produzam 
pedúnculos para comercialização in natura 
e/ou processamento industrial 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Os cajus foram obtidos de plantas de 
experimentos de competição de clones em 
avaliação pela Equipe de Melhoramento de 
Plantas da Embrapa Agroindústria Tropical, 
instalados em sistema de sequeiro, no Campo 
Experimental de  Pacajus, CE (END 90, END 
160, END 277 e END 351) e sob irrigação, na 
Empresa Mossoró Agroindustrial S.A. (MAISA), 
em Mossoró, RN (CCP 09, CCP 76, BRS 189 e 
END 183 e END 189). 

Frutos foram colhidos aleatoriamente 
no estádio de maturidade comercial, 
classificado segundo Alves et al. (1999) como 7 
(textura firme e cor laranja ou vermelha fixa). 
Em seguida foram transportados para o 
Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-
Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical em 
Fortaleza, CE, em Novembro de 2000. 
Posteriormente os pedúnculos foram 
congelados inteiros a -80°C. Ainda congelados, 
foram separados em três repetições, 
constituídas de 7 pedúnculos cada. Para as 
análises, o descongelamento deu-se 
gradativamente em geladeira. 

Foram avaliadas as seguintes 
características: β-caroteno foi analisado 
segundo AOAC (1995) com modificações, 
sendo homogeneizados 20ml de suco, 0,050g 
de MgCO3, 20 ml de acetona e  30 ml de 
hexano em recipiente de aço inox, por 2 
minutos, quando então o material foi filtrado à 

vácuo em funil de buchner com filtro de papel 
Whatman qualitativo n°1. O papel foi lavado 
com acetona gelada até ficar descolorido. Em 
seguida, transferiu-se o filtrado para um funil 
de separação e adicionou-se água e 1 pitada 
de NaCl. Após três lavagem, transferiu-se o 
hexano contendo os pigmentos para um balão 
de 25ml contendo 2,25 ml de acetona, 
completando-se o volume com hexano. Para 
separar os pigmentos, foram utilizadas mini-
colunas de Sep-Pack com sílica 690 mg, fase 
normal (Waters), colocadas sobre balões 
volumétricos de 10ml e 1ml da amostra foi 
introduzida na coluna. A coluna foi lavada com 
acetona - hexano (1:9) em um balão de 10 ml 
que foi aferido com o mesmo solvente 
(acetona-hexano). As leituras foram feitas em 
espectrofotômetro a 452 nm utilizando uma 
curva padrão para β-caroteno e os resultados 
expressos em µg/g. 

Vitamina C foi analisada por 
titulometria com solução de DFI (2,6 dicloro-
fenol indofenol 0,02%) até coloração róseo 
claro permanente, utilizando-se 1g de suco 
diluído em 50ml de ácido oxálico 0,5% de 
acordo com Strohecker e Henning (1967). Os 
resultados foram expressos em mg/100g. Já 
para o pH, utilizou-se potenciômetro com 
membrana de vidro, conforme AOAC (1992), 
enquanto para os sólidos solúveis totais 
utilizou-se refratômetro digital Atago modelo 
PR-101, escala 0 a 45 ° Brix, com 
compensação de temperatura automática de 
acordo com metodologia recomendada pela 
AOAC (1992) e para a acidez total titulável 
usou-se metodologia do Instituto Adolfo Lutz 
(1985), através da titulação com solução de 
NaOH 0,1N de 2g de suco diluído em 50 ml de 
água. Os resultados foram expressos como 
percentagem de ácido málico. A Relação 
SST/ATT foi obtida através do quociente entre 
as duas análises. 

O experimento foi realizado em 
delineamento inteiramente casualizado, com 9 
tratamentos (clones) e três repetições. Os 
resultados foram submetidos a análise de 
variância, e quando constatado a significância 
pelo teste F, os tratamentos foram comparados 
através do teste Tukey ao nível de 5%, 
segundo Gomes (1987). 
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RESULTADOS  E DISCUSSÕES 
Na Figura 1, observa-se que nenhum 

dos clones estudados apresentou diferença 
estatisticamente significante em relação ao 
CCP 76 (1,2 µg/g), atualmente o mais 
cultivado, quanto aos teores de β-caroteno. Os 
valores mínimo e máximo das médias para esta 
característica foram de 1,07 µg/g e 1,93 µg/g 
para os clones END 277 e END 183, 
respectivamente. 

Os pigmentos carotenóides podem 
apresentar cor laranja, amarela ou vermelha. 
Como em outras frutas (Chitarrra e Chitarrra 
1990), no caju estes pigmentos podem estar 
presente nos pedúnculos verdes e tornar-se 
visível pela degradação da clorofila, e/ou 
também ter seu conteúdo aumentado com a 
maturação do pedúnculo. Figueiredo (2000) 
observou que durante o desenvolvimento e 
maturação do pedúnculo de caju, o conteúdo 
de carotenóides totais aumentou 
gradativamente. 

 

 
Figura 1. β-caroteno de pedúnculos de clones de 
cajueiro anão precoce. 

 
Assunção e Mercadante (2000) ao 

estudarem pedúnculos de caju utilizando HPLC 
verificaram que os carotenóides pró-
vitamínicos são bastante variados, encontrando 
β-criptoxantina, cis-β-criptoxantina, α-
caroteno, β- caroteno e 9 + 13 cis-β- caroteno. 
O teor de β-caroteno variou de 0,18 a 0,68 
µg/g e a 0,58 µg/g, para os pedúnculos 
classificados como vermelhos e amarelos, 
respectivamente. Esses resultados são 
inferiores aos obtidos nesse trabalho, porém 
isso pode ser explicado pelo fato do método 
utilizado expressar os resultados em β-
caroteno e não levar em consideração os 
outros carotenóides pró-vitamínicos 
quantificados juntos. 

O clone CCP 76 apresentou conteúdo 
de vitamina C de 176,89 mg/100g, não 
diferindo estatisticamente dos demais clones 
pelo teste de Tukey (Figura 2). Os valores 
médios variaram de 112,38 mg/100g para o 
clone END 160 a 209,16 mg/100 para o END 
189. A média geral foi de 161,83 mg/100g. 

Os valores médios de vitamina C 
encontrados neste experimento para o clone 
CCP-76, foram menores que os encontradas 
por Moura (1998) (213,47 mg/100g) e 
Figueiredo (2000) (229,10 mg/100g), no 
entanto maiores que os observados por Alves 
et al (1999) (135,98 mg/100g) e Pinto (1999) 
(167,44 mg/100g). Moura (1998) encontrou 
para os clones CCP 09, END 157 (BRS 189), 
END 183 e END 189  valores de 160,34; 
251,86; 247,93; e 227,76 mg/100g, 
respectivamente, ou seja, valores acima dos 
encontrados neste trabalho. Moura (1998) e 
Figueiredo (2000) atribuem estas diferenças 
para os mesmos clones, à localização do 
plantio, climas e regiões distintas, diferentes 
tratos culturais, tipo de solo e uso ou não de 
irrigação. 

 

 
Figura 2. Vitamina C de pedúnculos de clones de 
cajueiro anão precoce. 
 

Os valores mínimo e máximo 
encontrados para pH foram de 4,1 e 4,81 para 
os clones END 277 e END 351 (Figura 3), 
respectivamente e a média geral foi de 4,41. O 
pH do clone CCP 76 (4,51) difere 
significativamente dos clones END 351 (pH 
4,81), END 160 (pH 4,25) e END 277 (pH 
4,15). 

Figueiredo (2000) encontrou para o 
clone CCP 76 pH de 4,53. Moura (1998), ao 
estudar clones de cajueiros anão precoce 
cultivados sob irrigação, encontrou para os 
clones CCP 76, CCP 09, END 157 (BRS 189), 
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END 183 e END 189, valores de pH igual a  
4,43; 4,10; 4,25; 4,39 e 4,64; 
respectivamente. Neste experimento, os 
resultados encontrados foram um pouco acima 
da média da literatura para os mesmos clones, 
mas não diferiram estatisticamente entre si. O 
pH do caju é o fator que menos influência 
sofre com o tipo de clone.  
 

Figura 3. PH de pedúnculos de clones de cajueiro 
anão precoce. 

 
O clone CCP 76 apresentou teor de 

SST de 12,56 °Brix e não diferiu 
estatisticamente dos demais clones estudados 
(Figura 4). Os valores mínimo e máximo foram 
de 12,0 °Brix e 14,8 °Brix para os clones END 
277 e END 189, respectivamente. O resultado 
encontrado para o CCP 76, encontra-se dentro 
da faixa observada por Alves et al. (1999). 

Quando se compara esses resultados 
de sólidos solúveis totais com os de Moura 
(1998), verifica-se que em geral os valores 
aqui apresentados são maiores. Segundo 
Soares (1986), os teores de SST do pedúnculo 
produzido nos atuais plantios comerciais e que 
chegam à indústria tem em média 10,7 °Brix, 
demonstrando assim a superioridade de quase 
todos os clones aqui avaliados. 
 

 
Figura 4. Sólidos solúveis totais (SST) de 
pedúnculos de clones de cajueiro anão precoce. 

 

A acidez total titulável foi de 0,31% 
para o CCP 76, sendo próximo aos encontrados 
por Moura (1998) (0,28%). Apenas o clone 
END 277 diferiu, da testemunha CCP 76, a 
nível de 5% de probabilidade (Figura 5). Os 
valores mínimo e máximo encontrados para 
esta característica foram de 0,27% (END 351) 
e 0,46% (END 277), respectivamente. Moura 
(1998), encontrou para o clone END 189 a 
menor média (0,27%), sendo que não diferiu 
do CCP76 (0,28%) e o maior valor foi no clone 
END 157 (0,40%).  
 
 

Figura 5. Acidez total titulável (ATT) de pedúnculos 
de clones de cajueiro anão precoce. 

 
A relação SST/ATT no pedúnculo de 

caju aumenta com o desenvolvimento e 
maturação, devido ao aumento dos sólidos 
solúveis e a estabilidade da ATT (Alves et al., 
1999). O valor médio encontrado para o clone 
CCP 76, foi de 40,53, sendo compatível com o 
valor médio encontrado por Figueiredo (2000)  
( 43,61 - estágio 7)  e Moura (1998) (46,28) ao 
estudar o mesmo clone (Figura 6). 
 
 

 
 
Figura 6. Razão SST/ATT de pedúnculos de clones 
de cajueiro anão precoce. 
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CONCLUSÃO 
Os resultados demonstram excelente 

qualidade dos produtos provenientes de 
melhoramento genético, tornando-os com 
maior valor nutritivo. Os valores de β-caroteno 
e vitamina C demonstram que eles são 
superiores aos encontrados no mercado atual 
para os mesmos frutos. O valor de vitamina C 
ultrapassa a recomendação nutricional. Estas 
características torna-os promissores em 
aproveitamento no mercado para industria e 
consumo in natura.  
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