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RESUMO 

 
Métodos de conservação pós-colheita de pedúnculos de caju 

 

O pedúnculo de caju é um pseudofruto carnoso, suculento, de ótimo aroma, 

apresenta altos teores de ácido ascórbico e compostos fenólicos. Apesar da 

condição nutricional, a vida útil e a comercialização in natura do pedúnculo é 

limitada principalmente devido a sua alta perecibilidade e susceptibilidade ao 

ataque de microrganismos patogênicos. O objetivo do trabalho foi estudar métodos 

de conservação pós-colheita de pedúnculos de caju, entre eles: radiação gama, 

quitosana e atmosfera modificada passiva, de forma primeiramente individual para 

avaliar o efeito na conservação dos principais atributos físico-químicos, 

nutricionais e nos aspectos fisiológicos e depois em combinação para verificar 

efeitos sobre a vida útil, na atividade antioxidante e no perfil de compostos voláteis. 

No experimento de irradiação a dose de 2,0 kGy reduziu drasticamente a incidência 

de podridão mas ocasionou alta perdas de firmeza, ácido ascórbico, fenólicos e de 

pigmentos. A dose de 0,5 kGy proporciona a melhor qualidade dos pedúnculos, pois 

além de reduzir podridões, reduz perda de massa, mantém valores adequados de 

firmeza e, diferente da maior dose, não interfere na pigmentação da epiderme, além 

de manter altos os níveis de compostos fenólicos e reduzir a adstringência. Com 

relação ao uso de quitosana, as concentrações de 1 e 2% foram eficientes na 

conservação dos atributos de qualidade de pedúnculos de caju, sendo que a 

concentração de 2% foi mais eficiente na redução de podridões, além de reduzir a 

adstringência do pedúnculo. O uso da atmosfera modificada, por meio do filme de 

PEBD, que proporcinou atmosfera de 11% de O2 e 8% de CO2, é a mais eficiente 

na conservação dos atributos da qualidade visual e nutricional de pedúnculos de 

caju até o 20º dia após a colheita. Mudanças mais dráticas da atmosfera, como 

observadas em PP e BOPP não causaram anaerobiose, porém, a maior barreira aos 

gases e ao vapor de água, levou a perda de alguns atributos de qualidade. Os 

tratamentos de combinados de irradiação+quitosana e irradiação+atmosfera 

modificada foram eficientes na conservação dos pedúnculos de caju por estender a 

vida útil até o 25º dia após a colheita, reduzindo a incidência de podridão e perda 

de massa e mantendo adequada a firmeza da polpa, fato não alcançado com os 

tratamentos individuais. Além disso, a combinação irradiação + quitosana manteve 

também altos níveis de atividade antioxidante e perfil de voláteis característico de 

um pedúnculo agradável, sendo desta forma a combinação mais indicada. A 

irradiação e a quitosana quando utilizadas como tratamentos individuais também 

preservam a qualidade volátil, porém até o 20º dia após a colheita. 

Palavras-chave: Anacardium occidentale; Qualidade; Radiação gama; Quitosana; 

Atmosfera modificada 
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ABSTRACT 

 
Postharvest conservation methods cashew apples 

 

Cashew apple is a fleshy, juicy pseudofruit of great aroma, presents high 

levels of ascorbic acid and phenolic compounds. Despite the nutritional condition, 

the shelf life and in natura commercialization of the peduncle is limited mainly due 

to its high perishability and susceptibility to the attack of pathogenic 

microorganisms. The objective of this research was to study post-harvest methods 

of cashew peduncles among them: gamma radiation, chitosan and passive modified 

atmosphere, in a first individual way to evaluate the effect on the conservation of 

the main physical-chemical, nutritional and physiological aspects and then in 

combination to check effects on shelf life, antioxidant activity and the volatile 

compound profile. In the irradiation experiment the dose of 2.0 kGy drastically 

reduced the incidence of rot but caused high losses of firmness, ascorbic acid, 

phenolics and pigments. The dose of 0.5 kGy provides the best quality of the 

peduncles, because in addition to reducing rot, reduces loss of mass, maintains 

adequate values of firmness and, unlike the higher dose, does not interfere in the 

pigmentation of the epidermis, besides maintaining high levels of phenolic 

compounds and reduce astringency. Regarding the use of chitosan, the 

concentrations of 1 and 2% were efficient in the conservation of the quality 

attributes of cashew peduncles, being that the concentration of 2% was more 

efficient in the reduction of rot, besides reducing the astringency of the peduncle. 

The use of the modified atmosphere through the LDPE film, which provided an 

atmosphere of 11% O2 and 8% CO2, is the most efficient in preserving the visual 

and nutritional quality attributes of cashew peduncles until the 20th day after 

harvest. More dramatic changes of the atmosphere, as observed in PP and BOPP 

did not cause anaerobiosis, however, the greater barrier to gases and water vapor, 

led to the loss of some quality attributes. The treatments of irradiated+chitosan and 

irradiated+modified atmosphere treatments were efficient in the conservation of the 

cashew peduncles by extending the shelf life until the 25th day after harvest, 

reducing the incidence of rot and loss of mass and maintaining the firmness of the 

pulp, a fact not reached with individual treatments. In addition, the combination of 

chitosan+irradiation also maintained high levels of antioxidant activity and volatile 

profile characteristic of a pleasant peduncle, thus being the most indicated 

combination. Irradiation and chitosan when used as individual treatments also 

preserve the volatile quality, but until the 20th day after harvest. 

Keywords: Anacardium occidentale; Quality; Gamma radiation; Chitosan; 

Modified atmosphere 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas diversas no mundo, atrás apenas da 

China e da Índia, destacando-se na produção de frutas tropicais representada principalmente 

pelas culturas da laranja, banana, abacaxi, mamão e caju (Fao, 2013). 

O cajueiro é originário da América Tropical, da região Amazônica brasileira, 

pertence à família Anacardiaceae, gênero Anacardium L., espécie Anacardium occidentale L. 

A fruta do cajueiro é formada por um pseudofruto, sendo esse o pedúnculo desenvolvido e 

suculento, e pela castanha, que é o fruto verdadeiro do tipo aquênio reniforme com pericarpo 

rígido e coloração verde-cinza (Lima, 1988; Vaughan e Geissler, 1997).  

A importância econômica do cajueiro advém do crescimento da comercialização 

dos seus principais produtos: a castanha, o líquido da casca de caju (LCC) e o pedúnculo (Lubi 

e Thachil, 2000; Santos et al., 2007). No panorama mundial da produção de pedúnculo de caju, 

em 2013 o Brasil ocupou a primeira posição no ranking, produzindo 1.805.000 t (90% do total 

produzido no mundo) em uma área de 625 mil ha, com rendimento médio de 2,88 t ha-1. Outros 

países que em 2013 entraram na estatística da produção de caju foram o Mali, Madagascar e a 

Guiana (Fao, 2013). No Brasil, a cajucultura está difundida no Ceará, Piauí e Rio Grande do 

Norte, havendo também ocorrência de plantios comerciais em vários outros estados como 

Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerias, Mato Grosso e São Paulo (Damasceno Júnior e 

Bezerra, 2002). Nos estados do Nordeste, a produção é destinada quase que exclusivamente 

para a castanha e LCC e nos estados do sudeste e centro-oeste, a produção é destinada à 

comercialização de frutas in natura, ou seja, dos pedúnculos. 

O pedúnculo do caju apresenta alto valor nutritivo, sendo rico em vitamina C, teor 

que varia de 140 a 300 mg 100 g-1 de ácido ascórbico, este conteúdo é de quatro a cinco vezes 

maior que o teor vitamina C apresentado pela laranja (Menezes e Alves, 1995; Filgueiras et al., 

1999). Além da vitamina C, o caju contém vários outros compostos com potencial antioxidante, 

incluindo os carotenoides, antocianinas, taninos e ácidos fenólicos (Michodjehoun-Mestres et 

al., 2009; Rufino et al., 2010). 

O pedúnculo é classificado como não-climatérico, exibindo baixa produção de 

etileno, porém alta atividade respiratória. Ao atingir o ponto ideal para a colheita e consumo, o 

pedúnculo de caju preserva condições de comercialização por apenas 48 horas, se mantido a 

temperatura ambiente. Nesse ponto, a sua qualidade pós-colheita relaciona-se ao intenso aroma, 

alto teor de açúcar na polpa, baixa ou nenhuma adstringência e coloração da casca bem definida 

(Menezes e Alves, 1995; Moura et al., 2010). O curto período de vida útil do pedúnculo está 
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associado a alta taxa de respiração e a sua estrutura delicada que compromete a firmeza, a 

suscetibilidade ao aparecimento de doenças e a um rápido processo fermentativo (Filgueiras et 

al., 1999; Moura et al., 2010).  

Nessas condições, o estudo de métodos de conservação pós-colheita são essenciais 

para aumentar a vida útil dos pedúnculos, proporcionando maior tempo de comercialização, 

com qualidade. Sabe-se, por exemplo, que o uso de refrigeração (Figueiredo et al., 2007) e de 

tecnologias adicionais a ela, como radiação gama (Souza et al., 2009) e atmosfera modificada 

(Morais et al., 2002) contribuem para a conservação dos pedúnculos, mas não estão 

completamente elucidados, principalmente com relação aos aspectos fisiológicos (atividade 

respiratória e produção de etileno), composição fenólica e compostos voláteis. Além disso, 

nenhuma outra técnica foi testada, como por exemplo o uso de recobrimento comestíveis, assim 

também como métodos combinados de conservação. 

A radiação pode ser definida como a emissão e propagação da energia através do 

espaço ou matéria e irradiação é o processo de aplicação da energia radiante a um alvo. A 

radiação com raios gama é um tipo de radiação ionizante transmitida por ondas de alta 

frequência magnética (Abdalla e Villela Neto, 2005). A utilização de baixas doses dessa 

tecnologia em frutas e hortaliças frescas tem se mostrado como um excelente método para 

prolongar a vida comercial, pois retarda os processos de amadurecimento e senescência, e reduz 

o índice de podridão causado por fungos patogênicos (Spalding e Reeder, 1986; Damayanti et 

al., 1992; Thomas, 2001). Além disso, tem sido reconhecida como uma alternativa aos 

tratamentos com produtos químicos (Hong et al., 2008).  

Contudo, a radiação apresenta alguns entraves, como o alto custo e a aplicação da 

dosagem necessária para alcançar o objetivo, sendo necessário adequar a dose correta para cada 

produto, pois muitas vezes a dose letal de radiação para os microrganismos tem um efeito 

negativo sobre a cor e textura de frutas e hortaliças (Jeong et al., 2016). O comitê de 

especialistas FAO/IAEA/WHO em estudos sobre a salubridade de alimentos irradiados, 

determinou que os alimentos submetidos a doses de irradiação de até 10 kGy são seguros e 

nutricionalmente adequados, desde que sejam produzidas de acordo com boas práticas de 

fabricação, e não requerem testes toxicológicos (Who, 1999). 

A atmosfera modificada é outro tratamento utilizado, juntamente com a 

refrigeração. O objetivo principal dessa técnica é reduzir a concentração de oxigênio e elevar a 

concentração de dióxido de carbono, diminuindo assim a atividade respiratória e o ritmo de 

senescência dos produtos. A alteração da atmosfera acontece por meio de filmes plásticos 

(embalagens), que permitem também minimizar a perda de água e suprimir o desenvolvimento 
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de patógenos, aumentando o período de conservação dos produtos mantidos sob refrigeração 

(Zagory e Kader, 1988).  

A modificação da atmosfera pode acontecer de duas formas: ativa ou passiva. A 

ativa é quando a modificação ocorre com injeções dos gases, já nas concentrações desejadas, 

dentro da embalagem. A forma passiva, mais amplamente utilizada, a concentração dos gases 

dentro da embalagem se dá pela respiração do produto e a permeabilidade do filme, até que 

entrem em equilíbrio (Chitarra e Chitarra, 2005). Dessa forma, é importante a escolha de um 

filme correto para cada produto, uma vez que quando níveis de O2 e CO2 não são adequados, 

pode ocorrer uma maturação irregular, aparecimento de sabores e odores indesejáveis, 

distúrbios fisiológicos, bem como aumento da decomposição causada por fungos patogênicos 

(Dominguez et al., 2016). 

O uso de recobrimento comestíveis também é uma forma de modificar a atmosfera 

ao redor dos frutos. Entre os produtos disponíveis para esse fim, a quitosana tem sido 

amplamente utilizada em frutos, ela é obtida a partir do processo de desacetilação da quitina 

que constitui o exoesqueleto de insetos e crustáceos (Younes e Rinaudo, 2015). Seus principais 

efeitos são no controle de doenças pós-colheita, devido a capacidade para formar recobrimentos 

protetores, na regulação das trocas gasosas e de umidade entre o fruto e o ambiente, reduzindo 

dessa forma a respiração e produção de etileno, manutenção da firmeza e da cor dos frutos 

(Elghaouth et al., 1992; Pen e Jiang, 2003; Jongsri et al., 2016). Assim como a radiação e o uso 

de filmes, a concentração ideal de quitosana também varia de produto para produto, e deve ser 

estudada. 

Diante desses aspectos, esse trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação de 

técnicas pós-colheita, associadas a refrigeração, sobre a vida útil e a conservação da qualidade 

de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’: seus efeitos sobre aspectos visuais, fisiológicos e 

nutricionais, estudando dessa forma, inicialmente os tratamentos individualizados de a radiação 

gama, o uso de atmosfera modificada por meio de filmes plásticos e aplicação de quitosana. E, 

por fim, estudar as combinações desses tratamentos, onde, além de todos os aspectos citados, a 

composição dos voláteis também será analisada. 
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2. BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO GAMA É EFICIENTE NA CONSERVAÇÃO 

PÓS-COLHEITA DE PEDÚNCULOS DE CAJU 

 

RESUMO 

 

O pedúnculo de caju é um pseudofruto de alto valor nutritivo, carnoso, suculento e 

extremamente perecível. Apresenta alta susceptibilidade ao ataque de microrganismos 

patogênicos, a qual está associada à baixa resistência física e estrutura delicada dos pedúnculos. 

A irradiação visa estender sua vida útil retardando processos fisiológicos e bioquímicos, 

principalmente inativando patógenos que causam podridões pós-colheita. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar os efeitos da radiação gama na conservação de pedúnculos de caju ‘anão-

precoce’, clone CCP-76. As doses testadas foram: 0 (controle), 0,5, 1,0 e 2,0 kGy. Após a 

irradiação os pedúnculos foram armazenados a 5 °C  1°C e 90  5% UR durante 20 dias. O 

controle foi avaliado até 12º dia devido a incidências de podridões. A dose de 2,0 kGy reduziu 

drasticamente a incidência de podridão mas ocasionou alta perdas de firmeza, ácido ascórbico, 

fenólicos e de pigmentos. A dose de 0,5 kGy proporciona a melhor qualidade dos pedúnculos, 

pois além de reduzir podridões, reduz perda de massa, mantém valores adequados de firmeza 

e, diferente da maior dose, não interfere na pigmentação da epiderme, além de manter altos os 

níveis de compostos fenólicos e reduzir a adstringência. 

 

Palavras-chave: Anacardium occidentale; Irradiação; Qualidade; Compostos fenólicos; Ácido 

ascórbico 

 

ABSTRACT 

 

Cashew apple is a pseudofruit high nutritional value, fleshy, juicy and extremely 

perishable. It has high susceptibility to attack by pathogens, which is associated with low 

physical endurance and delicate structure of peduncles. Irradiation aims to extend its service 

life by slowing physiological and biochemical processes, especially inactivating pathogens that 

cause post-harvest decay. Thus, the objective of this study is to evaluate the effects and 

determine the best dose of gamma radiation in the conservation of ‘anão-precoce’ cashew apple, 

CCP-76 clone. The doses tested were: 0 (control), 0.5, 1.0 and 2.0 kGy. The cashew apples 

were irradiated at the Institute of Energy and Nuclear Research (IPEN/USP) and after stored at 

5 °C  1°C e 90  5% RH for 20 days. The control was assessed until 12 days due to decay 

incidence. The dose of 2.0 kGy drastically reduced rot more caused great loss of firmness, 

ascorbic acid, phenolic and pigments. Dose of 0.5 kGy provides the best quality of the 

peduncles, because in addition to reducing rot, reduces loss of mass, maintains adequate values 

of firmness and, unlike the higher dose, does not interfere in the pigmentation of the epidermis, 

besides maintaining high levels of phenolic compounds and reduce astringency. 

 

Keywords: Anacardium occidentale; Irradiation; Quality; Phenolic compounds; Ascorbic acid 

 

 

 

 



20 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

O caju (Anacardium occidentale L.) é uma fruta originária da região Amazônica e 

do Planalto Central do Brasil e de grande importância econômica para o país, tanto pelo fato da 

industrialização da polpa (pedúnculo) e da castanha (fruto verdadeiro), como também pelo 

consumo na sua forma in natura (Vaughan e Geissler, 1997; Petinari e Tarsitano, 2002). 

O pedúnculo do caju é um pseudofruto de ótimo aroma e apresenta alto valor 

nutritivo, sendo rico em compostos com potencial antioxidante, como vitamina C, carotenoides, 

antocianinas, polifenóis, principalmente taninos, e ácidos fenólicos (Menezes e Alves, 1995; 

Filgueiras et al., 1999; Michodjehoun-Mestres et al., 2009; Rufino et al., 2010). 

Estruturalmente, o pedúnculo é carnoso, suculento e extremamente perecível, o que o torna 

susceptível ao aparecimento de doenças pós-colheita e consequentemente o estabelecimento de 

um rápido processo fermentativo, comprometendo a comercialização e a vida útil desse 

produto, que em temperatura ambiente não ultrapassa 48 horas (Filgueiras et al., 1999; 

Figueiredo et al., 2002; Moura et al., 2010). Desta forma, torna-se fundamental o estudo de 

métodos de conservação que retardem o aparecimento de doenças, prolongando a vida útil dos 

pedúnculos com qualidade. 

A radiação gama, associada aos procedimentos pós-colheita normalmente 

empregados, é uma tecnologia eficiente no controle de doenças pós-colheita, uma vez que inibe 

o crescimento de microrganismos patógenos e consequentemente atrasa a senescência dos 

frutos, além de ser uma alternativa ao uso de tratamentos químicos, não deixando resíduos nos 

alimentos após a aplicação (Resurreccion et al., 1995; Geweely e Nawar, 2006; Hallman, 2011; 

Jeong et al., 2015). Além disso, uma vantagem importante oferecida pela irradiação é que ela 

exige uma manipulação mínima do produto, permitindo assim a descontaminação sem danos 

mecânicos e os produtos podem ser tradados já embalados. 

Entretanto, a radiação apresenta alguns entraves, como o alto custo e a aplicação da 

dosagem necessária para alcançar o objetivo, pois, a irradiação confere efeito mínimo sobre as 

características sensoriais e bioquímica dos alimentos quando utilizada na dose máxima 

estabelecida para cada produto. Doses acima do tolerável pela fruta pode provocar 

escurecimento, amaciamento, aparecimento de depressões superficiais, amadurecimento 

anormal e perda de pigmentos, aroma e sabor nos produtos (Damayanti et al., 1992; Souza et 

al., 2009; Jeong et al., 2016). 

O comitê de especialistas FAO/IAEA/WHO em estudos sobre a salubridade de 

alimentos irradiados, determinou que os alimentos submetidos a doses de irradiação de até 10 
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kGy são seguros e não requerem testes toxicológicos, sem qualquer problema nutricional e 

microbiológico aos humanos (Who, 1999). Em frutas frescas, baixas doses de radiação, de até 

2,0 kGy, já apresentam ótimos resultados e nos últimos anos foram relatados em framboesas 

(Tezotto-Uliana et al., 2013), maçã (Mostafavi et al., 2013), mangas (Mahto e Das, 2013; 

Santos et al., 2015) e mamão (Rashid et al., 2015). 

Em pedúnculos de caju Souza et al. (2009) concluíram que a qualidade dos 

pedúnculos foi influenciada pela irradiação, contribuindo no aspecto da palatabilidade do 

produto, tornando as frutas mais “macias”. Porém, a avaliação ocorreu até o nono dia de 

armazenamento, onde não se pôde observar o prolongamento da vida útil dos pecúnculos 

quando comparados aos não irradiados. Além disso, nada foi estudado com relação aos aspectos 

fisiológicos e composição fenólica do pedúnculo, assim também como nenhuma dose foi 

indicada, apenas que quanto maior a dose, maior foi a manutenção da qualidade.  

Com isso, poucas informações ainda são disponíveis sobre radiação gama em 

pedúnculos de caju, e objetivou-se, com esse trabalho, avaliar a eficácia da radiação gama como 

tratamento pós-colheita em pedúnculos de caju armazenados a 5ºC e 90% UR, seus efeitos 

sobre aspectos visuais, fisiológicos e nutricionais, e determinar a melhor dose de irradiação. 

 

2.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2.1. Obtenção da matéria-prima 

 

Pedúnculos de caju clone CCP-76 ‘anão-precoce’ foram colhidos das plantações do 

Sítio Cajueiro, localizado no município de Artur Nogueira, SP (latitude 22º 34’23” Sul, 

longitude 47º 10’21” Oeste e altitude de 588 m). Os pseudofrutos foram colhidos no estádio de 

maturação determinado em experimentos testes, quando se apresentavam desenvolvidos em 

relação ao tamanho e coloração da epiderme de 70-80% vermelho-alaranjada. Após a colheita, 

os pedúnculos foram selecionados no packing house do sítio, para a obtenção de um lote 

homogêneo quanto ao tamanho, coloração, ausência de danos mecânicos e patógenos visíveis. 

Então, foram embalados em bandeja de politereftalato de etileno (PET) recoberta por filmes de 

policloreto de vinila (PVC) de 12 µm e colocados em caixas de papelão, sem sobreposição. 
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2.2.2. Irradiação e armazenamento 

 

Logo após a embalagem, os pedúnculos foram transportados até o Instituto de 

Pesquisa Energéticas e Nucleares (IPEN/USP) na cidade de São Paulo, SP. O irradiador gama 

do Instituto é do tipo multipropósito compacto, munido de fonte 60Co (modelo C-188, MDS 

Nordion Canadá), e classificado pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) na 

categoria IV, em que o controle de acesso é restrito e a fonte seladora é armazenada em uma 

piscina de estocagem, blindada com água deionizada. Os pedúnculos foram submetidos a 

aplicações das seguintes doses de radiação gama: 0 (controle); 0,5; 1,0 e 2,0 kGy. 

Depois de irradiados, os pedúnculos foram transportados para o Laboratório de 

Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da 

Universidade de São Paulo - ESALQ/USP, em Piracicaba, SP. O filme de PVC foi mantido, 

porém foram feitos vinte micro furos com agulha para que não houve alteração da atmosfera, e 

sim, apenas o efeito da irradiação. Os pedúnculos foram então armazenados a 5 ± 1°C e 90 ± 

5% UR.  

 

2.2.3. Análises 

 

2.2.3.1. Taxa Respiratória (TR) e produção de etileno (PE) 

 

A TR e a PE foram realizadas no dia da colheita (dia 0) e depois seguindo intervalos 

de 4 dias. Os pedúnculos foram acondicionados em frascos herméticos e fechados 

periodicamente, 30 minutos para TR e 90 minutos para PE, à mesma temperatura e condições 

de umidade relativa do armazenamento refrigerado. Uma amostra de 0,5 mL do gás do inteior 

dos frascos foi recolhida através de um septo de silicone presente nas tampas e injetadas em 

cromatógrafo a gás Thermo Finnigan, modelo Trace GCUltra, com dois detectores de ionização 

de chama (FID), dois injetores, duas colunas Porapack N e um metanador regulado para 350ºC. 

Os resulados foram calculados considerando os valores cromatográficos, massa dos 

pedúnculos, volume do frasco e tempo que os frascos permaneceram fechados. A atividade 

respiratória foi expressa em mL CO2 kg-1 h-1 e a produção de etileno em µL de C2H4 kg-1 h-1. 
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2.2.3.2. Qualidade físico-química e bioquímica 

 

As análises foram realizadas logo após a colheita (dia 0) e depois seguindo 

intervalos de 4 dias, sendo 3 + 1 (frutos foram mantidos durante 1 dia à temperatura de 15ºC e 

50-60% de UR, simulando condições de comercialização). A Incidência de podridão (IP) foi 

realizada por análise visual, sendo os pedúnculos classificados em 5 categorias: 0 = sem 

podridão; 1 = pouca (1 a 10%), 2 = média (10 a 20%), 3 = severa (20 a 30%) e 4 = muito severa 

(acima de 30%). Os resultados foram expressos em %. A perda de massa (PM), em %, foi 

determinada pela diferença entre a massa inicial da repetição e a massa verificada a cada dia de 

análise. O índice de cor da epiderme (IC) foi determinado pelos parâmetros L a* b*, por meio 

do colorímetro Minolta CR-400 (Konica Minolta, Mahwah, New Jersey). As leituras foram 

realizadas em 8 pontos ao longo de todo o pedúnculo e o IC foi calculado por meio da fórmula: 

IC= (100*a) / (L*b), com valores variando de 0,0 a 2,0, sendo que quanto maior o valor, mais 

vermelho o pedúnculo. A firmeza da polpa (FP) foi realizada utilizando-se um penetrômetro 

digital de bancada (Turoni Italy, modelo 53205) com ponteira de 8 mm de diâmetro, efetuando-

se duas leituras em lados opostos na região equatorial dos pedúnculos, após pequena remoção 

da epiderme e resultados expressos em Newtons (N). O teor de sólidos solúveis (SS) foi 

determinado colocando-se a polpa triturada em refratômetro digital portátil Atago, modelo 

Palete 101, com duas leituras por repetição e resultados expressos em ºBrix.  

O teor de ácido ascórbico (AA) foi determinado por titulometria, de acordo com 

metodologia descrita por Carvalho et al. (1990) onde 10 g da polpa foram diluídas em 50 mL 

de ácido oxálico 1% e filtradas com papel quantitativo. A titulação foi realizada com solução 

de 2,6-diclorofenol-indofenol (DCFI) e os resultados expressos em mg 100 g-1. O teor de 

antocianinas da epiderme (ANT) foi determinado de acordo com a metodologia descrita por 

(Lees e Francis, 1972), onde 5 g de epiderme foram homogeneizadas em 50 mL de solução com 

etanol 95% e HCl 1,5 N (85:15 v/v) e deixada em repouso por 12 horas a 4ºC, tomou-se uma 

alíquota de 16 mL e ajustou-se o volume para 50 mL, esse extrato ficou em temperatura 

ambiente na ausência da luz por 40 minutos, com posterior leitura em espectrofotômetro 

(Biochrom, modelo Libra S22) a 535 nm. Os resultados foram expressos em mg 100 g-1. Os 

carotenoides totais da epiderme (CAR) foram obtidos por metodologia descrita por Rodriguez-

Amaya (2001 ), com adaptações, onde 2,5 g de epiderme foram homogeneizadas em 20 ml de 

acetona seguido de filtração em papel quantitativo. Em funil de separação foram adicionados 

22,5 ml de éter de petróleo e a solução de acetona filtrada, descartando-se a fase inferior. A 

solução dos pigmentos em éter de petróleo foi transferida para um balão volumétrico de 50 mL, 
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completando-se o volume. As leituras no espectrofotômetro foram feitas em 450 e 449 nm, para 

β-caroteno e β-criptoxantina respectivamente, que representam aproximadamente 70% do total 

de CAR na epiderme de caju (Schweiggert et al., 2016). Ao final o teor dos dois pigmentos 

foram somados e os resultados foram expressos em mg 100 g-1. Os compostos fenólicos totais 

(CF) foram extraídos de acordo com a metodologia de Vinson et al. (2001) e descritos por 

Queiroz et al. (2011), onde 5 mL de metanol 50% acidificado com HCl 1,2 M foram 

adicionados a 1g de polpa, homogeneizados sob agitação e levados a banho-maria a 90ºC por 

3 horas. Em seguida, as amostras foram diluídas com 4 mL do mesmo metanol, centrifugadas 

por 8 minutos a 15.000 xg (Clinical Centrifuge, IEC) e o sobrenadante foi utilizado como 

extrato. Os CF foram determinados pelo método colorimétrico de Singleton et al. (1999), 

utilizando o reagente Folin-Ciocalteu 10% e ácido gálico como padrão (0-500 mM), a leitura 

foi realizada em espectrofotômetro a 750 nm e os resultados foram expressos em mg EAG 100 

g-1. O teor de proantocianidinas (PRO) foi determinado pelo método Vanilina-HCl descrito por 

Nakamura et al. (2003), onde 1g de polpa triturada foi adicionada de 10 mL de metanol, 

homogeneizados sob agitação e levados para centrifugação por 15 minutos a 15.000 xg, 

obtendo-se o extrato. Em tubos de ensaios foram adicionados 1 mL de extrato, 2,5 mL de 

solução de vanilina 1% em metanol e 2,5 mL de HCl 9 N em metanol. A mistura foi incubada 

para reação durante 20 min a 30°C e logo em seguida realizada a leitura em espectrofotômetro 

a absorbância medida 500 nm. Como curva padrão foi utilizada a catequina (0 – 300 mM) e o 

resultado foi expresso em mg 100 g-1. 

 

2.2.4. Delineamento experimental e análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 4x6 (quatro tratamentos e seis períodos de análise). Foram utilizadas quatro repetições, 

constituídas por constituídas por quatro pedúnculos de caju cada, para as análises de índice de 

podridão, perda de massa, sólidos solúveis, ácido ascórbico, firmeza e índice de cor, e três 

repetições em duplicata para as análises de compostos fenólicos, proantocianidinas, 

antocianinas e carotenoides. As análises de atividade respiratória e produção de etileno foram 

realizadas utilizando cinco repetições, com um fruto. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software estatístico Statistical Analysis System 

– SAS, versão 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, EUA). Os dados foram submetidos aos testes de 

Shapiro-Wilk e Box-Cox para verificar a normalidade e homogeneidade de variância entre os 

tratamentos. Quando necessário, os dados foram transformados. Em seguida, foi realizada a 
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análise de variância (ANOVA) pelo Teste F (P≤0,01 e P≤0,05), a fim de estudar os fatores, bem 

como a interação entre eles e, em caso de significância, as médias foram comparadas pelo teste 

de Tukey (P≤0,01 e P≤0,05). Também foi realizado o teste de correlação de Pearson entre as 

variáveis. 

 

2.3. RESULTADOS 

 

Não observamos interações entre as doses de irradiação e dias de armazenamento 

para o SS, AA, FP, pH e ANT. Para as demais variáveis e fatores, a significância foi observada 

pelo valor de F, sendo P≤0,01 e/ou P≤0,05.  

Na matriz de correlação selecionamos os coeficientes iguais ou superiores que 0,70, 

considerados expressivos de acordo com Sounis (1985) (Tabela 1). Assim, verificamos, aos 

pares, que existem variáveis diretamente proporcionais (coeficientes positivos) e inversamente 

proporcionais (coeficientes negativos). Como exemplo, a variável PM correlacionou-se 

negativamente com as variáveis FIR e PRO, indicando que quando a PM apresentar altos 

valores, as variáveis em par com ela terão valores baixos e vice-versa. E que, por exemplo, a 

variável SS que correlacionou-se positivamente com a variável AA, quando SS apresentar valor 

alto, AA também o terá e vice-versa. 

 

Tabela 1.  Coeficientes de correlação para as variáveis analisadas em pedúnculos de caju ‘anão precoce’ irradiados 

com diferentes doses e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias. 

 
PM: perda de massa, FP: firmeza, TR: taxa respiratória, PRO: proantocianidinas, SS: teor de sólidos solúveis, AA: 

teor de ácido ascórbico, IC: índice de cor, ANT: antocianinas. 

 

Pedúnculos de caju irradiados puderam ser analisados até o 20º dia após a colheita. 

O tratamento controle foi descartado no 16º dia devido a IP, pois verificamos que o limite da 

IP para pedúnculos de caju é de 30% e de PM de 4%, momento em que se tornam impróprios 

para a comercialização, desta forma, os frutos foram analisados até o 12º dia de armazenamento 

para as outras variáveis (Figura 1A). Frutos irradiados não atingiram a porcentagem de podridão 

dos frutos controle nem mesmo no 20º dia, sendo a menor incidência observada na maior dose. 

Variáveis Coeficientes de correlação

PM  x  FP -0,82

PM x  PRO -0,90

SS x  AA 0,87

FP x  PRO 0,87

IC x  ANT 0,80

TR x  PRO 0,84
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Não observamos diferenças significativas entre as doses de 0,5 e 1,0 kGy durante todo o 

armazenamento. 

As podridões mais frequentes foram causadas por Cladosporium sp., 

Colletotrichum sp., Rhizopus sp., Alternaria sp., Acremonium sp., Curvularia sp. 

 

 

Figura 1. Incidência de podridão (A) e perda de massa (B) de pedúnculos de caju ‘anão precoce’ clone CCP76 

irradiados com diferentes doses e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias. Barras verticais representam o 

erro padrão (n=4). Dados originais, transformação usada para Incidência de podridão: x0,5 e perda de massa: log 

(x) 

 

Assim como no controle de podridões, a irradiação também foi eficiente na redução 

da PM fresca dos pedúnculos (Figura 1B). Observamos que, independente da dose utilizada, 

frutos irradiados apresentaram menor PM que o controle no 12º dia de armazenamento. A dose 

de 0,5 kGy foi a mais eficiente na redução de PM quando comparada as maiores doses de 1,0 e 

2,0 kGy, nos 16º e 20º dias de armazenamento. Ao fim do armazenamento pedúnculos tratados 
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com 0,5 kGy atingiram 1,26% de PM e os tratados com 1,0 e 2,0 kGy apresentaram 1,54 e 

1,79%, respectivamente. 

Observamos que os pedúnculos irradiados tiveram um aumento em sua TR (pico) 

em algum momento do armazenamento, sendo no 4º dia para a dose de 2,0 kGy, atingindo 146 

mL CO2 kg-1h-1, aumento que ultrapassou a TR do dia da colheita, e no 8º dia para as doses de 

0,5 e 1,0 kGy. Isso não aconteceu para os frutos controle (0 kGy), os quais mantiveram os 

valores constante do 4º ao 12º dia do armazenamento (Figura 2A).  

 

 

Figura 2. Taxa respiratória (A) e produção de etileno (B) de pedúnculos de caju ‘anão precoce’ CCP 76 irradiados 

com diferentes doses e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias. Barras verticais representam o erro padrão 

(n=5). Dados originais, transformação usada para Taxa respiratória: x0,5 e Produção de etileno: x-1,0 

 

É importante ressaltar que esse pico ocorreu de maneira mais acentuado para a dose 

de 2,0 kGy. Após, todos os tratamentos com frutos irradiados sofreram uma acentuada queda, 

sendo essa redução maior na dose de 2,0 kGy, que a partir do dia 16, apresentou baixos valores. 
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Com relação a PE, no dia da colheita, os pedúnculos tratados com 0,5 kGy e o 

controle apresentaram PE menor, aproximadamente 0,45 µL de C2H4 kg-1 h-1, que os tratados 

com as maiores doses (Figura 2B). A PE se manteve constante no controle durante todo o 

armazenamento e, assim como na TR, o etileno apresentou um acentuado aumento em sua 

produção nos demais tratamentos, fato ocorrido no oitavo dia de armazenamento, sendo que 

quanto maior a dose de radiação gama aplicada, maior foi o pico de PE.  

A partir do 12º dia de armazenamento a PE foi reduzida para todos os frutos 

irradiados, as doses de 0,5 e 1,0 kGy chegaram a valores iguais ao controle, em média 0,3 µL 

de C2H4 kg-1 h-1 e se mantiveram constante até o fim do armazenamento. Os frutos que 

receberam a maior dose (2,0 kGy) já não produzia etileno a partir do 16º dia. 

No decorrer do armazenamento, todos os tratamentos apresentaram redução da FP 

(Tabela 2). Pedúnculos irradiados com as doses 1,0 kGy e 2,0 kGy apresentaram os menores 

valores de FP, apresentando, em média, 3,87N e 2,93 N, respectivamente. A dose de 0,5 kGy 

foi aquela que resultou em menor perda na FP dos pseudofrutos, não apresentando diferença 

em relação ao controle. 

Com relação ao SS, observamos um acréscimo até o 8º dia após a colheita, quando, 

em média, os tratamentos alcançaram teor de 10,84 °Brix, ocorrendo, a partir de então, redução 

desse teor até o fim do armazenamento, atingindo no dia 20 a média de 9,38 °Brix, sem 

diferença significativa ao teor de 9,64 °Brix encontrado no momento da colheita (Tabela 2). Ao 

verificarmos o teor de SS entre as doses de radiação, novamente constatamos que a dose de 2,0 

kGy apresentou a maior redução, em média, o teor de SS foi de 9,4 °Brix. 
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Tabela 2. Firmeza de polpa, teor de sólidos solúveis e ácido ascórbico de pedúnculos de caju ‘anão precoce’ 

CCP76 irradiados com diferentes doses e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias. 

 
Médias seguidas de letras diferentes dentro da coluna apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey, 

P<0,05 (n = 4). Dados originais, transformação usada para Firmeza: x0,5 

 

Os pedúnculos de caju irradiados com 2,0 kGy apresentaram os menores teores de 

AA desde o dia em que foram submetidos ao tratamento até o fim do armazenamento, tendo os 

valores dimunuído de 123,41 mg 100g-1 para, em média, 112,04 mg 100g-1 (Tabela 2). 

Observamos que, no 4º dia de armazenamento, houve incremento no AA, teor mantido até o 

12º dia e assim como no teor de SS, reduziram até o fim do armazenamento, quando 

apresentaram em média 101,09 mg 100g-1. O controle e a dose de 0,5 kGy não diferiram entre 

si e apresentaram os maiores teores de AA, 150,61 mg 100g-1 e 141,73 mg 100g-1, 

respectivamente. 

Com relação a coloração da epiderme dos pedúnculos, verificamos através do IC 

que frutos irradiados com a dose de 2,0 kGy apresentaram menor IC, tornando-se, ao longo do 

armazenamento cada vez mais esverdeados e translúcidos (valores de a* próximos a zero ou 

negativos) (Figura 3A). A dose de 0,5 kGy gerou aumento considerável no índice de cor, 

especialmente ao 4º dia, estando os pedúnculos nitidamente mais vermelhos (maior a*) que 

aqueles submetidos às demais doses. A partir do 8º dia, até o 20º dia, os pedúnculos submetidos 

às doses 0,5 kGy e 1,0 kGy mantiveram o IC relativamente constante e sem diferença 

significativas em relação ao controle. 

Teor de sólidos solúveis Ácido Ascórbico

(°Brix) (mg 100 g
-1

)

Radiação gama (kGy)

0 6,32 A 10,59 A 150,61 A

0,5 5,15 B 10,38 A 141,73 AB

1 3,87 C 10,07 B 133,14 B

2 2,93 D 9,40 C 112,04 C

Pr > F 0,0000 0,0009 0,0012

Dias após a colheita

0 6,84 A 9,64 CD 123,41 B

4 5,49 AB 10,39 AB 152,44 A

8 4,49 BC 10,84 A 148,75 A

12 3,58 CD 9,98 BC 138,90 A

16 2,84 DE 9,96 BC 122,23 B

20 2,31 E 9,38 D 101,09 C

Pr > F 0,0009 0,0000 0,0000

C.V. (%) 14,00 5,18 9,84

Firmeza (N)
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Quando maduros, a casca de caju é compostas por dois principais pigmentos: 

carotenoides e antocianinas. Com relação aos CAR (Figura 3B), verificamos que para todos os 

tratamentos o teor desses pigmentos aumentou até o 8º dia de armazenamento, mantendo-se 

constante para o controle até 12o dia, e constantes até fim do armazenamento para os pedúnculos 

irradiados com as doses de 0,5 e 1,0 kGy, tendo alcançado teores de 7,75 e 7,24 mg 100 g-1, 

respectivamente. A dose de 2,0 kGy acarretou em perda de CAR após o 8o dia, chegando ao 

teor de 6,11 mg 100 g-1 aos 20 dias de armazenamento. 

 

 

Figura 3. Índice de cor (A) e carotenoides da casca (B) de pedúnculos de caju ‘anão precoce’ CCP76 irradiados 

com diferentes doses e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias. Barras verticais representam o erro padrão 

(n=4) 

 

O teor de ANT, em média, não foi alterado durante os dias de armazenamento. 

Entretanto, ao compararmos as doses, observamos que a dose de 2,0 kGy reduziu o teor de ANT 

em relação aos demais tratamentos, os quais não diferiram entre si (Tabela 3).  
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Tabela 3. Teor de antocianinas da casca de pedúnculos de caju ‘anão precoce’ irradiados com diferentes doses e 

armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias. 

 
Médias seguidas de letras diferentes dentro da coluna apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey, 

P<0,05 (n = 3) 

 

Os CF aumentaram para todos os tratamentos do dia 0 para o dia 4 e mantiveram-

se constantes até o fim do armazenamento nas doses de 0, 0,5 e 1,0 kGy (Figura 4A). 

Observamos que no dia 4 e o dia 12 o controle apresentou menores valores de CF que os frutos 

irradiados, sendo que no dia 4 essa diferença foi maior. No fim do armazenamento a maior dose 

de radiação reduziu os CF, os teores foram de 25,03 mg 100 g-1 para dia 16 e 24,32 mg 100 g-1 

para dia 20, valores significativamente menores aos verificados nas doses de 0,5 e 1,0 kGy. 

Houve redução nos teores de PRO para todos os tratamentos ao longo do 

armazenamento (Figura 4B). No dia 4, encontramos diferenças entre o controle e as as doses 

de 1,0 e 2,0 kGy, as quais apresentavam menores teores, em média 6,3 mg 100 g-1. A partir 

desse dia, esse conteúdo se manteve constante até o fim do armazenamento para o tratamento 

controle. Observamos frutos irradiados com 2,0 kGy apresentou a maior redução de PRO ao 

fim do armazenamento e atingiu no 20º dia 2,85 mg 100 g-1. 

 

Radiação gama (kGy)

0 6,12 A

0,5 6,77 A

1 5,90 A

2 4,24 B

Pr > F 0,0008

Dias após a colheita

0 5,47 A

4 5,99 A

8 6,05 A

12 5,74 A

16 5,70 A

20 5,29 A

Pr > F 0,0000

C.V. (%) 20,20

Antocianinas (mg 100 g
-1

)
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Figura 4. Compostos Fenólicos (A) e proantocianidinas (B) de pedúnculos de caju ‘anão precoce’ irradiados com 

diferentes doses e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias. Barras verticais representam o erro padrão 

(n=3). Dados originais, transformação usada para Compostos fenólicos: x3,0 

 

2.4. DISCUSSÃO 

 

A radiação gama é um eficaz tratamento no controle de doenças pós-colheita e, 

nesse trabalho, as doses de radiação testadas foram eficientes nesse sentido, reduzindo o IP e 

tendo aumentado a vida útil de pedúnculos de caju por oito dias. A radiação ionizante apresenta 

energia suficiente para danificar moléculas e assim provocar mudanças em componentes 

moleculares dos microrganismos (Hagenmaier e Baker, 1998; Silva et al., 2006). A energia 

suficiente para isso é alcançada em baixas doses, e são eficientes em pós-colheita de frutas, 

como estudado também em mangas (Santos et al., 2015), framboesas (Tezotto-Uliana et al., 

2013), ameixa (Duvenhage et al., 2012) e goiabas (Singh e Pal, 2009).  
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A PM foi baixa durante todo experimento, não ultrapassando 2%, provavelmente 

porque os pedúnculos estavam envoltos em filme de PVC, além da alta UR utilizada no 

armazenamento (90%). Porém, diferenças foram encontradas entre os tratamentos. Em alguns 

trabalhos foi demonstrado que o uso da radiação em doses adequadas pode diminuir a PM, 

como por exemplo o verificado em tomates tratados com  1,0 kGy (Adam et al., 2014), em 

cerejas com 0,3 kGy (Akbudak et al., 2008) e em goiabas brancas com  0,6 kGy (Oliveira et 

al., 2006), assim como ocorreu no presente trabalho nos pedúnculos de caju tratados com 0,5 

kGy. A maior PM dos pedúnculos irradiados a 1,0 e 2,0 kGy, com relação a dose de 0,5 kGy, 

pode ser atribuída às modificações que a radiação, em doses mais elavadas, causa na integridade 

celular, por vezes, aumentando a permeabilidade da membrana e assim afetando a transpiração 

(Maxie et al., 1971; Rastogi et al., 2006) 

A radiação gama elevou a TR e a PE dos frutos no dia 4 ou no dia 8, dependendo 

da dose, contudo, observamos que a eliminação dos patógenos pela irradiação foi mais 

importante para aumentar a vida útil do caju do que, nesse caso, a redução inicial do 

metabolismo, porém a redução do metabolismo que ocorreu após o dia 8 também foi 

importante. O pedúnculo de caju apresenta alta TR e baixa PE (Biale e Young, 1981), sem 

apresentar nenhum pico nestas atividades, como observamos no controle. 

O aumento da TR e da PE devido a irradiação não é bem conhecido. É possível que 

estas respostas estejam relacionadas ao estresse inicial causado pela irradiação, pois 

observamos que, quanto maior a dose aplicada, mais intensa foi a TR e a PE. Alguns trabalhos 

postulam que dependente da dose de radiação, ela pode diminuir a PE e a TR, uma vez que 

altera a atividade das enzimas ACC-sintase e ACC-oxidase, além de alterar a permeabilidade 

da membrana e a ligação da enzina (Chervin et al., 1992; Gunes et al., 2000; Egea et al., 2007),  

As modificações na integridade celular possivelmente também explica a perda de 

FP dos frutos nas doses de 1,0 e 2,0 kGy.  Em alguns trabalhos foi constatado que componentes 

da parede, como celulose e hemicelulose, sofrem alterações em função da radiação e isso resulta 

em maiores perdas de firmeza nos frutos irradiados (Zhao et al., 1996). Em maçãs, a radiação 

gama também reduziu a firmeza, uma vez que aumentou a atividade da enzima 

poligalacturonase (Kovács et al., 1997). Em caju, a irradiação também diminuiu a FP em função 

do aumento das doses (Souza et al., 2009). Porém, nesse trabalho a dose de 0,5 kGy não afetou 

a FP comparada ao controle. A radiação pode não afetar ou até mesmo aumentar a firmeza, isso 

depende da dose aplicada e do tempo de armazenamento de frutos irradiados (Mostafavi et al., 

2012). 



34 

 

 Observou-se que tanto o SS quanto o AA aumentaram no início do 

armazenamento, entre o dia 4 e 8, para todos os tratamentos. Mesmo o pedúnculo sendo 

considerado um pseudofruto não climatérico, algumas mudanças como essas e alteração na cor 

são notadas. A elevação inicial no SS e AA possivelmente se deve ao fato do pedúnculo ter sido 

colhido em estádio de maturação intermediário, ponto determinado em experimentos testes, e 

então atingindo valores mais altos quando completamente maduros.  

Segundo Chempakam (1983), o AA em caju atinge seus maiores valores em 

estádios mais avançados de maturação, devido àredução na atividade da ascorbato oxidase, a 

enzima envolvida na sua degradação. A redução do AA devido a irradiação, evidenciada 

principalmente na dose de 2,0 kGy, se deve a radiólise da água dentro da fruta, gerando mais 

radicais livres, os quais oxidam o ácido ascórbico. A radiação acelera a conversão do AA em 

ácido dehidroascórbico (DHA), que é a forma oxidada de vitamina C (Graham e Stevenson, 

1997; Wong e Kitts, 2001).  

Filgueiras et al. (1999) relatam que as mudanças de cor em pedúnculos de caju 

durante a maturação são causados por perda de clorofila e síntese de outros pigmentos, 

principalmente carotenoides e antocianinas. A síntese de pigmentos e consequentemente a 

alteração da cor da casca do pedúnculo é indicada pelo IC, o qual aumentou no quarto dia de 

armazenamento para todos os tratamentos e, assim como para o SS e AA, esse aumento pode 

ser explicado pelo estádio de maturação no qual o pedúnculo foi colhido, quando apresentava 

ainda partes verdes, com clorofila evidente, a qual foi degrada, seguido da síntese de CAR e 

ANT.  

Observa-se que a dose de 2,0 kGy reduziu os teores de CAR e ANT após o dia 4 e 

consequentemente o IC. O fato de durante os dias de armazenamento a ANT aumentar nas doses 

de 0,5 e 1,0 kGy e diminuir para 2,0 kGy, fez com que, na média dos dias, esses valores não 

apresentassem diferenças. Sabe-se que o pH é um dos fatores que influenciam na estabilidade 

das antocianinas, porém essa variável não foi a responsável na perda da pigmentação de cajus 

irradiados, uma vez que o pH não apresentou variações entre as doses, apresentando valor 

médio de 3,35 (dados não apresentados). Então,  o principal motivo da maior dose de radiação 

ter diminuído teor de ANT seja, possivelmente, decorrente da instabilidade deste pigmento 

quando exposto à fontes de radiação ionizante (Sweeny e Iacobucci, 1983). Em framboesa, a 

radiação gama também diminuiu o teor de antocianinas dos frutos (Tezotto-Uliana et al., 2013). 

Quanto aos CAR, foi evidenciado em alguns trabalhos que a irradiação pode aumentar o teor 

desse pigmento pelo fato de permitir a sua maior extração durante a análise, uma vez que a 

radiação gama faz com que as paredes celulares estejam mais permeáveis (Hussain et al., 2011). 
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Porém, isso não foi observado na epiderme do pedúnculo de caju do presente trabalho, assim 

como em outras frutas, como mamão e manga, onde a radiação gama até a dose de 1,0 kGy não 

afetou o teor de CAR (Beyers e Thomas, 1979). 

O aumento dos CF, mais evidenciado nos pedúnculos irradiados, se deve a duas 

possíveis explicações: a primeira está ligada a radiólise da água, que resulta na produção de 

radicais livres. Esses radicais podem quebrar ligações glicosídicas aumentando o teor de CF 

(Lee et al., 2009). A segunda explicação é que a irradiação pode aumentar a atividade da enzima 

fenilalanina amônia-liase (PAL), envolvida na biossíntese de compostos fenólicos (Reyes e 

Cisneros-Zevallos, 2007). A dose de 2,0 kGy diminuiu os CF nos dois últimos dias de análises, 

possivelmente à redução mais drástica de PRO nesses dias pode ter afetado o CF totais. 

Taninos condensados ou PRO são oligómeros fenólicos sintetizados através da via dos 

flavonoides e são responsáveis pela adstringência. A perda natural da adstringência ocorre 

naturalmente pela polimerização feita pelo acetaldeído, produzido espontaneamente durante o 

desenvolvimento e maturação das frutas, porém, dependendo do peso molecular dos taninos 

essa redução da adstringência é bem baixa (Edagi e Kluge, 2009). Observa-se que pedúnculos 

irradiados apresentam teores menores de PRO em relação ao controle. A diminuição dos teores 

de PRO encontrada pode ser explicada pela decomposição de certos compostos fenólicos à 

radiação gama. A radiação gama induz mudanças nas moléculas de taninos condensados e 

causam perda de grupos carbonila e a abertura de anéis formando um novo composto (Velasco 

et al., 2014). 

Em conclusão, a radiação gama é eficaz na conservação pós-colheita de pedúnculos 

de caju e aumenta sua vida útil por oito dias, principalmente devido à baixa incidência de 

podridões. Contudo, a dose de 0,5 kGy proporciona a melhor qualidade dos pedúnculos, pois 

além de reduzir podridões, reduz perda de massa, mantém valores adequados de firmeza e, 

diferente da maior dose, não interfere na pigmentação da epiderme, além de manter altos os 

níveis de compostos fenólicos e reduzir a adstringência. 
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Anexos 

Tabela 4. Valor de F (ANOVA) do efeito dos fatores doses de radiação gama e dias de armazenamento e da 

interação destes sobre as variáveis analisadas em pedúnculos de caju ‘anão precoce’ irradiados com diferentes 

doses e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias

 
∗∗: P ≤ 0.01; ∗: P ≤ 0.05; ns: não significativo; C.V. (%): coeficiente de variação 

 

 

Variável Doses Dia Doses x Dia C.V. (%)

Índice de podridão 31,98** 30,35** 3,17** 24,81

Perda de massa 10,33** 195,7** 19,99* 9,13

Sólidos Solúveis 22,61** 15,31** 0,97
ns

5,18

Ácido ascórbico 33,74** 25,15** 0,71
ns

9,84

Firmeza 37,09** 26,05** 0,49
ns

14,00

Índice de cor 31,17** 16,78** 3,84** 12,71

Atividade respiratória 64,86** 309,54** 38,39** 7,80

Produção de etileno 29,41** 86,08** 13,79** 10,20

Compostos Fenólicos 23,12** 64,42** 3,24** 11,05

Taninos 33,5** 94,23** 2,12* 11,03

Carotenoides 2,26
ns 28,98** 5,09** 7,44

Antocianinas 15,34** 0,58
ns

1,65
ns

20,20
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Figura 5. Pedúnculos de caju anão-precoce clone CCP-76 submetidos a radiaçõa gama (0,0, 0,5, 1,0 e 

2,0 kGy) e armazenados a 5°C e 90% UR, por 20 dias 
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3. APLICAÇÃO PÓS-COLHEITA DE QUITOSANA PROLONGA A VIDA ÚTIL 

E CONSERVA A QUALIDADE DE PEDÚNCULOS DE CAJU 

 

RESUMO 

 

O pedúnculo de caju é um pseudofruto carnoso, suculento, de ótimo aroma, apresenta 

altos teores de ácido ascórbico e compostos fenólicos. Apesar da condição nutricional a 

comercialização in natura do pedúnculo é limitada principalmente devido a sua alta 

perecibilidade e susceptibilidade ao ataque de microrganismos patogênicos. A aplicação de 

recobrimentos comestíveis em frutos apresenta ótimos resultados na conservação dos principais 

atributos de qualidade, entre eles, a quitosana tornou-se um composto apreciado devido aos 

seus efeitos fungicidas. O objetivo deste trabalho é estudar o efeito da aplicação pós-colheita 

de diferentes concentrações de quitosana, na conservação dos principais atributos físico-

químicos, nutricionais e nos aspectos fisiológicos de pedúnculos de caju. As concentrções 

testadas foram: 0 (controle), 0,5, 1,0 e 2,0%. Os pedúnculos foram armazenados a 5°C1°C e 

905% UR, durante 16 dias. O controle e a quitosana a 0,5% foram avaliado até 12º dia devido 

a incidências de podridões e perda de massa. A aplicação pós-colheita de quitosana nas 

concentrações de 1 e 2% foram eficientes na conservação dos atributos de qualidade de 

pedúnculos de caju, sendo que a concentração de 2% foi mais eficiente na redução de podridões, 

além de reduzir a adstringência do pedúnculo. 

 

Palavras-chave: Anacardium occidentale; Recobrimento comestível; Incidência de podridão; 

Perda de massa; Taxa respiratória 

 

ABSTRACT 

 

Cashew apple is a fleshy, juicy pseudofruit of great aroma, presents high levels of 

ascorbic acid and phenolic compounds. Despite the nutritional condition, the in natura 

commercialization of the peduncle is limited mainly due to its high perishability and 

susceptibility to the attack of pathogenic microorganisms. Application of edible coatings in 

fruits presents excellent results in the conservation of the main attributes of quality, among 

them; chitosan has become a compound appreciated due to its fungicidal effects. The objective 

of this work is to study the effect of the post-harvest application of different concentrations of 

chitosan on the conservation of the main physical-chemical, nutritional and physiological 

aspects of cashew apple. Concentrations tested were: 0 (control), 0.5, 1.0 and 2.0%. Peduncles 

were stored at 5°C±1°C and 90±5% RH for 16 days. Control and chitosan at 0.5% were 

evaluated until day 12 due to decay and loss of mass. Post-harvest application of chitosan at 

concentrations of 1 and 2% were efficient in preserving the quality attributes of cashew apple, 

with a concentration of 2% being more efficient in the reduction of rot and reducing the 

astringency of the peduncle. 

 

Keywords: Anacardium occidentale; Edible coating; Decay; Weight loss; Respiratory rate 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.), pertencente à família Anacardiaceae, é 

originário da Amazônica e Planalto Central Brasileiro e cultivado em quase toda região tropical 

do mundo (Purseglove, 1974; Vaughan e Geissler, 1997). Botanicamente o caju é formado pela 

castanha, que é fruto verdadeiro do tipo aquênio reniforme, e pelo pedúnculo, um pseudofruto 

carnoso, suculento, de ótimo aroma, e que apresenta altos teores de ácido ascórbico, ácidos 

fenólicos, flavonóides e taninos (Menezes e Alves, 1995; Filgueiras et al., 1999; 

Michodjehoun-Mestres et al., 2009; Queiroz et al., 2011). Além disso, apresenta quantidade 

significativa de minerais, como cobre, zinco, sódio, potássio, cálcio, ferro, fósforo e magnésio 

(Lowor e Agyente-Badu, 2009). 

No Brasil, sua produção se concentra no Nordeste, onde o produto mais importante 

é a castanha, havendo, contudo, com a difusão do cajueiro tipo ‘anão precoce’, ocorrência de 

plantios comerciais em outros estados como Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nesses, a 

produção é destinada para o pedúnculo na forma in natura (Damasceno Júnior e Bezerra, 2002; 

Petinari e Tarsitano, 2002). O tipo ‘anão precoce’ apresenta características que o diferenciam 

tipo comum, como o porte baixo, precocidade, período de produção mais longo e menor 

variabilidade de castanha e pedúnculo (Lima, 1988). 

Apesar da condição nutricional e da difusão da sua produção, a comercialização in 

natura do pedúnculo não apresenta a mesma importância quanto a castanha, principalmente 

devido a sua alta perecibilidade e estrutura delicada, que facilita a entrada de patógenos e, assim, 

reduz sua vida útil. Em temperatura ambiente, a vida útil do pedúnculo não ultrapassa 48 horas 

(Filgueiras et al., 1999; Moura et al., 2010). Assim, técninas adequadas de manejo pós-colheita, 

em conjunto com a refrigeração, devem ser estudadas. Tecnologias como a refrigeração (Moura 

et al., 2010), uso de filme PVC (Morais et al., 2002), aplicação de cálcio (De Figueiredo et al., 

2007) e radiação gama (Souza et al., 2009) vem sendo abordadas até o momento, porém ainda 

não existem relados do uso de recobrimento comestíveis. 

A aplicação de recobrimentos comestíveis em frutos frescos tem sido amplamente 

estudada, o interesse crescente pela sua utilização está não só nos seus benefícios qualitativos 

para a pós-colheita dos frutos como também por ser uma tecnologia de natureza biodegradável, 

segura ao meio ambiente (Elsabee e Abdou, 2013; Abugoch et al., 2016). Esses revestimentos 

podem servir como barreira ao vapor de água, reduzindo a perda de massa e de firmeza, atuar 

no controle da atmosfera interna fruto, dando efeito próximo a atmosfera modificada, ser 

barreira a gases, reduzindo a taxa respiratória e a produção de etileno e no controle 
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micribiológico (Baldwin et al., 1995; Valencia-Chamorro et al., 2011; Dhall, 2013; Kerch, 

2015). 

 Entre os diversos revestimento disponíveis, dentre eles a quitosana, um polissacarídeo 

catiônico, de alto peso molecular, não tóxico, obtido a partir da desacetilação alcalina de quitina, 

constituinte do exoesqueleto de insetos e crustáceos. A quitosana tornou-se um composto 

eficiente devido aos seus efeitos fungicidas (Elghaouth et al., 1991; Wilson et al., 1994; 

Devlieghere et al., 2004), além do custo relativamente baixo e de sua utilização como aditivo 

alimentar aprovada pela Food and Drug Administration (USFDA) dos Estados Unidos (Knorr, 

1986). Diversos trabalhos relatam seus benefícios, em destaque para frutos mais perecíveis 

como o pedúnculo de caju, entre eles morangos (Elghaouth et al., 1991; Zhang e Quantick, 

1998; Saavedra et al., 2016) e framboesas (Tezotto-Uliana et al., 2014). Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi estudar o efeito da aplicação pós-colheita de diferentes concentrações de 

quitosana, na conservação dos principais atributos físico-químicos, nutricionais e nos aspectos 

fisiológicos de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’. 

 

3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2.1. Matéria-prima 

 

Pedúnculos de caju clone CCP-76 ‘anão-precoce’ foram colhidos manualmente 

pela manhã, das plantações do Sítio Cajueiro, localizado no município de Artur Nogueira, SP 

(latitude 22º 34’23” Sul, longitude 47º10’21” Oeste e altitude de 588 m). No momento da 

colheita os pseudofrutos apresentavam-se desenvolvidos em relação ao tamanho e coloração da 

epiderme de 70-80% vermelho-alaranjada, ponto determinado em experimentos anteriores. 

Após a colheita, os pedúnculos foram acondicionados em caixas de papelão, sem sobreposição 

e transportados até o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita da Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo - ESALQ/USP, em Piracicaba, 

SP. No laboratório, os pedúnculos passaram por seleção criteriosa para a obtenção de um lote 

homogêneo quanto ao tamanho, coloração, ausência de danos mecânicos e patógenos visíveis, 

em seguida foram sanitizados com hipoclorito de sódio, StartClor®, a 0,5% e colocados para 

secar sobre papel absorvente, a temperatura ambiente. 
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3.2.2. Preparação da solução de quitosana 

 

O pó de quitosana utilizado foi um produto comercial obtido na empresa Polymar 

(Fortaleza-CE), com grau de acetilação em torno de 90% e massa molar média elevada. A 

solução de quitosana foi preparada pelo Laboratório de Pós-Colheita da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, obtida a partir da reação de desacetilação da quitina, por dissolução da 

amostra comercial (1,0 g de quitosana/100 mL de ácido cítrico 1%) e agitação contínua durante 

24 horas. Após este período a solução foi filtrada, sob vácuo, através de membrana de 

porosidade 5 µm. Para a obtenção da amostra purificada na forma neutra foi utilizada a 

metodologia desenvolvida por Signini e Campana Filho (2001) As concentrações foram 

ajustadas com água deionizada e o pH final foi de 5,5. 

 

3.2.3. Aplicação de quitosana e armazenamento 

 

Pedúnculos de caju devidamente sanitizados foram separados aleatoriamente em 

quatro lotes para a aplicação das diferentes concentrações de quitosana: 0; 0,5; 1,0 e 2,0%. Com 

o auxílio de algodão, o recobrimento foi aplicado manualmente sobre os pedúnculos de forma 

cuidadosa para que toda a epiderme fosse coberta. Logo em seguida foram deixados secar por 

30 minutos à temperatura ambiente e então armazenados a 5 ± 1°C e 90 ± 5% UR, por 12 ou 

16 dias, dependendo do tratamento. 

 

3.2.4. Análises 

 

3.2.4.1. Análise anatômica da epiderme do pedúnculo 

 

Foram retiradas porções da epiderme na região mediana dos pedúnculos de caju, 

antes dos tratamentos (dia 0), no primeiro dia de análise (dia 4) e no último dia de 

armazenamento (dia 12 ou 16, dependendo do tratamento). Estas porções foram colocadas em 

tubos eppendorf, em fixador Karnovsky e realizadas secções transversais com auxílio de lâmina 

inoxidável. Para verificar lipídios da cutícula, as secções foram colocadas sobre lâminas 

histológicas com Sudan IV e coberta com lamínula (Jensen, 1962). A reação positiva para 

lipídios confere coloração alaranjada. Para verificar a presença da quitosana na epiderme, foi 

realizado teste com Xylidine Ponceau (Vidal, 1970). As secções permaneceram 15 minutos em 

contato com Xylidine, após retirada a solução, 30 minutos em ácido acético 3% e realizadas 
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três lavagens com água destilada. As secções foram transferidas para lâminas histológicas, 

montadas com glicerina 50% e cobertas com lamínula. A reação positiva para quitosana (grupo 

amino) confere coloração vermelha. As imagens foram capturadas em microscópio trinocular 

Leica DM LB acoplado na câmara de vídeo Leica DC 300 F. 

 

3.2.4.2. Taxa Respiratória (TR) e produção de etileno (PE) 

 

A TR e a PE foram realizadas no dia da colheita e depois seguindo intervalos de 4 

dias. Os pedúnculos foram acondicionados em frascos herméticos e fechados periodicamente, 

30 minutos para TR e 90 minutos para PE, à mesma temperatura e condições de umidade 

relativa do armazenamento refrigerado. Uma amostra de 0,5 mL do gás do inteior dos frascos 

foi recolhida através de um septo de silicone presente nas tampas e injetadas em cromatógrafo 

a gás Thermo Finnigan, modelo Trace GCUltra, com dois detectores de ionização de chama 

(FID), dois injetores, duas colunas Porapack N e um metanador regulado para 350ºC. Os 

resulados foram calculados considerando os valores cromatográficos, massa dos pedúnculos, 

volume do frasco e tempo que os frascos permaneceram fechados. A taxa respiratória foi 

expressa em mL CO2 kg-1 h-1 e a produção de etileno em µL de C2H4 kg-1 h-1. 

 

3.2.4.3. Qualidade físico-química e bioquímica 

 

As análises foram realizadas logo após a colheita (dia 0) e depois seguindo 

intervalos de 4 dias, sendo 3 + 1 (frutos foram mantidos durante 1 dia à temperatura de 15ºC e 

50-60% de UR, simulando condições de comercialização). A incidência de podridão (IP) foi 

realizada por análise visual, sendo os pedúnculos classificados em 5 categorias: 0 = sem 

podridão; 1 = pouca (1 a 10%), 2 = média (10 a 20%), 3 = severa (20 a 30%) e 4 = muito severa 

(acima de 30%). Os resultados foram expressos em %. A perda de massa (PM), em %, foi 

determinada pela diferença entre a massa inicial da repetição e a massa verificada a cada dia de 

análise. O índice de cor da epiderme (IC) foi determinado pelos parâmetros L a* b*, por meio 

do colorímetro Minolta CR-400 (Konica Minolta, Mahwah, New Jersey). As leituras foram 

realizadas em 8 pontos ao longo de todo o pedúnculo e o IC foi calculado por meio da fórmula: 

IC= (100*a) / (L*b), com valores variando de 0,0 a 2,0, sendo que quanto maior o valor, mais 

vermelho o pedúnculo. A firmeza da polpa (FP) foi realizada utilizando-se um penetrômetro 

digital de bancada (Turoni Italy, modelo 53205) com ponteira de 8 mm de diâmetro, efetuando-

se duas leituras em lados opostos na região equatorial dos pedúnculos, após pequena remoção 



46 

 

da epiderme. Os resultados foram expressos em Newtons (N). O teor de sólidos solúveis (SS) 

foi determinado colocando-se a polpa triturada em refratômetro digital portátil Atago, modelo 

Palete 101, com duas leituras por repetição e resultados expressos em ºBrix.  

O teor de ácido ascórbico (AA) foi determinado por titulometria, de acordo com 

metodologia descrita por Carvalho et al. (1990) onde 10 g da polpa foram diluídas em 50 mL 

de ácido oxálico 1% e filtradas com papel quantitativo. A titulação foi realizada com solução 

de 2,6-diclorofenol-indofenol (DCFI) e os resultados expressos em mg 100 g-1. O teor de 

antocianinas da epiderme (ANT) foi determinado de acordo com a metodologia descrita por 

(Lees e Francis, 1972), onde 5 g de epiderme foram homogeneizadas em 50 mL de solução com 

etanol 95% e HCl 1,5 N (85:15 v/v) e deixada em repouso por 12 horas a 4ºC, tomou-se uma 

alíquota de 16 mL e ajustou-se o volume para 50 mL, esse extrato ficou em temperatura 

ambiente na ausência da luz por 40 minutos, com posterior leitura em espectrofotômetro 

(Biochrom, modelo Libra S22) a 535 nm. Os resultados foram expressos em mg 100 g-1. Os 

carotenoides totais da epiderme (CAR) foram obtidos por metodologia descrita por Rodriguez-

Amaya (2001), com adaptações, onde 2,5 g de epiderme foram homogeneizadas em 20 mL de 

acetona seguido de filtração em papel quantitativo. Em funil de separação foram adicionados 

22,5 mL de éter de petróleo e a solução de acetona filtrada, descartando-se a fase inferior. A 

solução dos pigmentos em éter de petróleo foi transferida para um balão volumétrico de 50 mL, 

completando-se o volume. As leituras no espectrofotômetro foram feitas em 450 e 449 nm, para 

β-caroteno e β-criptoxantina, respectivamente, que representam aproximadamente 70% do total 

de CAR na epiderme de caju (Schweiggert et al., 2016). Ao final o teor dos dois pigmentos 

foram somados e os resultados foram expressos em mg 100 g-1. Os compostos fenólicos totais 

(CF) foram extraídos de acordo com a metodologia de Vinson et al. (2001) e descritos por 

Queiroz et al. (2011), onde 5 mL de metanol 50% acidificado com HCl 1,2 M foram 

adicionados a 1 g de polpa, homogeneizados sob agitação e levados a banho-maria a 90ºC por 

3 horas. Em seguida, as amostras foram diluídas com 4 mL do mesmo metanol, centrifugadas 

por 8 minutos a 15.000 xg (Clinical Centrifuge, IEC) e o sobrenadante foi utilizado como 

extrato. Os CF foram determinados pelo método colorimétrico de Singleton et al. (1999), 

utilizando o reagente Folin-Ciocalteu 10% e ácido gálico como padrão (0-500 mM), a leitura 

foi realizada em espectrofotômetro a 750 nm e os resultados foram expressos em mg EAG 100 

g-1. O teor de proantocianidinas (PRO) foi determinado pelo método Vanilina-HCl descrito por 

Nakamura et al. (2003), onde 1 g de polpa triturada foi adicionada de 10 mL de metanol, 

homogeneizados sob agitação e levados para centrifugação por 15 minutos a 15.000 xg, 

obtendo-se o extrato. Em tubos de ensaios foram adicionados 1 mL de extrato, 2,5 mL de 
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solução de vanilina 1% em metanol e 2,5 mL de HCl 9 N em metanol. A mistura foi incubada 

para reação durante 20 min a 30°C e logo em seguida realizada a leitura em espectrofotômetro 

a absorbância medida 500 nm. Como curva padrão foi utilizada a catequina (0 – 300 mM) e o 

resultado foi expresso em mg 100 g-1. 

 

3.2.5. Delineamento experimental e análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 4x5 (quatro tratamentos e cinco períodos de análise). Foram utilizadas quatro 

repetições, constituídas por constituídas por três pedúnculos de caju cada, para as análises de 

IP, PM, SS, AA, FP e IC, e três repetições em duplicata para as análises de CF, PRO, ANT e 

CAR. As análises de TR e PE foram realizadas utilizando cinco repetições, com um fruto. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software estatístico Statistical 

Analysis System – SAS, versão 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, EUA). Os dados foram 

submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Box-Cox para verificar a normalidade e 

homogeneidade de variância entre os tratamentos. Quando necessário, os dados foram 

transformados. Em seguida, foi realizada a análise de variância (ANOVA) pelo Teste F (P≤0,01 

e P≤0,05), a fim de estudar os fatores, bem como a interação entre eles e, em caso de 

significância, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,01 e P≤0,05). Também foi 

realizado o teste de correlação de Pearson entre as variáveis. 

 

3.3. RESULTADOS 

 

Por meio da análise anatômica da epiderme dos pedúnculos de caju, observamos nas 

secções transversais que pedúnculos do controle apresentaram reação positiva para lipídeos 

(Figura 1A) e negativa para grupo amino, referência de quitosana (Figura 1B), indicando que a 

presença apenas da cera natural do fruto. As Figuras 1C, 1E e 1G indicam a presença do 

recobrimento no dia 4 para as concentrações de 2, 1 e 0,5%, respectivamente, e as Figuras 1D, 

1F e 1H comprovam que a quiotosana permaneceu nos pedúnculos até o último dia do 

armazenamento para essas concentrações, sendo até o dia 12 para quitosana 0,5% e até o dia 16 

para 1 e 2%. 
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Figura 1. Secções transversais da epiderme do pedúnculo de caju com tratamentos: A: Controle D0 – reação 

positiva para lipídeos. B: Controle D4 - reação negativa para quitosana. C: Quitosana 2% D4 - reação positiva 

para quitosana. D: Quitosana 2% D16- reação positiva para quitosana. E: Quitosana 1% D4- reação positiva para 

quitosana. F: Quitosana 1% D16- reação positiva para quitosana. G: Quitosana 0,5% D4- reação positiva para 

quitosana. H: Quitosana 0,5% D12- reação positiva para quitosana. Setas = indica reação das proteínas com 

Xylidine Ponceau. Ct = cutícula, D = Dias e Ep = Epiderme. Foto: Magda A. Tessmer 
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Durante o período de armazenamento houve aumento na IP e PM dos pedúnculos 

de caju, com mostra a Figura 2A e 2B. Observamos que a aplicação de quitosana foi eficiente 

no controle de podridões assim como na redução da PM e consideramos isso uns dos principais 

benefícios da sua utilização. Verificamos que o limite da IP para pedúnculos de caju é de 30% 

e de PM de 4 a 5%, momento em que se tornam impróprios para a comercialização. 

 

 

Figura 2. Incidência de podridão (A) e Perda de massa (B) de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 

tratados com diferentes concentrações de quitosana e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 16 dias. Barras 

verticais representam o erro padrão (n = 4). Dados originais, transformação usada para Perda de massa: x0,5 

 

A concentração de 0,5% do recobrimento apresentou menor eficiência que as 

concentrações de 1 e 2%, tanto para IP quanto para a PM, sendo que a PM não diferiu do 

controle durante todo o período (P>0,05). Ao fim do armazenamento, no 16º dia, o controle e o 

tratamento de 0,5% de quitosana foram descartados, pois alcançaram os limites estabelecidos, 
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atingindo 44,17% e 35,83% de IP e 8,66% e 7,53% de PM, respectivamente, sendo, então, 

analisados até o 12º dia após a colheita para os outros parâmetros. 

As concentrações de 1 e 2% do recobrimento prolongaram a vida útil dos 

pedúnculos até o 16º dia, momento em que os tratamentos se encontravam com 20% e 9,17% 

dos frutos com podridões, e PM de 4,69% e 4,33%, respectivamente. Desta forma, 

comprovamos que a concentração de 2% de quitosana foi a mais eficiente no controle de 

podridões e não apresenta diferenças com a quitosana 1% para a PM. É importante ressaltar que 

os principais microorganismos patogênicos identificados nos pedúculos de caju foram: 

Cladosporium sp., Colletotrichum sp., Rhizopus sp., Alternaria sp., Acremonium sp., 

Curvularia sp. 

Com relação a TR e a PE, observamos também a efetividade do recobrimento de 

quitosana na redução do metabolismo dos frutos (Figura 3A e 3B). 

A TR dos pedúnculos diminuiu drasticamente do dia da colheita para o primeiro dia 

de análise para todos os tratamentos e, então, se manteve constante até o fim do armazenamento. 

Verificamos que essa redução foi maior para os pedúnculos tratados com quitosana quando 

comparado ao controle, sendo que, para o tratamento de 1 e 2%, a redução foi de 85%, e para a 

concentração de 0,5% de 81%, enquanto que a para o controle foi de 70%. Nos dias 4 e 8 não 

há diferenças entre as concentrações de 0,5, 1 e 2% e no 12º e 16º dia a concentração de 2% 

reduziu ainda a respiração dos frutos, diferenciando dos outros tratamentos (P<0,05). 
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Figura 3. Taxa respiratória (A) e Produção de etileno (B) de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 

tratados com diferentes concentrações de quitosana e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 16 dias. Barras 

verticais representam o erro padrão (n = 5). Dados originais, transformação usada para Taxa respiratória: x-1,0 e 

produção de etileno: x-2,0 

 

Obervamos que a PE em pedúnculos de caju é baixa e que a aplicação de quitosana 

diminui ainda mais a produção desse hormônio. No dia da colheita a PE foi de 0,72 µL de C2H4 

kg-1 h-1, a qual teve queda no dia 4 para todos os tratamentos, de maneira mais acentuada para 

frutos tratados com 2% do recobrimento, os quais produziram 0,20 µL de C2H4 kg-1 h-1, não 

diferindo das outras concentrações, mas diferindo do controle, que produziu 0,38 µL de C2H4 

kg-1 h-1 neste dia. Essa diferença foi mantida durante todo o armazenamento. Os tratamentos de 

0,5 e 1% de quitosana diferiram do controle no dia 8, apresentando PE mais baixa, mas no dia 

12 a concentração de 0,5% não diferiu. É importante ressaltar que a correlação entre a TR e PE 

foi altamente positiva (r2 = 0,94). 

Para as variáveis FP e AA não houve interação significativa entre concentração de 

quitosana x dia de armazenamento (P>0,05), desta forma, os dados serão apresentados e 
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discutidos por meio da média (Tabela 1). A manutenção da firmeza é um atributo físico 

importante para a vida útil de pedúnculos de caju. A FP dos frutos tradados com quitosana 

(média de 6,14 N) foi significativamente maior que os do controle (média de 4,78 N).  Com 

relação aos dias de armazenamento, a FP foi reduzida em aproximadamente 50% até o 12º dia, 

sendo que no último dia de análise houve um pequeno aumento, o que provavelmente se deve 

ao acréscimo da perda de massa, visto que essas variáveis tiveram alta correlação negativa (r2 

= - 0,94). 

O teor de AA dos pedúnculos de caju não foi alterado pelo uso da quitosana, quando 

comparados ao controle, obtendo teores variando de 143,71 a 154,07 mg 100 g-1. Verificamos 

entre os dias de armazenamento, que houve aumento no teor de AA para todos os tratamentos 

do dia 0 até o 8º dia, quando atingiram, em média, 183,67 mg 100 g-1. A partir desse dia até o 

fim do armazenamento, os teores reduziram e chegaram a 140,07 mg 100 g-1, valor próximo ao 

encontrado no 4º dia de análise. 

 

Tabela 1. Firmeza de polpa e teor de ácido ascórbico de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 tratados 

com diferentes concentrações de quitosana e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 16 dias. 

 
Médias seguidas de letras diferentes dentro da coluna apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey, 

P<0,05 (n = 4). Dados originais, transformação usada para Ácido ascórbico: log (x) 

 

Com relação ao SS, verificamos aumento do seu teor para todos os tratamentos 

durante o armazenamento (Figura 4A). No dia 4, o controle atingiu valor de 10,95 °Brix e se 

manteve estável até o 12º dia, último dia de seu armazenamento. Diferenças significativas entre 

Ácido Ascórbico

(mg 100 g
-1

)

Quitosana (%)

0 4,78 c 151,00 ab

0,5 5,12 b 154,07 a

1,0 5,36 b 143,71 b

2,0 6,14 a 146,88 ab

Pr > F 0,0105 0,0460

Dias após a colheita

0 7,91 a 118,92 d

4 5,91 b 143,77 bc

8 4,94 c 183,67 a

12 3,88 d 151,92 b

16 4,11 cd 140,07 c

Pr > F 0,0000 0,0000

C.V. (%) 14,66 1,27

Firmeza (N)
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os tratamentos foram encontradas somente no 12o dia, onde pedúnculos submetidos ao 

recobrimento apresentavam teores significativamente superiores (P<0,05) ao controle, 

alcançando, em média, 11,83 °Brix. No 16º dia, os tratamentos de 1 e 2% de quitosana 

apresentaram uma pequena redução nesse valor, obtendo teores de 10,98 e 11,11 °Brix, 

respectivamente, porém sem diferenças significativas com o dia anterior. 

 

 
Figura 4. Teor de sólidos solúveis (A) e Acidez titulável (B) de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 

tratados com diferentes concentrações de quitosana e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 16 dias. Barras 

verticais representam o erro padrão (n = 4) 

 

A AT sofreu redução para todos os tratamentos durante o armazenamento. 

Obervamos, porém, que a aplicação das maiores concentrações de quitosana (1 e 2%) manteve 

a AT mais elevada a partir do 8o dia (Figura 4B). Com relação ao teor incial, no 12º dia, a 

redução foi em torno de 29% para as concentrações de 1 e 2% do recobrimento, atingindo 

valores de 0,45 e 0,46% de ácido málico, respectivamente, e de 48% para o tratamento de 0,5% 
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e o controle. No fim do experimento (16º dia), as maiores concentrações também atingiram a 

média de 48% de redução da AT, com valores médios de 0,35% de ácido málico. 

Para avaliar a coloração da epiderme dos pedúnculos de caju levamos em 

consideração o IC e, para comprovar esse atributo físico, realizamos análises dos seus principais 

pigmentos: antocianinas e carotenoides.  

 

 
Figura 5. Índice de cor (A) e Antocianinas da epiderme (B) de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 

tratados com diferentes concentrações de quitosana e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 16 dias. Barras 

verticais representam o erro padrão (A: n = 4) (B: n = 3). IC = (100*a) / (L*b) 

 

Observamos que os pedúnculos de caju de todos os tratamentos se tornaram mais 

avermelhados (maior valor de a*) ao longo do armazenamento, indicado pela elevação do IC, 

aumento e maior teor de ANT em relação ao teor de CAR. Essas variáveis apresentam 

correlações altas e positivas, sendo r2 = 0,95 para IC x ANT e r2 = 0,94 para IC x CAR. 
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Para o IC, não houve diferenças significativas entre o controle e a quitosana de 0,5% 

durante todo o período de armazenamento, e até o 8o dia entre o controle e as outras duas 

concentrações. No 12º dia, frutos tratados com 1e 2% de quitosana diferiram significativamente 

do controle e apresentaram menor IC, porém sem diferenças em relação aos fruitos tratados 

com 0,5% de quitosana (Figura 5A). No 16º dia, os tratamentos de 1 e 2% do recobrimento 

chegaram ao valor de IC de 1,97, o mesmo alcançado pelo controle no 12º dia, e estavam com 

a epiderme mais vermelha. 

Com relação a ANT da epiderme, obervamos que da colheita para o primeiro dia 

de análise apenas o controle resultou em aumento significativo no teor desse pigmento, 

atingindo 7,65 mg 100 g-1 (Figura 5B). Diferenças entre os tratamentos foram encontradas no 

dia 8 e 12, onde o controle chegou ao teor de ANT de 10,87 e 11,99 mg 100 g-1, 

respectivamente, sendo estatisticamente superior aos demais. No 16º dia, os tratamentos com 1 

e 2% de quitosana não apresentaram diferenças significativas entre eles e alcançam teores de 

10,69 e 11,49 mg 100 g-1, respectivamente. 

Para as variáveis CAR, CF e PRO não houve interação significativa entre 

concentração de quitosana x dia de armazenamento (P>0,05) e, desta forma, os dados serão 

apresentados por meio da média (Tabela 2). 

Verificamos que os CAR estão em igual quantidade que as ANT na epiderme dos 

pedúnculos de caju apenas no dia 0, quando colhidos, e contribuem para a coloração amarelo e 

alaranjado intenso. Porém, o teor de CAR não se eleva da mesma maneira que as ANT, por isso 

a coloração vermelha prevalece. A quantidade média de CAR no controle (6,98 mg 100 g-1) foi 

estatisticamente superior aos demais tratamentos. Desta forma, o uso de quitosana reduz a 

produção desse pigmento. Com relação ao dias de armazenamento, o teor de CAR aumentou 

40% do dia 0 ao 16o, sendo que do dia 4o ao 12o dia se manteve constante. 

O teor de CF dos pedúnculos de caju tratados com quitosana foram, em média, 

significativamente superiores aos não tratados, atingindo valores de 32,62, 33,10 e 32,73 mg 

100 g-1, para as concentrações de 0,5, 1 e 2%, respectivamente. O controle apresenteu, em 

mpedia, 31,02 mg 100 g-1. Durante os dias de armazenamento, o teor de CF aumentou do dia 

da colheita para o primeiro dia de análise e então se manteve contante até o 12º dia. No 16º dia, 

os CF tiverem uma pequena queda e atingiram valor médio de 31,85 mg 100 g-1, sendo ainda 

estatisticamente superior ao dia da colheita. 
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Tabela 2. Carotenoides da epiderme, compostos fenólicos e proantocianidinas de pedúnculos de caju ‘anão-

precoce’ clone CCP76 tratados com diferentes concentrações de quitosana e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, 

por 16 dias. 

 
Médias seguidas de letras diferentes dentro da coluna apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey, 

P<0,05 (n = 3).  

 
 Com relação ao teor de PRO, observamos que o teor desse tanino foi significativamente 

menor nas concentrações de 1 e 2% de quitosana comparado ao controle e ao tratamento de 

0,5%, atingindo valores médios de 5,88 e 6,06 mg 100 g-1, respectivamente. Houve redução de 

PRO para todos os tratamentos durante o período de armazenemento refrigerado, sendo que 

essa redução chegou a 35% no 16º dia. 

 
3.4. DISCUSSÃO 

 
O resultado benéfico da quitosana no controle de podridões pode ser devido estar a 

duas causas principais: uma está relacionada a sua propriedade em formar um revestimento, 

como comprovado por meio da análise anatômica, e outra a sua estrutura química; no entanto, 

o efeito do recobrimento depende de suas concentrações. A película formada pode agir como 

uma barreira ao fluxo de nutrientes entre o fruto e o patógeno, reduzindo a disponibilidade de 

nutrientes para os microorganismos, além de criar uma atmosfera modificada que inibe o 

crescimento dos mesmos (Ait Barka et al., 2004). Quanto à estrutura química da quitosana, a 

inibição do crescimento de fungos e bactérias se dá através de forças eletroestáticas entre os 

grupos amino protonados (NH2) presentes na quitosana e as cargas ou grupos fosforil presentes 

Carotenoides da epiderme Compostos Fenólicos Proantocianidinas

(mg 100 g
-1

) (mg EAG 100 g
-1

) (mg 100 g
-1

)

Quitosana (%)

0 6,98 a 31,02 b 6,69 a

0,5 5,95 b 32,62 a 6,70 a

1,0 6,20 b 33,10 a 5,88 b

2,0 6,18 b 32,73 a 6,06 b

Pr > F 0,0009 0,0000 0,0370

Dias após a colheita

0 4,58 c 29,98 c 7,65 a

4 6,30 b 33,79 a 6,20 b

8 6,48 b 33,20 a 6,29 b

12 6,90 b 34,04 a 5,66 bc

16 7,59 a 31,85 b 5,01 c

Pr > F 0,0000 0,0000 0,0000

C.V. (%) 7,42 2,31 9,09
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na superfície celular dos microorganismos (Elsabee e Abdou, 2013; Pichyangkura e 

Chadchawan, 2015). Em nosso estudo, a aplicação da concentração de 2% de quitosana 

possivelmente deixou maior quantidade de resíduo na superfície dos pedúnculos, aumentando 

seu efeito e reduzindo a IP. 

 A propriedade de formação de revestimento da quitosana, construindo uma barreira 

seletiva em torno da epiderme dos frutos, implica também na obtenção de outros resultados 

favoráveis a vida útil dos pedúnculos, entre eles, a redução da PM. Este resultado pode ser 

atribuído à menor difusão de vapor de água através da cutícula, diminuindo assim a perda de 

umidade pelo fruto e consequentemente reduzindo sua PM (Hong et al., 2012; Qiu, 2013). A 

PM também está associada à perda de água e carbono pela respiração, a qual também é 

controlada pela permeabilidade seletiva do recobrimento que atua na regulação da troca de 

gases como uma barreira para a entrada de O2 (Hernandez-Munoz et al., 2008; Elsabee e Abdou, 

2013). 

Observamos então, que estes resultados da PM estão coerentes a TR e a PE dos 

pedúnculos, que são reduzidas pelo uso da quitosana, com maior efeito nas doses de 1 e 2%. O 

controle da troca gasosa entre o fruto e o ambiente reduz também a ação das enzimas-chave da 

biossíntese de etileno, a ACC oxidase e a AAC sintase, que são intensamente afetadas pela 

presença de oxigênio (Noh, 2005). Desta forma, verificamos que o além da quitosana possuir 

ação direta sobre patógenos, pode atuar de maneira indireta pelo retardo do metabolismo 

vegetal, apresentando efeito positivo à sua capacidade de prolongar a vida útil dos frutos. 

Com relação a FP, os resultados obtidos para esta variável estão de acordo com os 

obtidos na análise de PM e TR, uma vez que os frutos tratados com quitosana, principalmente 

a 1 e 2%, apresentaram menor perda de massa fresca e menor respiração. A manutenção da 

firmeza dos frutos tratados com quitosana pode ser devida à atividade antifúngica deste produto 

e pela formação de recobrimento, contribuindo dessa maneira para a redução do IP, e para o 

atraso dos processos senescência dos frutos, entre eles, a perda de FP (Ali et al., 2011). Os 

efeitos positivos dos tratamentos de quitosana sobre a firmeza de frutos também foram 

observados em morango (Hernandez-Munoz et al., 2008), uva (Al-Qurashi e Awad, 2015), kiwi 

(Kaya et al., 2016) e maçã (Gardesh et al., 2016). 

O teor de AA dos pedúnculos não foi afetado pelo uso de quitosana. Era esperado que a 

atmosfera modificada causada pela quitosana pudesse afetar o conteúdo de AA, devido à 

limitação a passagem de O2.  Sabe-se que a degradação do AA ocorre pela a atividade da enzima 

ascorbato oxidase, a qual, na presença de O2, converte o AA em ácido dehidroascórbico (Saari 

et al., 1995). Possivelmente, a barreira a esse gás não foi suficiente para reduzir a atividade da 
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ascorbato oxidase, mas foi suficiente para reduzir a TR e outras oxidações, sem permitir 

anaerobiose. 

O incremento observado para o teor de AA do dia 0 ao dia 8 pode ser explicado 

pelo estádio de maturação intermediário em que o pedúnculo foi colhido. Figueiredo et al. 

(2002), ao trabalharem com sete estádios de maturação de pedúnculos de caju, mostraram que 

o teores mais alto de AA é alcançado nos últimos estádios da maturação, atingido pelo 

pedúnculo provavelmente no oitavo dia de armazenamento. Observamos que tanto o teor de 

AA quanto de SS aumentaram durante o armazenamento para todos os tratamentos. Mesmo o 

pedúnculo do caju sendo considerado um pseudofruto não climatérico, algumas mudanças 

como essas, somada à redução da AT e alteração na cor foram notadas e parecem estar 

independe de aumentos na PE e na TR. No entanto, os menores valores de SS para os frutos do 

controle no 12º dia pode ser devido ao maior consumo de açúcares via metabolismo respiratório 

(Figueiredo et al., 2007). 

A maior AT dos frutos tratados com concentrações mais elevadas de quitosana pode 

estar associada ao efeito deste recobrimento na redução do metabolisno dos pedúnculos, uma 

vez que os ácidos orgânicos na maioria dos frutos diminuem com o amadurecimento e 

senescência, devido ao consumo dos ácidos durante a respiração, como observado em nêsperas 

tratadas com quitosana (Song et al., 2016). Zhang e Quantick (1998) mostraram em seu trabalho 

a relação entre a AT e resistência de frutos à patógenos, sendo que quanto maior porcentagem 

de ácido nos frutos tratados com quitosana menor foi o desenvolvimento fúngico. Fischer et al. 

(2009) fazem essa relação entre mangas e a antracnose, uma das principais doenças pós-colheita 

em pedúnculos de caju. 

Sabe-se que a síntese de antocianina continua após a colheita e também em 

armazenamento a baixa temperatura (Kalt et al., 1999), porém o uso do recobrimento retardou 

o desenvolvimento de cor dos pedúnculos, observado pelos menores teores desse pigmento e 

de carotenoides em relação ao controle e indicado pelo IC, uma vez que a aplicação de quitosana 

atrasa o processo de amadurecimento e a senescência, consequentemente resultando na redução 

da mudança de coloração dos frutos. Esse atraso na coloração dos frutos, pelo uso de quitosana, 

também foi relado em morango, um fruto não climatérico (Elghaouth et al., 1991; Kerch et al., 

2011).  

A quitosana também tem potencial para induzir enzimas relacionadas à defesa e 

conteúdos fenólicos em plantas (Bautista-Banos et al., 2006). Verificamos nesse estudo maior 

teor de CF totais em pedúnculos de caju revestidos de quitosana. Resultado similar foi 

encontrado em tomates (Liu et al., 2007). A principal justificativa para isso é que a quitosana 
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pode inibir a atividade da polifenoloxidase, uma enzima que está envolvida no processo de 

degradação do composto fenólico (Jiang e Li, 2001). 

É importante ressaltar que o aumento de CF observado pela aplicação da quitosana 

diz respeito ao seu conteúdo total, uma vez que os diferentes compostos podem apresentar 

comportamentos distintos com relação ao seu teor. Em uvas, por exemplo, o tratamento com 

quitosana a 0,5 e 1% manteve maior concentração total de fenóis e catequina, mas menor teor 

de quercetina (Shiri et al., 2013). Com o pedúnculo de caju, observamos que o teor de taninos 

(proantocianidinas) não se comporta da mesma forma que o conteúdo fenólico total e reduz 

com o uso de recobrimento a 1 e 2%. Provavelmente, a redução de taninos nessas concentrações 

se deve a maior barreira formada pela quitosana, limitando a passagem de O2. Em condições de 

baixa concentração de O2, o piruvato sofre descaboxilação e libera acetaldeído, que quando 

acumulado, leva a produção de etanol e maior polimerização das proantocianidinas, reduzindo 

a adstringência do fruto (Hribar et al., 2000). 

Em conclusão, a aplicação pós-colheita de quitosana nas concentrações de 1 e 2% 

é eficiente na conservação dos atributos de qualidade de pedúnculos de caju até o 16º dia após 

a colheita, sendo que a concentração de 2% foi mais eficiente na redução de podridões, além de 

reduzir a adstringência do pedúnculo, podendo dessa forma ser a mais indicada. 
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Anexos 

 

Tabela 3. Valor de F (ANOVA) do efeito dos fatores quitosana (tratamento) e dias de armazenamento e da 

interação destes sobre as variáveis analisadas em pedúnculos de caju ‘anão precoce’ recobertos com diferentes 

concentrações de quitosana e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias

 
∗∗: P ≤ 0.01; ∗: P ≤ 0.05; ns: não significativo; C.V. (%): coeficiente de variação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Tratamentos Dia Trat. x Dia C.V. (%)

Índice de podridão 304,5** 468,06** 37,37** 15,52

Perda de massa 151,52** 698,74** 12,62** 5,09

Sólidos Solúveis 0,80
ns

38,51** 2,89* 3,68

Acidez titulável 1,61
ns

202,78** 4,57** 6,14

Ácido ascórbico 2,86* 94,86** 1,61
ns

1,27

Firmeza 7,00** 62,96** 1,50
ns

14,66

Índice de cor 8,65** 89,01** 2,25* 9,32

Taxa respiratória 82,85** 201,50** 7,54** 2,60

Produção de etileno 45,91** 125,61** 3,41** 11,16

Compostos Fenólicos 7,03** 59,12** 1,33
ns

2,31

Proantocianidinas 3,12* 25,90** 0,62
ns

9,09

Carotenoides 4,43** 60,96** 1,31
ns

7,42

Antocianinas 11,18** 112,96** 3,32** 10,74
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Figura 6. Pedúnculos de caju anão-precoce clone CCP-76 submetidos a aplicação de quitosana (0,0, 

0,5, 1,0 e 2,0%) e armazenados a 5°C e 90% UR, por 16 dias 
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4. ATMOSFERA MODIFICADA PASSIVA NA CONSERVAÇÃO PÓS-

COLHEITA DE PEDÚNCULOS DE CAJU ‘ANÃO-PRECOCE’  

 

RESUMO 

O pedúnculo de caju é um pseudofruto considerado não-climatérico, carnoso e 

suculento; apresenta teor significativo de ácido ascórbico, composto fenólicos e um alto 

potencial antioxidante. Porém, apresenta entraves na comercialização do pedúnculo fresco 

devido principalmente a sua alta perecibilidade e falta de técnicas adequadas de manejo pós-

colheita. Entre as tecnologias de pós-colheita estudadas para pedúnculos de caju, a atmosfera 

modificada passiva (AMP) foi reladata como meio de conservação desse pseudofruto. Ela 

consiste, através do uso de filmes plásicos, em reduzir a concentração de oxigênio e elevar a 

concentração de dióxido de carbono, diminuindo assim a atividade respiratória, retardando a 

senescência e, aumentando a vida útil dos pedúnculos mantidos sob refrigeração. Esse trabalho 

teve como objetivo utilizar diferentes filmes plásticos microperfurados e encontrar aquele que 

permita a melhor concentração atmosférica de O2 e CO2 para a conservação dos principais 

atributos físico-químicos, nutricionais e fisiológicos de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’. 

Para isso foram utilizados cinco diferentes filmes plásticos: policloreto de vinila (PVC) de 14 

μm, polietileno de baixa densidade (PEBD) de 25 μm, polipropileno (PP) de 25 μm, 

polipropileno de camada biorientada (BOPP) de 20 μm e poliamida polietileno (PA/PE) de 25 

μm de espessura. Dentre os materiais testados, o de PEBD, que gerou concentração de 11% de 

O2 e 8% de CO2, foi o mais eficiente para a conservação da qualidade visual e nutricional de 

pedúnculos de caju até o 20º dia após a colheita. 

 

Palavras-chave: Anacardium occidentale; Qualidade; Filmes plásticos; Microperfuração; Perda 

de massa 

 

ABSTRACT 

 

Cashew apple is a pseudofruit considered non-climacteric, fleshy, juicy, has a 

significant content of ascorbic acid, phenolic compound and a high antioxidant potential. 

However, it presents obstacles in the commercialization of the fresh peduncle due to its mainly 

its high perishability and lack of adequate post-harvest management techniques. Among post-

harvest technologies studied for cashew peduncles, the passive modified atmosphere (MAP) 

was used as a means of preserving this pseudofruit and, through the use of plastic films, reduces 

the concentration of oxygen and raise the concentration of carbon, thereby decreasing 

respiratory activity, delaying senescence, and ultimately increasing the shelf life of products 

kept under refrigeration. This study aimed toaimed to use different microperforated plastic films 

and to find the one that allows the best atmospheric concentration of O2 and CO2 for the 

conservation of the main physical-chemical, nutritional and physiological attributes of 

peduncles of 'dwarf-precocious' cashew. Different plastic films: polyvinyl chloride (PVC) 14 

μm, low density polyethylene (LDPE) 25 μm, polypropylene (PP) 25 μm, polypropylene of 

bioriented layer (BOPP) 20 μm and polyamide polyethylene (PA/PE) 25 μm. The PVC film 

was evaluated until day 12 due to decay, loss of mass and reduction of firmness. The use of 

MAP on average 11% of O2 and 8% of CO2, provided by LDPE film, is the most efficient in 

conserving the visual and nutritional quality attributes of cashew peduncles until the 20th day 

after harvest. 
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Keywords: Anacardium occidentale; Quality; Plastic films; Microperforation; Weight loss 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

O caju (Anacardium occidentale L.), pertencente à família Anacardiaceae, é nativo 

da América tropical, da região Amazônica e Planalto Central Brasileiro, sendo cultivado 

economicamente em vários países da Ásia, África e América Central (Purseglove, 1974; 

Daramola, 2013). Além de ser o centro de origem, o Brasil é o maior produtor e consumidor de 

caju, tanto da castanha, que botanicamente é o fruto verdadeiro, quanto do pedúnculo (Ramos 

et al., 1996; Fao, 2013). O pedúnculo de caju é um pseudofruto considerado não-climatérico. É 

carnoso e suculento; apresenta teor significativo de ácido ascórbico, ácidos fenólicos, 

flavonoides, taninos e alto potencial antioxidante (Michodjehoun-Mestres et al., 2009; Queiroz 

et al., 2011). 

Apesar da interessante composição nutricional do pedúnculo, a produção da 

castanha tem sido economicamente mais importante, sendo que no nordeste brasileiro apenas 

10% dos pedúnculos são comercializados na forma in natura (Gordon et al., 2012). Plantações 

mais recentes em outras regiões do país, como no Mato Grosso do Sul e São Paulo, ainda que 

com dificuldade, são destinadas para o pedúnculo na forma in natura (Damasceno Júnior e 

Bezerra, 2002; Petinari e Tarsitano, 2002). Os principais entraves da comercialização do 

pedúnculo fresco estão ligados a sua aceitação, devido à elevada adstringência e, 

principalmente, à sua alta perecibilidade e falta de técnicas adequadas de manejo pós-colheita 

(Filgueiras et al., 1999; Souza et al., 2016). 

Entre as tecnologias de pós-colheita estudadas para pedúnculos de caju, a atmosfera 

modificada passiva (AMP), utilizando filme de policloreto de vinila (PVC), foi relatata como 

método de conservação desse pseudofruto (Morais et al., 2002; Moura et al., 2005). A 

finalidade dessa técnica é, com o uso de filmes plásicos (embalagens), reduzir a concentração 

de oxigênio e elevar a concentração de dióxido de carbono ao redor do produto armazenado, 

diminuindo assim a atividade respiratória, retardando a senescência e, finalmente, aumentando 

a sua vida útil (Zagory e Kader, 1988; Sandhya, 2010). 

A modificação atmosférica interna do sistema de embalagem de forma passiva se 

dá pela interação de dois principais processos: respiração do produto e a transferência dos gases 

entre a atmosfera externa e interna, permitida pela permeabilidade do filme, até que entrem em 

equilíbrio, atingindo o estado estacionário, onde a taxa de transferência de massa de cada gás é 

igual à taxa de respiração (Chitarra e Chitarra, 2005; Castellanos, Cerisuelo, et al., 2016). Com 
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isso, é importante a escolha do filme correto para cada produto, o qual permita concentrações 

de gases favoráveis, uma vez que quando os níveis de O2 e CO2 não são adequados pode ocorrer 

maturação irregular, aparecimento de sabores e odores indesejáveis, distúrbios fisiológicos, 

bem como aumento da incidência de fungos patogênicos deteriorantes (Mahajan et al., 2007; 

Dominguez et al., 2016). Em alguns casos, a permeabilidade do filme plástico encontrado não 

é suficientemente elevada para compensar a troca de gases com o produto e por isso são feitas 

perfurações nas paredes da embalagem para aumentar a transferência dos gases e permitir 

encontrar a concentração ideal de gases (Gonzalez et al., 2008; Gonzalez-Buesa et al., 2009). 

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo utilizar diferentes filmes plásticos 

microperfurados e encontrar aquele que permita a melhor concentração atmosférica de O2 e CO2 

para a conservação dos principais atributos físico-químicos, nutricionais e fisiológicos de 

pedúnculos de caju ‘anão-precoce’. 

 

4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1. Matéria-prima 

 

Pedúnculos de caju clone CCP-76 ‘anão-precoce’ foram colhidos manualmente 

pela manhã, de um cultivo convencional no município de Artur Nogueira, SP (latitude 22º 

34’23” Sul, longitude 47º 10’21” Oeste e altitude de 588 m). No momento da colheita os 

pseudofrutos apresentavam-se desenvolvidos em relação ao tamanho e coloração da epiderme 

de 70-80% vermelho-alaranjada, ponto determinado em experimentos anteriores. Após a 

colheita, os pedúnculos foram levados ao packing-house, selecionados e acondicionados em 

caixas de papelão, sem sobreposição, e transportados até o Laboratório de Fisiologia e 

Bioquímica Pós-colheita da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade 

de São Paulo - ESALQ/USP, em Piracicaba, SP. No laboratório, os pedúnculos passaram por 

uma segunda seleção para a obtenção de um lote homogêneo quanto ao tamanho, coloração, 

ausência de danos mecânicos e patógenos visíveis, em seguida foram sanitizados com 

hipoclorito de sódio, StartClor® (0,5%) e colocados para secar sobre papel absorvente em 

temperatura ambiente. 
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4.2.2. Microperfuração e caracterização dos filmes plásticos, aplicação dos tratamentos 

e armazenamento 

 

Para a formação da atmosfera modificada passiva (AMP) foram utilizados cinco 

diferentes filmes plásticos: policloreto de vinila (PVC) de 14 μm de espessura (considerado 

tratamento controle por ser utilizado comercialmente), polietileno de baixa densidade (PEBD) 

de 25 μm, polipropileno (PP) de 25 μm, polipropileno de camada biorientada (BOPP) de 20 μm 

e poliamida polietileno (PA/PE) de 25 μm. Os filmes de PEBD, PP, BOPP e PA/PE foram 

selados para formação de sacos plásticos (18x26 cm) e microperfurados com auxílio de uma 

agulha (perfurações de 0,3 mm de diâmetro) nas quatro extremidades, distanciando 5 cm das 

laterais. As propriedades dos filmes utilizados encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Taxa de permeabilidade ao oxigênio (TPO2) a 23ºC e a seco e taxa de permeabilidade ao vapor d'água 

(TPVA) a 38ºC e gradiente de pressão de vapor de 90% UR 

 
C.V. = Coeficiente de variação 

*1 mL equivale a 44,62 µmol e 1 dia são 86,4x103s. 

 

Os pedúnculos de caju devidamente sanitizados foram separados aleatoriamente em 

cinco lotes, colocados em bandejas de polietileno tereftalato (PET) e em seguida embalados 

nos sacos plásticos dos referidos filmes, formando os tratamentosO filme de PVC foi passado 

ao redor das bandejas e selado na parte inferior em chapa aquecedora. Cada bandeja continha 

três pedúnculos e era considerada uma repetição. Após uma hora da selagem realizou-se a 

leitura dos gases no interior da embalagem e todas foram armazenados a 5 ± 1°C e 90 ± 5% 

UR, por 12 ou 20 dias, dependendo do tratamento. 

 

4.2.3. Análises 

 

4.2.3.1. Composição gasosa das embalagens 

 

A concentração de O2 e CO2 foi determinada por um analisador de gases (Witt, 

modelo Mapy 4.0) que coletava amostra gasosa do interior das embalagens por meio de uma 

TPO2 (mL m
-2 

dia
-1

) C.V. (%) TPVA (g água m
-2 

dia
-1

) C.V. (%)

PVP 14 µm > 7.000 – 361 7,5

PEBD 25 µm 5.627 4,3 6,76 15

PP 25 µm 3.826 9,2 5,11 14

BOPP 20 µm 1.657 19,3 5,27 2

PA/PE 25 µm > 5.000 – 55,7 6,3
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agulha que perfurava um septo de silicone acoplado aos filmes. Os resultados foram expressos 

em % O2 e % CO2.  

A concentração de etileno foi medida em cromatógrafo a gás Thermo Finnigan, 

modelo Trace GCUltra, com dois detectores de ionização de chama (FID), dois injetores, duas 

colunas Porapack N e um metanador regulado para 350ºC. Uma amostra de 0,5 mL do gás do 

interior das embalagens foi recolhida através de um septo de silicone e injetadas no 

cromatógrafo. O resultado foi expresso em ppm. 

 

4.2.3.2. Qualidade físico-química e bioquímica 

 

As análises foram realizadas logo após a colheita (dia 0) e depois seguindo intervalos 

de 4 dias, sendo 3 + 1 (frutos foram mantidos durante 1 dia à temperatura de 15ºC e 50-60% de 

UR, simulando condições de comercialização). A incidência de podridão (IP) foi realizada por 

análise visual, sendo os pedúnculos classificados em 5 categorias: 0 = sem podridão; 1 = pouca 

(1 a 10%), 2 = média (10 a 20%), 3 = severa (20 a 30%) e 4 = muito severa (acima de 30%). 

Os resultados foram expressos em %. A perda de massa (PM), em %, foi determinada pela 

diferença entre a massa inicial da repetição e a massa verificada a cada dia de análise. O índice 

de cor da epiderme (IC) foi determinado pelos parâmetros L, a* e b*, por meio do colorímetro 

Minolta CR-400 (Konica Minolta, Mahwah, New Jersey). As leituras foram realizadas em 8 

pontos ao longo de todo o pedúnculo e o IC foi calculado por meio da fórmula: IC= (100xa) / 

(Lxb), com valores variando de 0,0 a 2,0, sendo que quanto maior o valor, mais vermelho é o 

pedúnculo. A firmeza da polpa (FP) foi realizada utilizando-se um penetrômetro digital de 

bancada (Turoni Italy, modelo 53205) com ponteira de 8 mm de diâmetro, efetuando-se duas 

leituras em lados opostos na região equatorial dos pedúnculos, após pequena remoção da 

epiderme. Os resultados foram expressos em Newtons (N). O teor de sólidos solúveis (SS) foi 

determinado colocando-se a polpa triturada em refratômetro digital portátil Atago, modelo 

Palete 101, com duas leituras por repetição e resultados expressos em ºBrix. Acidez titulável 

(AT): 10g da polpa triturada foram colocadas em 90mL de água destilada e o pH detectado por 

pHmetro (Tecnal, modelo TEC-03 MP). Foi efetuada titulação potenciométrica com NaOH 

0,1N até pH 8,1 e resultado expresso em % de málico. 

O teor de ácido ascórbico (AA) foi determinado por titulometria, de acordo com 

metodologia descrita por Carvalho et al. (1990) onde 10 g da polpa foram diluídas em 50 mL 

de ácido oxálico 1% e filtradas com papel quantitativo. A titulação foi realizada com solução 

de 2,6-diclorofenol-indofenol (DCFI) e os resultados expressos em mg 100 g-1. O teor de 
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antocianinas da epiderme (ANT) foi determinado de acordo com a metodologia descrita por 

(Lees e Francis, 1972), onde 5 g de epiderme foram homogeneizadas em 50 mL de solução com 

etanol 95% e HCl 1,5 N (85:15 v/v) e deixada em repouso por 12 horas a 4ºC, tomou-se uma 

alíquota de 16 mL e ajustou-se o volume para 50 mL, esse extrato ficou em temperatura 

ambiente na ausência da luz por 40 minutos, com posterior leitura em espectrofotômetro 

(Biochrom, modelo Libra S22) a 535 nm. Os resultados foram expressos em mg 100 g-1. Os 

carotenoides totais da epiderme (CAR) foram obtidos por metodologia descrita por Rodriguez-

Amaya (2001), com adaptações, onde 2,5 g de epiderme foram homogeneizadas em 20 mL de 

acetona seguido de filtração em papel quantitativo. Em funil de separação foram adicionados 

22,5 mL de éter de petróleo e a solução de acetona filtrada, descartando-se a fase inferior. A 

solução dos pigmentos em éter de petróleo foi transferida para um balão volumétrico de 50 mL, 

completando-se o volume. As leituras no espectrofotômetro foram feitas em 450 e 449 nm, para 

β-caroteno e β-criptoxantina respectivamente, que representam aproximadamente 70% do total 

de CAR na epiderme de caju (Schweiggert et al., 2016). Ao final, o teor dos dois pigmentos 

foram somados e os resultados foram expressos em mg 100 g-1. Os compostos fenólicos totais 

(CF) foram extraídos de acordo com a metodologia de Vinson et al. (2001) e descritos por 

Queiroz et al. (2011), onde 5 mL de metanol 50% acidificado com HCl 1,2 M foram 

adicionados a 1 g de polpa, homogeneizados sob agitação e levados a banho-maria a 90ºC por 

3 horas. Em seguida, as amostras foram diluídas com 4 mL do mesmo metanol, centrifugadas 

por 8 minutos a 15.000 xg (Clinical Centrifuge, IEC) e o sobrenadante foi utilizado como 

extrato. Os CF foram determinados pelo método colorimétrico de Singleton et al. (1999), 

utilizando o reagente Folin-Ciocalteu 10% e ácido gálico como padrão (0-500 mM), a leitura 

foi realizada em espectrofotômetro a 750 nm e os resultados foram expressos em mg EAG 100 

g-1. O teor de proantocianidinas (PRO) foi determinado pelo método Vanilina-HCl descrito por 

Nakamura et al. (2003), onde 1 g de polpa triturada foi adicionada de 10 mL de metanol, 

homogeneizados sob agitação e levados para centrifugação por 15 minutos a 15.000 xg, 

obtendo-se o extrato. Em tubos de ensaios foram adicionados 1 mL de extrato, 2,5 mL de 

solução de vanilina 1% em metanol e 2,5 mL de HCl 9 N em metanol. A mistura foi incubada 

para reação durante 20 min a 30°C e logo em seguida realizada a leitura em espectrofotômetro 

a absorbância medida 500 nm. Como curva padrão foi utilizada a catequina (0 – 300 mM) e o 

resultado foi expresso em mg 100 g-1. 
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4.2.4. Delineamento experimental e análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 5x6 (cinco tratamentos e seis períodos de análise). Foram utilizadas quatro repetições, 

constituídas por três pedúnculos de caju cada, para as análises de IP, PM, SS, AT, AA, FP e IC, 

e três repetições em duplicata para as análises de CF, PRO, ANT e CAR. As análises de 

concentrações dos gases (O2, CO2 e etileno) foram realizadas utilizando cinco repetições, 

constituídas também por três frutos. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software estatístico Statistical 

Analysis System – SAS, versão 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, EUA). Os dados foram 

submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Box-Cox para verificar a normalidade e 

homogeneidade de variância entre os tratamentos. Quando necessário, os dados foram 

transformados. Em seguida, foi realizada a análise de variância (ANOVA) pelo Teste F (P≤0,01 

e P≤0,05), a fim de estudar os fatores, bem como a interação entre eles e, em caso de 

significância, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,01 e P≤0,05). Também foi 

realizado o teste de correlação de Pearson entre as variáveis. 

 

4.3. RESULTADOS 

 

A composição gasosa no interior das embalagens foi avaliada através da medição 

da concentração de três gases: O2, CO2 e etileno (Figura 1). As primeiras medições no dia 0 

(dia da colheita) ocorreram após uma hora da selagem dos sacos plásticos, antes da refrigeração. 

Neste dia, não observamos diferenças nas concentrações de CO2 e etileno entre os filmes, 

apresentando média de 1,02% e 0,65 ppm, respectivamente. Para os valores de O2, o filme de 

PP resultou na menor concentração, 15,85%, diferindo do PVC, que apresentou a maior 

concentração, de 19,28% e sem diferenças com os demais. 
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Figura 1. Composição de O2 (A), CO2 (B) e etileno (C) do interior das embalagens de pedúnculos de caju ‘anão-

precoce’ clone CCP76 armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 12 ou 20 dias. PVC= policloreto de vinila de 14 

µm, PEBD= polietileno de baixa densidade de 25 µm, PP= polipropileno de 25 µm e BOPP= polipropileno de 

camada biorientada de 20 µm e PA/PE= poliamida/polietileno de 25 µm. Barras verticais representam o erro 

padrão (n = 5). Dados originais, transformação usada para CO2: x0,5 e etileno: log (x) 
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O filme de PVC manteve as concentrações iniciais de O2 e CO2 ao longo do 

armazenamento refrigerado, não havendo dessa forma modificação da atmosfera. Os filmes de 

PEBD, PP, BOPP e PA/PE reduziram O2 e permitiram o acúmulo de CO2, alterando a 

concentração dos gases logo no quarto dia de armazenamento e, a partir de então, entraram em 

equilíbrio, mantendo a atmosfera estável até o fim do período. Observamos as maiores 

mudanças nos filmes de PP e BOPP, com a redução de O2 chegando, em média, a 7,38% e 

6,05% e acúmulo de CO2 de 12,13% e 13,90%, respectivamente. Verificamos valores 

intermediários no filme de PEBD (10,9% de O2 e 8,2% de CO2) e menores mudanças no PA/PE 

(13,73% de O2 e 3,1% de CO2), sendo que para O2 o PA/PE não diferiu do PVC (Figura 1A e 

1B). Ressaltamos que a correlação entre a O2 e CO2 é alta e negativa (r2 = - 0,98). 

Com relação ao etileno, observamos que os filmes de PVC, PEBD e PA/PE não 

alteraram os valores desse gás ao longo de todo armazenamento e não diferiram entre si na 

maioria dos dias. Os filmes de PP e BOPP acumularam etileno até o dia 8, atingindo 2,17 e 2,08 

ppm, respectivamente, e então mativeram as concentrações constantes. Esse acúmulo fez com 

que PP e BOPP apresentassem valores estatisticamente superiores aos demais filmes durante 

quase todo o armazenamento (Figura 1C). 

 Verificamos que a IP, a PM e a FP são as variáveis limitantes para pedúnculos 

de caju. Determinamos limites de > 30% para IP, de > 4% para PM e FP de < 3 N, momento 

onde os frutos se tornam impróprios para a comercialização. Observamos correlações altas entre 

IP e PM (r2 = 0,82); e IP e FP (r2 = - 0,88). Isso significa que a PM aumenta à medida que o IP 

se incrementa, e que essa elevação no IP leva à perda de FP. 

Durante o período de armazenamento houve aumento na IP e PM dos pedúnculos 

de caju para todos os tratamentos, de forma mais evidente no filme de PVC, o qual alcançou os 

limites estabelecidos de IP e PM no 16º dia (IP = 31,11% e PM = 4,24%), e, desta forma, esse 

tratamento foi descartado e analisado até o 12º dia para os outros parâmetros (Figura 2).  

Os filmes de PEBD, PP, BOPP e PA/PE prolongaram a vida útil dos pedúnculos 

até o 20º dia após a colheita. Neste dia observamos que o filme de PEBD diferiu dos demais 

apresentando a menor IP, de 7,78% (Figura 2A). Para a PM, os filmes PEBD, PP e BOPP não 

apresentaram diferenças durante todo o armazenamento, alcançando no dia 20, em médica, 

apenas 0,6% de perda, que é um valor extremamente baixo para esse intervalo de vida útil. O 

filme de PA/PE atingiu esse valor de 0,6% no dia 8 após a colheita e chegou ao fim do 

armazenamento com perda de 4,15% (Figura 2B). 
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Figura 2. Incidência de podridão (A), Perda de massa (B) e Firmeza da polpa (C) de pedúnculos de caju ‘anão-

precoce’ clone CCP76 embalados com diferentes filmes plásticos e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 12 

ou 20 dias. PVC= policloreto de vinila de 14 µm, PEBD= polietileno de baixa densidade de 25 µm, PP= 

polipropileno de 25 µm e BOPP= polipropileno de camada biorientada de 20 µm e PA/PE= poliamida/polietileno 

de 25 µm. Barras verticais representam o erro padrão (n = 4). Dados originais, transformação usada para Incidência 

de podridão: log (x) e Perda de massa: x-2,0 
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A FP dos pedúnculos de caju no dia da colheita foi de 9,37 N sendo reduzida durante 

o armazenamento para todos os tratamentos. Não verificamos diferenças entre os filmes até o 

dia 8 após a colheita, quando, em média, os pedúnculos apresentavam FP de 5,9 N (redução de 

37% da inicial), a qual foi mantida pelo filme de PEBD até o fim das análises. No 12º dia de 

armazenamento, último dia da vida útil dos pedúnculos embalados em PVC, a FP desse 

tratamento atingiu redução de 60% (3,7 N), não diferindo apenas do PA/PE. Neste dia os demais 

filmes obtiveram valores médios de 5,35 N. Ao fim do armazenamento, os filmes de PP, BOPP 

e PA/PE atingiram o limite estabelecido para essa variável, apresentando 2,9 N, com redução 

de 70% da FP inicial. 

Para as variáveis SS, AT, AA e IC não houve interação significativa entre 

tratamentos (filmes plásticos) x dia de armazenamento (P<0,05). Desta forma, os dados serão 

apresentados e discutidos por meio da média (Tabela 2). Com relação aos SS, encontramos 

valores variando de 8,81 a 9,41°Brix entre os tratamentos e acreditamos que essa variação seja 

pequena para percepção no sabor, porém, estatisticamente esses valores apresentaram 

diferenças. Pedúnculos embalados em PVC atingiram o maior teor de SS, o qual não diferiu 

dos filmes de PEBD e PA/PE. Houve redução do teor de SS do dia da colheita até o dia 8, 

quando atingiram, em média 9,04 °Brix. Desse dia para o dia 12 esse valor aumentou para 9,72 

°Brix e veio novamente a reduzir no dia 16 e 20, atingindo, ao fim do armazenamento, 8,87 

°Brix. 

A AT foi reduzida durante o armazenamento (Tabela 2). A AT no dia da colheita 

foi de 0,55% de ácido málico e atingiu redução de 42% ao fim das análises, alcançando valor 

de 0,32% de ácido málico. Assim como no teor de SS, verificamos que AT pouco variou entre 

os tratamentos, sendo que o PVC proporcionou, em média, a menor acidez (0,38% de ácido 

málico), não diferindo do filme de PEBD e o maior teor foi determiando nos filmes de PP e 

BOPP, 0,45 % de ácido málico. 

O teor de AA dos pedúnculos de caju foi alterado com o uso dos diferentes filmes 

e durante o tempo de armazenamento. Observamos que os filmes que proporcionaram os 

maiores teores de AA foram o PVC, PEBD e PA/PE, os quais, em média, apresentaram teores 

de 107,63, 104,04 e 100,37 mg 100 g-1 de ácido ascórbico, respectivamente, e não diferiram 

entre si. O teor inicial de ácido ascórbico (dia 0) foi de 104,03 mg 100 g-1 e se manteve estável 

até o 12º dia de armazenamento, tendo sido reduzido para 82,70 mg 100 g-1 no dia 16 e para 

62,36 mg 100 g-1 no dia 20, atingindo perda total de 40% do teor inicial (Tabela 2). 
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Tabela 2. Teor de sólidos solúveis, acidez titulável, ácido ascórbico e índice de cor de pedúnculos de caju ‘anão-

precoce’ clone CCP76 embalados com diferentes filmes plásticos e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 12 

ou 20 dias. 

 
Médias seguidas de letras diferentes dentro da coluna apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey, 

P<0,05 (n = 4). PVC= policloreto de vinila de 14 µm, PEBD= polietileno de baixa densidade de 25 µm, PP= 

polipropileno de 25 µm e BOPP= polipropileno de camada biorientada de 20 µm e PA/PE= poliamida/polietileno 

de 25 µm. C.V.=Coeficiente de variação. Índice de cor= (100xa) / (Lxb). Dados originais; transformação usada 

para ácido ascórbico: x2,0 

 

 O IC, utilizado para avaliar a coloração da epiderme dos pedúnculos de caju, 

variou de 0,23 a 0,81 entre os dias de armazenamento. O IC de 0,23, determinado no dia da 

colheita aumentou para 0,73 no dia 4 e manteve-se estável até o dia 12. A partir de então, 

reduziu novamente até o dia 20 para 0,45. Entre os tratamentos, observamos os maiores IC nos 

pedúnculos embalados em PVC, PEBD e PA/PE, de forma que as médias não apresentam 

diferenças (Tabela 2). É interessante ressaltar que valores maiores de IC indicam um fruto mais 

vermelho (maiores valores de a*) e menores valores indicam um fruto em coloração amarelo-

laranja (maiores valores de b*), visto que os valores de L pouco variam. Com isso, além do IC 

e para comprovar esse atributo físico, realizamos análises dos principais pigmentos encontrados 

na epiderme do pedúnculo: antocianinas (ANT) e carotenoides (CAR). 

Com relação ao teor ANT da epiderme, observamos que do dia da colheita (dia 0) 

para o dia 4 todos os tratamentos resultaram em aumento significativo no conteúdo desse 

pigmento e não apresentaram diferenças entre si, atingindo em média 6,16 mg 100 g-1 (Figura 

3A). Do dia 4 para o 12º dia de armazenamento a ANT se manteve estável para filmes de PVC, 

Teor de sólidos solúveis Acidez titulável Ácido ascórbico Índice de cor

(°Brix) (% ácido málico) (mg 100 g
-1

)

Tratamentos

PVC 9,41 a 0,38 b 107,63 a 0,66 a

PEBD 9,38 a 0,39 b 104,04 a 0,65 a

PP 9,01 bc 0,45 a 88,95   b 0,51 b

BOPP 8,81 c 0,45 a 87,69   b 0,51 b

PA/PE 9,29 ab 0,40 b 100,37 a 0,61 ab

Pr > F 0,0000 0,0001 0,0000 0,0017

Dias após a colheita

0 9,50 a 0,55 a 104,03 a 0,23 c

4 8,90 b 0,49 ab 107,84 a 0,73 a

8 9,04 b 0,44 b 112,01 a 0,81 a

12 9,72 a 0,33 c 103,44 a 0,72 a

16 8,81 b 0,34 c 82,70   b 0,52 b

20 8,87 b 0,32 c 62,36   c 0,45 b

Pr > F 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000

C.V. (%) 4,04 1,30 17,21 2,90
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PP e BOPP, e aumentou ainda mais para os filmes de PEBD e PA/PE que atingiram valores de 

9,36 e 9,13 mg 100 g-1, respectivamente, e não diferiram entre si. Após o dia 12, constatamos 

despigmentação da epiderme dos pedúnculos, de forma que todos os tratamentos reduziram o 

teor de ANT. Com isso, ANT e IC apresetaram alta correlação positiva (r2 = 0,81). 

 

 

Figura 3. Antocianinas (A) e Carotenoides (B) da epiderme de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 

embalados com diferentes filmes plásticos e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 12 ou 20 dias. PVC= 

policloreto de vinila de 14 µm, PEBD= polietileno de baixa densidade de 25 µm, PP= polipropileno de 25 µm e 

BOPP= polipropileno de camada biorientada de 20 µm e PA/PE= poliamida/polietileno de 25 µm. Barras verticais 

representam o erro padrão (n = 3) 
 

 O conteúdo inicial de CAR, de 4,13 mg 100 g-1, aumentou de forma significativa 

até o dia 8 para todos os tratamentos e, após esse dia, os valores se mantiveram constantes até 

o fim do armazenamento para os filmes de PVC (dia 12), PP e BOPP (dia 20). Do 8º dia para o 

12º dia, houve redução dos CAR para filmes de PEBD e PA/PE e, então, esses teores se 

mantiveram estáveis até o 20º dia, apresentando valores de 5,12 e 5,03 mg 100 g-1, 
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respectivamente. Não verificamos diferenças significativas entre os tratamentos até o dia 12 

após a colheita, sendo que no dia 16 e no dia 20 os filmes de PP e BOPP apresentaram maior 

teor desse pigmento, 6,23 e 6,20 mg 100 g-1, respectivamente, e não apresentaram diferenças 

entre si (Figura 3B). 

Quanto aos CF, verificamos incremento do conteúdo do dia 0 para o dia 4, de 26,56 

mg 100 g-1 para, em média, 32,14 mg 100 g-1 para todos os tratamentos e, nesse dia, não houve 

diferenças significativas entre os filmes (Figura 4A).  

 

 

Figura 4. Compostos Fenólicos (A) e Proantocianidinas (B) de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 

embalados com diferentes filmes plásticos e armazenados a 5±1°C e 90% de UR, por 12 ou 20 dias. PVC= 

policloreto de vinila de 14 µm, PEBD= polietileno de baixa densidade de 25 µm, PP= polipropileno de 25 µm e 

BOPP= polipropileno de camada biorientada de 20 µm e PA/PE= poliamida/polietileno de 25 µm. Barras verticais 

representam o erro padrão (n = 3). Dados originais, transformação usada para Proantocianidinas: x0,5 
 

A partir do dia 4, o teor de CF se estabilizou para os pedúnculos embalados em 

PEBD, PP e BOPP até o fim do armazenamento, apresentando teores de 34,19, 33,02 e 32,76 
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mg 100 g-1, respectivamente. Para os filmes PVC e PA/PE uma pequena redução foi verificada 

ao fim da vida útil, de forma que o conteúdo de CF foi de 29,12 mg 100 g-1 para PVC (dia 12) 

e de 29,74 mg 100 g-1 para PA/PE (dia 20). 

Com relação ao teor de PRO (Figura 4B), o conteúdo inicial foi de 6,86 mg 100 g-

1, tendo sido verificado redução para todos os durante o armazenamento, de forma mais 

acentuada para os filmes de PP e BOPP. No dia 12, último dia de vida útil dos pedúnculos 

embalados em PVC, o conteúdo de PRO desse tratamento foi de 3,87 mg 100 g-1, diferindo 

apenas do PP e do BOPP. A partir desse dia, o teor de PRO se manteve constante para todos os 

filmes, exceto para PA/PE, que apresentou seu conteúdo estável entre os dias 16 e 20. Ao fim 

do armazenamento, a redução de PRO chegou a 53% para PEBD e PA/PE e de 73% para PP e 

BOPP. Importante ressaltar que FP e PRO apresentam alta correlação positiva (r2= 0,80). 

 

4.4. DISCUSSÃO 

 

A diferença na modificação da atmosfera proporcionada pelos filmes plásticos está 

em função de sua permeabilidade aos gases. A alta TPO2 do PVC (> 7.000 mL m-2 dia-1) 

permitiu que as concentrações iniciais desse gás fossem mantidas ao longo do armazenamento. 

De fato, como obervamos Tabela 1, quanto menor a TPO2 maior foi a redução de O2 no interior 

das embalagens. Segundo Chitarra e Chitarra (2005), a maioria dos filmes termoplásticos 

apresenta permeabilidade ao CO2 cerca de 3 vezes maior que ao O2. Dessa forma, o acúmulo 

de CO2 não ocorreu no PVC e foi proporcial aos demais filmes, justificando a alta correlação 

negativa entre O2 e CO2. 

A maior concentração de etileno observada no interior das embalagens PP e BOPP 

pode ter ocorrido em função da barreira que os filmes fizeram também a esse gás. Dessa forma, 

não podemos afirmar que a produção de etileno pelos pedúnculos embalados nesses filmes foi 

maior durante todo o período, e sim que o etileno foi acumulado no interior da embalagem 

devido a sua característica de permeabilidade. Além disso, sabe-se que a oxidação do ácido 1-

carboxílico-1-aminociclopropano (ACC), na biossíntese do etileno, requer a presença de O2, 

bem como uma baixa concentração de CO2 (Saltveit, 1999). Dessa forma, mais esse fato, nos 

leva a acreditar que a concentração de etileno no interior das embalagens tem pouca relação 

com os níveis de O2 e CO2. 

O uso de AMP, juntamente com redução da temperatura, tem sido relatada como  

benéfico para retardar a senescência, não apenas pela redução da atividade metabólica, mas 

também pela inibição do crescimento de microrganismos em muitos produtos frescos (Jacxsens 
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et al., 2002). A maior IP econtrada nos pedúnculos de caju embalados em PVC se deve, 

provavelmente, pela não modificação da atmosfera. Sabe-se que atmosferas com níveis baixos 

de O2 e de médio a altos de CO2 inibem o crescimento da maioria dos microorganismos aeróbios 

devido à conhecida atividade antimicrobiana do CO2 (De Paiva et al., 2017; Villalobos et al., 

2017). Almenar et al. (2007) relataram que a exposição a níveis de CO2 entre 5 e 20% 

apresentaram efeitos fungistáticos em morangos.  

Os filmes de PP e o BOPP, apesar de proporcionarem a modificação de atmosfera 

mais drástica, apresentaram aumento na IP ao fim do armazenamento. Nos dias 16 e 20 

observamos acúmulo de água no interior dessas embalagens, o que provavelmente levou ao 

aumento de podridões. Por esse motivo, também acreditamos que esses filmes tenham 

proporcionado redução mais drástica da FP nos últimos dias, quando comparado ao PEDB, o 

que justifica a alta e negativa correlação entre IP e FP, pois a podridão acarretou no 

amolecimento dos frutos. 

O uso de embalagens reduz a perda de água dos produtos frescos e 

consequentemente a PM, pois mantem alta a umidade na atmosfera interna dos sacos plásticos. 

Essa perda de água é dependente da TPVA (Tabela 1) característica de cada filme e da diferença 

de umidade entre as atmosferas interna e externas (Castellanos, Herrera, et al., 2016). Dessa 

forma, o acúmulo de água no interior das embalagens está relacionado à TPVA, pois os filmes 

de PP e BOPP apresentaram as menores taxas e, possivelmente, o espaço livre da embalagem 

foi saturado e parte da água transpirada foi condensada, o que levou também a valores baixos 

de PM. A TPVA do filme de PEBD (6,76 g água m-2 dia-1) também permitiu que a PM fosse 

reduzida, porém sem levar ao acúmulo de água. Pedúnculos armazenados em PVC e PA/PE 

atingiram PM final acima de 4%, apresentando evidências de murchamento. 

Os resultados que encontramos para o teor de SS foi um balanço entre o estádio de 

maturação intermediário em que o pseudofruto foi colhido e o consumo de açúcares via 

metabolismo respiratório  (Figueiredo et al., 2007). Provavelmente, os pedúnculos embalados 

em PP e BOPP apresentaram maior redução de metabolismo, proporcionada pela mudança mais 

drática da atmosfera, e consequente menor SS. 

Os filmes com a menor permeabilidade aos gases (PP e BOPP) e, 

consequentemente, aqueles onde ocorreu o maior acúmulo de CO2, apresentaram, em média, 

os maiores teores de AT. Este resultado se deve, provavelmente, à dissolução de CO2 na fina 

camada de água presente na superfície do fruto gerando ácido carbônico, o que ocasionou a 

acidificação do fruto (Almenar et al., 2007). Segundo Morais et al. (2002), a AT em pedúnculos 

de caju é em média 0,35% de ácido málico, encontramos valores aproximados em atmosferas 
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com menor acúmulo de CO2 (PVC, PEBD e PA/PE). Assim como os SS, a redução da AT 

durante os dias de armazenamento pode ser explicada pelo estádio de maturação intermediário 

em que o pedúnculo foi colhido e, ao atingir a maturação e a senescência, os ácidos orgânicos 

foram consumidos. 

O teor de AA foi alterado pelo uso de diferentes filmes e pelo tempo de 

armazenamento. Observamos a maior perda de AA nos filmes PP e BOPP, estando 

provavelmente relacionada aos altos níveis de CO2 gerados, o que pode ter causado a 

acidificação do citoplasma. Isso alteraria a função mitocondrial e resultaria em dano oxidativo, 

ultimando em perda de vitamina C (referência). Além disso, altas concentrações de CO2 podem 

ter estimulado a atividade da enzima ascorbato peroxidase, a qual age oxidando o AA, 

convertendo-o em ácido dehidroascórbico (Pinto et al., 2001). O AA diminuiu durante o tempo 

de armazenamento, o que  também foi relatado por Moura et al. (2010) ao trabalharem com o 

pedúnculo de caju clone CCP 76. Os autores também acreditam que que essa redução está 

relacionada com aumento da atividade da ascorbato oxidase. 

Com relação ao teor de ANT, assim como observamos nos pedúnculo de caju, o 

aumento desse pigmento também foi relatado em romã (Selcuk e Erkan, 2016).  Sabe-se que a 

síntese de ANT continua após a colheita e também em baixa temperatura, porém não da mesma 

forma para frutos armazenados em diferentes atmosferas. A síntese e/ou a degradação de 

antocianinas podem ser afetadas pelos níveis de O2 e CO2, fato relacionado com a atividade das 

enzimas da via de biossíntese desse pigmento (Miguel et al., 2004). Em morangos, maiores 

níveis de CO2 acarretou na degradação de antocioaninas (Ke et al., 1991).  

Além disso, muitos compostos influenciam na maior estabilidade da molécula de 

antocianinas, entre eles os taninos. Esse aumento na estabilidade é atribuído à copigmentação, 

ou seja, por ligações de hidrogênio de modo que o tanino forma uma estrutura protetora 

envolvendo a antocianina (Bobbio e Bobbio, 2001). Verificamos maiores teores de PRO 

(taninos) em pedúnculos embalados em PEBD e PA/PE e, consequentemente, maior ANT, ao 

fim do armazenamento. Ao contrário, determinamos para esses filmes menores teores de CAR 

ao fim do período e maiores teores para PP e o BOPP, o que explica a relação com o resultado 

do IC: maior índice para pedúnculos mais avermelhados, ou seja, com maior teor de ANT em 

relação a CAR. 

O aumento nos CF é provavelmente devido ao estresse associado à condição de 

armazenamento em AMP, principalmente nos pedúnculos armazenamos em maiores níveis de 

CO2 (concentrações acima de 6%). Em concordância, Ke e Saltveit (1989) observaram que, sob 

altas atmosferas de CO2, a atividade de fenilalanina amônia liase (PAL), uma enzima chave no 
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ponto de entrada da biossíntese fenólica, foi induzida. Esse fato também foi observado com uva 

(Cefola e Pace, 2016) e tomate (Dominguez et al., 2016). 

Com relação aos taninos (PRO), observamos que o seu conteúdo não se comportou da 

mesma forma que os CF e diminuiu com as maiores concentrações de CO2. A produção de gás 

carbônico é proveniente da descaboxilação do piruvato em acetaldeído e etanol pela ação da 

piruvato descarboxilase, produtos então, utilizados na remoção da adstringência, polimerizando 

os taninos condensados e reduzindo a adstringência do fruto (Hribar et al., 2000; Taiz e Zeiger, 

2009). A redução de taninos também se deve ao tempo de armazenamento, que está relacionado 

com a senescência dos pedúnculos, a qual está relacionada com o aumento natural da produção 

de acetaldeído e de pectinas solúveis resultantes do amolecimento dos pedúnculos (Khanbabaee 

e Van Ree, 2001), justificando a alta correlação positiva entre FP e PRO. 

Em conclusão, o uso da AMP, por meio do filme de PEBD, que proporcinou 

atmosfera de 11% de O2 e 8% de CO2, é a mais eficiente na conservação dos atributos da 

qualidade visual e nutricional de pedúnculos de caju até o 20º dia após a colheita. Mudanças 

mais dráticas da atmosfera, como observadas em PP e BOPP não causaram anaerobiose, porém, 

a maior barreira aos gases e ao vapor de água, levou a perda de alguns atributos de qualidade. 
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Anexos 

 

Tabela 3. Valor de F (ANOVA) do efeito dos fatores atmosfera modificada (tratamento) e dias de armazenamento 

e da interação destes sobre as variáveis analisadas em pedúnculos de caju ‘anão precoce’ embalados com diferentes 

filmes e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias.

 
∗∗: P ≤ 0.01; ∗: P ≤ 0.05; ns: não significativo; C.V. (%): coeficiente de variação 

 

Variável Tratamentos Dia Trat. x Dia C.V. (%)

Índice de podridão 101,19** 22,61** 1,82* 16,93

Perda de massa 645,02** 431,15** 32,93** 5,01

Sólidos Solúveis 13,86** 8,28** 0,69ns 4,04

Acidez titulável 106,29** 19,20** 1,46ns 1,30

Ácido ascórbico 46,53** 15,31** 1,13ns 17,21

Firmeza 115,02** 8,87** 2,18* 12,62

Índice de cor 39,05** 4,98** 0,45ns 2,90

% O2 70,87** 189,03** 4,55** 10,32

% CO2 179,62** 452,63** 18,94** 6,99

Produção de etileno 10,49** 42,21** 4,53** 20,16

Compostos Fenólicos 43,83** 21,34** 3,59** 4,40

Proantocianidinas 89,16** 32,50** 2,09* 8,49

Carotenoides 91,42** 12,88** 3,37** 5,26

Antocianinas 64,18** 11,52** 1,79* 10,92
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Figura 5. Pedúnculos de caju anão-precoce clone CCP-76 embalados em diferentes filmes plásticos 

(PVC, PEBD, PP, BOPP e PA/PE) e armazenados a 5°C e 90% UR, por 20 dias 
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5. MÉTODOS COMBINADOS DE CONSERVAÇÃO NA VIDA ÚTIL, 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E NO PERFIL DE VOLÁTEIS DE PEDÚNCULOS DE 

CAJU 

 

RESUMO 

 

Pedúnculo de caju é um pseudofruto com um alto potencial antioxidante e apreciado por 

apresentar flavor (odor, paladar e textura) muito característico, exótico e extremamente 

agradável. Apesar da interessante composição nutricional e aromática, a comercialização e o 

consumo do pedúnculo fresco são limitados devido a sua aceitação e perecibilidade. Pesquisas 

rescentes tem demonstrado resultados positivos da radiação gama, atmosfera modificada e uso 

de quitosana em pedúnculos de caju, porém não há relatos sobre a combinação desses 

tratamentos e seus efeitos sobre a atividade antioxidante e compostos voláteis. O objetivo desse 

estudo foi investigar a combinação dessas técnicas sobre a vida útil dos pedúnculos e a 

influência individual e da combinação desses tratamentos na atividade antioxidante e no perfil 

de compostos voláteis de pedúnculos de caju. Os tratamentos de combinados de irradiação + 

quitosana e irradiação + atmosfera modificada foram eficientes na conservação dos pedúnculos 

de caju por estender a vida útil até o 25º dia após a colheita, reduzindo a incidência de podridão 

e perda de massa e mantendo adequada a firmeza da polpa, fato não alcançado com os 

tratamentos individuais. Além disso, a combinação irradiação + quitosana manteve também 

altos níveis de atividade antioxidante e perfil de voláteis característico de um pedúnculo 

agradável, sendo desta forma a combinação mais indicada. A irradiação e a quitosana quando 

utilizadas como tratamentos individuais também preservam a qualidade volátil, porém até o 20º 

dia após a colheita. 
 

Palavras-chave: Anacardium occidentale; Irradiação; Quitosana; Atmosfera modificada; 

Aroma 

 

ABSTRACT 

Cashew apple is a pseudofruit with a high antioxidant potential and appreciated for 

having very characteristic, exotic and extremely pleasant flavor (odor, palate and texture). 

Despite the interesting nutritional and aromatic composition, the commercialization and the 

consumption of the fresh peduncle are limited due to their acceptance and perishability. 

However, there are no reports on the combination of these treatments and their effects on 

antioxidant activity and volatile compounds. Objective of this study was to investigate the 

combination of these techniques on the life of the peduncles and the individual influence and 

the combination of these treatments on the antioxidant activity and the profile of volatile 

compounds of cashew peduncles. The treatments of irradiated + chitosan and irradiated + 

modified atmosphere treatments were efficient in the conservation of the cashew peduncles by 

extending the shelf life until the 25th day after harvest, reducing the incidence of rot and loss of 

mass and maintaining the firmness of the pulp, a fact not reached with individual treatments. In 

addition, the combination of chitosan + irradiation also maintained high levels of antioxidant 

activity and volatile profile characteristic of a pleasant peduncle, thus being the most indicated 

combination. Irradiation and chitosan when used as individual treatments also preserve the 

volatile quality, but until the 20th day after harvest. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

 

O pedúnculo de caju (Anacardium occidentale L.) é um pseudofruto considerado 

não-climatérico; é carnoso e suculento; apresenta teor significativo de ácido ascórbico, ácidos 

fenólicos, taninos e um alto potencial antioxidante (Michodjehoun-Mestres et al., 2009; 

Queiroz et al., 2011). Além disso, é apreciado por apresentar flavor (odor, paladar e textura) 

muito característico, exótico e extremamente agradável (Maia et al., 2000). Muitos compostos 

são identificados como resposáveis pelo aroma agradável de caju, entre esles os ésteres 3-metil-

butanoato de etila, 2-butenoato de etila, butanoato de etila, hexanoato de etila, hexanal e ácido 

3-metil-butanóico (Maia et al., 2000; Garruti et al., 2003; Sampaio et al., 2011). Porém, esse 

perfil de voláteis são referente a trabalhos com derivamos de caju, principalmente o suco, 

carecendo dessa forma estudos dos voláteis em pedúnculos frescos. 

Apesar da interessante na composição nutricional e aroma, a comercialização e o 

consumo do pedúnculo fresco são limitados à elevada adstringência e, principalmente, a sua 

alta perecibilidade e estrutura delicada que reduz sua vida útil (Filgueiras et al., 1999; Souza et 

al., 2016). Pesquisas rescentes tem demonstrado resultados positivos da radiação gama, 

atmosfera modificada e uso de quitosana na fisiologia, vida útil e na conservação dos atributos 

da qualidade visual e nutricional de pedúnculos de caju. Entretanto, não há relatos sobre a 

combinação desses tratamentos e seus efeitos nesses parâmetros e sobre a atividade antioxidante 

e compostos voláteis. Segundo Santos et al. (2015), o manejo adequado pós-colheita em 

combinação com métodos de conservação, associados a refrigeração, deve ser empregado para 

prolongar a vida útil das frutas e hortaliças, estendendo assim o período de comercialização. 

Com isso, esse trabalho teve como objetivo investigar a combinação dessas tecnicas 

sobre a vida útil dos pedúnculos e a influência individual e da combinação desses tratamentos 

na atividade antioxidante e no perfil de compostos voláteis de pedúnculos de caju. 
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5.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.2.1. Matéria-prima 

 

Pedúnculos de caju clone CCP-76 ‘anão-precoce’ foram obtidos de um cultivo 

comercial no município de Artur Nogueira, SP (latitude 22º 34’23” Sul, longitude 47º 10’21” 

Oeste e altitude de 588 m), colhidos pela manhã de forma manual e seletiva, quando 

apresentavam-se desenvolvidos em relação ao tamanho e coloração da epiderme de 70-80% 

vermelho-alaranjada (ponto determinado em experimentos anteriores). Após a colheita, os 

pedúnculos foram acondicionados em caixas de papelão, sem sobreposição, e transportados até 

o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” da Universidade de São Paulo - ESALQ/USP, em Piracicaba, SP. No laboratório, 

os pedúnculos passaram por uma seleção criteriosa para a obtenção de um lote homogêneo 

quanto ao tamanho, coloração, ausência de danos mecânicos e patógenos visíveis, em seguida 

foram sanitizados com hipoclorito de sódio, StartClor®, a 0,5% e colocados para secar sobre 

papel absorvente, a temperatura ambiente. 

 

5.2.2. Aplicação dos tratamentos e armazenamento 

 

Pedúnculos de caju devidamente sanitizados foram separados aleatoriamente em 

seis lotes para a aplicação dos seguintes tratamentos: CT: controle; IR: irradiação; QUI: 

quitosana; AMP: atmosfera modificada passiva; IR+QUI: irradiação + quitosana e IR+AMP: 

irradiação + atmosfera modificada passiva. 

Inicialmente, no dia da colheita (dia 0), os pedúnculos dos tratamentos QUI e 

IR+QUI e foram submetidos a aplicação do recobrimento de quitosana, na concentração de 

2,0%. Com o auxílio de algodão, o recobrimento foi aplicado manualmente sobre os pedúnculos 

de forma cuidadosa para que toda a epiderme fosse coberta e logo em seguida foram deixados 

secar por 30 minutos em temperatura ambiente. Também no dia 0, pedúnculos dos tratamentos 

AMP e IR+AMP foram embalados em filme de PEBD de 25 µm microperfurados com auxílio 

de uma agulha (perfurações de 0,3 mm de diâmetro) nas quatro extremidades, distanciando 5 

cm das laterais. Todos os tramentos foram então armazenados a 5 ± 1°C e 90 ± 5% UR até o 

dia seguinte, quando foram transportados em caixas térmicas com gelo e em ar condicionado 

até o Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (IPEN/USP) na cidade de São Paulo, SP. 

Os tratamentos de IR, IR+QUI e IR+AMP foram então submetidos a radiação gama na dose 
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0,5 kGy. O irradiador gama do Instituto é do tipo multipropósito compacto, munido de fonte 

60Co (modelo C-188, MDS Nordion Canadá). Ao retornar ao Laboratório de Fisiologia e 

Bioquímica Pós-colheita, foram novamente armazenados a 5 ± 1°C e 90 ± 5% UR, por 15, 20 

ou 25 dias, dependendo do tratamento. 

A concentração de quitosana, dose de radiação e escolha da embalagem foram feitas 

baseados em experimentos anteriores. 

 

5.2.3. Análises 

 

5.2.3.1. Qualidade físico-química e bioquímica 

 

As análises foram realizadas logo após a colheita (dia 0) e depois seguindo 

intervalos de 5 dias, sendo 4 + 1 (frutos foram mantidos durante 1 dia à temperatura de 15ºC e 

50-60% de UR, simulando condições de comercialização). A Incidência de podridão (IP) foi 

realizada por análise visual, sendo os pedúnculos classificados em 5 categorias: 0 = sem 

podridão; 1 = pouca (1 a 10%), 2 = média (10 a 20%), 3 = severa (20 a 30%) e 4 = muito severa 

(acima de 30%). Os resultados foram expressos em %. A perda de massa (PM), em %, foi 

determinada pela diferença entre a massa inicial da repetição e a massa verificada a cada dia de 

análise. A firmeza da polpa (FP) foi realizada utilizando-se um penetrômetro digital de bancada 

(Turoni Italy, modelo 53205) com ponteira de 8 mm de diâmetro, efetuando-se duas leituras 

em lados opostos na região equatorial dos pedúnculos, após pequena remoção da epiderme e 

resultados expressos em Newtons (N).  

O teor de ácido ascórbico (AA) foi determinado por titulometria, de acordo com 

metodologia descrita por Carvalho et al. (1990), onde 10 g da polpa foram diluídas em 50 mL 

de ácido oxálico 1% e filtradas com papel quantitativo. A titulação foi realizada com solução 

de 2,6-diclorofenol-indofenol (DCFI) e os resultados expressos em mg 100 g-1. Os compostos 

fenólicos totais (CF) foram extraídos de acordo com a metodologia de Vinson et al. (2001) e 

descritos por Queiroz et al. (2011), onde 5 mL de metanol 50% acidificado com HCl 1,2 M 

foram adicionados a 1g de polpa, homogeneizados sob agitação e levados a banho-maria a 90ºC 

por 3 horas. Em seguida, as amostras foram diluídas com 4 mL do mesmo metanol, 

centrifugadas por 8 minutos a 15.000 xg (Clinical Centrifuge, IEC) e o sobrenadante foi 

utilizado como extrato. Os CF foram determinados pelo método colorimétrico de Singleton et 

al. (1999), utilizando o reagente Folin-Ciocalteu 10% e ácido gálico como padrão (0-500 mM), 

a leitura foi realizada em espectrofotômetro (Biochrom, modelo Libra S22), a 750 nm e os 
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resultados foram expressos em mg EAG 100 g-1. O teor de proantocianidinas (PRO) foi 

determinado pelo método Vanilina-HCl descrito por Nakamura et al. (2003), onde 1g de polpa 

triturada foi adicionada de 10 mL de metanol, homogeneizados sob agitação e levados para 

centrifugação por 15 minutos a 15.000 xg, obtendo-se o extrato. Em tubos de ensaios foram 

adicionados 1 mL de extrato, 2,5 mL de solução de vanilina 1% em metanol e 2,5 mL de HCl 

9 N em metanol. A mistura foi incubada para reação durante 20 min a 30°C e logo em seguida 

realizada a leitura em espectrofotômetro a absorbância medida 500 nm. Como curva padrão foi 

utilizada a catequina (0 – 300 mM) e o resultado foi expresso em mg 100 g-1. 

A atividade antioxidante foi determinada pela captura do radical livre DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazil), de acordo com (Brand-Williams et al., 1995), e pelo método do FRAP 

(Ferric Reducing Antioxidant Potential), de acordo com (Benzie e Strain, 1996). Para 

determinação do DPPH, adicionou-se 10 mL de etanol a 100 mg de polpa triturada, a qual foi 

submetida a 15 min de banho ultrassônico (Unique, USC-1400A) e 10 min de centrifugação a 

7.000 rpm. Em cubetas adicionou-se 500 µL do extrato (sobrenadante), 3000 µL de etanol e 

300 µL do reagente DPPH, agitou-se. As leituras de absorbância em espectrofotômetro foram 

efetuadas a 517 nm, após 45 min em ausência de luz. Como branco, utilizou-se 3500 µL de 

etanol e 300 µL do reagente DPPH e a atividade antioxidante foi expressa em % de DPPH 

reduzido: % de DPPH reduzido = [(Absorbância branco – Absorbância amostra)/(Absorbância 

branco)]*100. Para determinação do FRAP, adicionou-se 10 mL de metanol a 100 mg de polpa 

triturada, a qual foi submetida a 15 min de banho ultrassônico e 10 min de centrifugação a 7.000 

rpm. Em cubetas adicionou-se 90 µL de água, 30 µL do extrato e 900 µL do reagente FRAP. 

As leituras de absorbância foram efetuadas a 594 nm, após 60 min em repouso. Para a 

calibragem, utilizou-se metanol como “branco” e para a construção da curva padrão, FeSO4 

7.H20 (0-2 mM), sendo os resultados expressos em µM FeSO4 100g-1 de polpa. 

 

5.2.3.2. Compostos voláteis 

 

As análises de compostos voláteis foram realizadas pelo método de microextração 

(SPME, do inglês Solid Phase Micro-Extraction). As condições da SPME foram otimizadas de 

acordo com modificações previamente estudadas, avaliando o tempo de exposição da fibra, o 

tempo necessário para equilíbrio do headspace e a temperatura de aquecimento. As condições 

ótimas para isolamento dos voláteis foram selecionadas pelo maior número de picos e de área 

total dos cromatogramas. Amostras de 3 g de polpa triturada, provenientes da mistura de 12 

pedúnculos, foram acrescidas de 7 mL de solução de NaCl a 30% (p/v) em vials de 20 mL, com 
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tampa de septo de silicone e congeladas a -20°C. O material foi descongelado a 40°C em banho-

maria com agitação. O tempo de equilíbrio e adsorção foi de 30 e 60 min, respectivamente. A 

fibra SPME (DVB/CAR/PDMS 200 µm de espessura, Supelco®) foi injetada diretamente no 

cromatógrafo a gás Hewlett-Packard 6890 (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, USA), 

acoplado a um detector seletivo de massas da mesma empresa, modelo 5973, e deixada por 3 

min para dessorção dos compostos voláteis. A temperatura do injetor foi de 200°C. Os 

componentes foram separados usando uma coluna capilar Supelcowax (30 m x 0,25 µm) e a 

temperatura do forno foi programada para uma rampa de 50 a 150 °C a 2°C/min e manutenção 

por 5 min. Os compostos voláteis foram identificados por comparação com a biblioteca NIST 

(NIST98, version 2.0, Gaithersburg, USA) considerando 70% de similaridade como corte, além 

de confirmar os resultados com o índice de Kovats. Essas análises foram feitas no dia 0 (dia da 

colheita) e fim do cada tratamento (dias 15, 20 ou 25), todas em triplicata. 

 

5.2.4. Delineamento experimental e análise estatística 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 6x6 (seis tratamentos e seis períodos de análise). Foram utilizadas quatro repetições, 

constituídas por três pedúnculos de caju cada, para as análises de IP, PM, FP e AA e três 

repetições em duplicata para as análises de CF, PRO, DPPH e FRAP. A análise estatística foi 

realizada utilizando-se o software estatístico Statistical Analysis System – SAS, versão 9.0 

(SAS Institute, Cary, NC, EUA). Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Box-

Cox para verificar a normalidade e homogeneidade de variância entre os tratamentos. Quando 

necessário, os dados foram transformados. Em seguida, foi realizada a análise de variância 

(ANOVA) pelo Teste F (P≤0,01 e P≤0,05), a fim de estudar os fatores, bem como a interação 

entre eles e, em caso de significância, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,01 

e P≤0,05). Também foi realizado o teste de correlação de Pearson entre as variáveis. Os dados 

dos compostos voláteis foram normalizados pela média e submetidos à análise multivariada por 

meio da análise de componentes principais (ACP, biplot) e agrupamento hierárquico (AAH) 

visualizado por heatmap, utilizando a distância euclidiana e algoritmo aglomerativo de Ward, 

feitas pelo software estatístico XLSTAT e SPSS 22.0, respectivamente. 
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5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1. Incidência de podridão, perda massa e firmeza 

 

Observamos que a IP, a PM e a FP são as variáveis limitantes para a vida útil de 

pedúnculos de caju. Determinamos limites de > 30% para IP, de > 4% para PM e FP de < 3 N, 

momento em que, alcançado um desses parâmetros, os frutos se tornam impróprios para 

consumo e comercialização. 

A IP e PM aumentaram durante o armazenamento para todos os tratamentos. No 

dia 5 após a colheita, verificamos que para tratamentos combinados (IR+QUI e IR+AMP) ainda 

não havia IP e que o CT atingiu 11%, não diferindo da QUI com 8,89%. No décimo dia de 

armazenamento, o CT diferiu dos demais tratamentos, alcançando 21,11% de IP e, com a 

evolução, atingiu 31% no 15º dia, limite estabelecido para essa variável (Figura 1A).  

A IR, QUI e AMP prolongaram a vida útil dos pedúnculos até o dia 20 após a 

colheita. Neste dia determinamos IP de 17,78%, 24,44% e 18,89%, respectivamente. 

Verificamos que os tramentos combinados foram os mais eficientes para aumentar a vida útil 

dos pedúnculos, alcançando no 25º dia de análises com IP de 11% e 15,56%, respectivamente 

e não diferiram entre si. Nossos resultados estão de acordo com Hussain et al. (2012) relataram 

que o tratamento combinado de revestimento comestível (1,0%) e irradiação (2,0 kGy) foi o 

meio mais eficaz para reduzir o aparecimento fúngico em morango do que os tratamentos 

individuais de revestimento e irradiação. Santos et al. (2015) verificaram os benefícios do 

tratamento combinados de AMP e irradiação (0,45 kGy) em mangas. 

Para a PM, os tratamentos de IR, QUI, AMP e os combinados não apresentaram 

diferenças até o décimo dia após a colheita. No dia 15, o CT atingiu PM de 4,45%, seguido da 

IR com PM de 2,73%, valores estatisticamente superiores aos demais (Figura 1B). 
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Figura 1. Incidência de podridão (A), Perda de masaa (B) e Firmeza da polpa (C) de pedúnculos de caju ‘anão-

precoce’ clone CCP76 submetidos submetidos a irradiação, quitosana, atmosfera modificada e a combinações 

desses tratamentos pós-colheita, e armazenados a 5°C e 90% UR por 15, 20 ou 25 dias. CT: controle; IR: 

irradiação; QUI: quitosana; AMP: atmosfera modificada passiva; IR+QUI: irradiação + quitosana e IR+AMP: 

irradiação + atmosfera modificada passiva. Barras verticais representam o erro padrão (n = 4). Dados originais, 

transformação usada para Incidência de podridão: x0,5 e Perda de massa: x-2,0 
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No 20º dia, a IR obteve o limite de 4% e os demais apresentaram, em média, 1,18% de 

PM, valor que se manteve constante para os tratamentos combinados até o dia 25, sendo 

considerado baixo para esse intervalo de vida útil. É importante ressaltar que isoladamente a IR 

não foi eficiente na redução da PM, de forma que os benefícios na combinação são devido ao 

uso do recobrimento ou do filme de PEBD, pois QUI, AMP, IR+QUI e IR+AMP não 

apresentam diferenças durante todo o armazenamento. O uso de revestimentos e embalagens 

reduz a perda de água dos produtos e consequentemente a PM, o primeiro pelo fato da menor 

difusão de vapor de água através da cutícula (Qiu, 2013) e o segundo por manter alta a umidade 

na atmosfera interna dos sacos plásticos (Castellanos et al., 2016).  

A FP dos pedúnculos de caju no dia da colheita foi de 9,08 N sendo reduzida durante 

o armazenamento para todos os tratamentos, de forma mais evidente no CT e IR, esses 

atingiram ao fim do período 2,94 N (dia 15) e 2,84 N (dia 20), respectivamente (Figura 1C). 

Observamos que nos demais tratamentos a FP foi mantida por mais tempo e em combinação 

apresentam menores reduções, chegando ao fim do armazenamento (dia 25) com FP de 4,83 N 

para IR+QUI e 4,40 N para IR+AMP. Novamente a menor redução da FP nos tratamentos 

combinados está associada a função da QUI e da AMP (Figura 1C). A redução da PM e a maior 

FP  nos tratamentos combinados é devido também ao efeito dos combinados sobre a taxa de 

respiração e ao retardar o processo de senescência (Almenar et al., 2006). 

 

5.3.2. Compostos bioativos e atividade antioxidante 

 

Os compostos bioativos avaliados nos pedúnculos foram AA, CF e PRO. O teor de 

AA aumentou, para todos os tratamentos, de 137,60 mg 100 g-1 do dia 0 para, em média, 165 

mg 100 g-1 no dia 5, e então reduziu até o fim do armazenamento (Figura 2A). Devido ao estádio 

de maturação intermediário em que o fruto foi colhido, o acréscimo no teor de AA nos primeiros 

dias pode ser explicado, pois pedúnculos de caju alcançam valor mais alto de AA em estádios 

mais avançados de maturação (Figueiredo et al., 2002). A menor redução (52%) aconteceu nos 

tratamentos QUI e IR+QUI, evidenciando o efeito do recobrimento de quitosana sobre essa 

variável.  

De maneira geral, podemos inferir que a principal perda de AA é devido ao 

armazenamento em vez dos tratamentos aplicados, uma vez que a redução significativa para 

todos os tratamentos. Moura et al. (2010) acreditam que a redução pós-colheita do teor de AA 

dos pedúnculos está relacionada com aumento da atividade da ascorbato oxidase. 

Possivelmente, a limitação a passagem de O2, permitida pelo uso da quitosana, reduziu a 
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atividade dessa enzima, a qual na presença de O2, converte o AA em ácido dehidroascórbico 

(Saari et al., 1995). 

Observamos que assim como o AA, os valores de CF aumentaram no início do 

armazenamento. No dia 5, esse aumento foi mais evidente nos pedúnculos que receberam a 

radiação gama, de forma isolada ou combinada, atingindo valores médios de 38,5 mg 100 g-1, 

porém diferindo apenas do controle. A principal razão para isso, é que a irradiação induz a 

acumulação de compostos fenólicos como um mecanismo de defesa, promovendo maior 

biossíntese pelo aumentando a atividade da enzima fenilalanina-amônia (Taheri et al., 2014).  

Entre o dia 5 e o dia 10, os teores de CF foram mantidos estáveis na maioria dos 

tratamentos e reduziram logo em seguida (dia 15), de forma mais acentuada para o CT e a AMP, 

qua alcançaram teor de 32,6 mg 100 g-1, valor que reduziu ainda mais no dia 20 para o 

tratamento AMP, 29,37 mg 100 g-1, teor estatisticamente inferior aos demais. Verificamos ao 

fim do armazenamento o maior teor de CF na combinação IR+QUI (Figura 2B).  

Com relação ao teor de PRO, verificamos redução do conteúdo inicial, de 5,10 mg 

100 g-1, para todos os tratamentos ao longo do armazenamento, de forma mais acentuada para 

os tratamentos de QUI e AMP e quando os mesmos são usados nas combinações, indicando 

que, provavelmente, sejam os principais responsáveis por essa redução, pois a IR de forma 

isolada apresentou maior teor de PRO entre os dias 15 e 20. No dia 15, último dia de vida útil 

dos pedúnculos CT, o conteúdo de PRO desse tratamento foi de 2,76 mg 100 g-1, não diferindo 

apenas da IR. Ao fim do armazenamento, a redução de PRO chegou a 70% para as combinações, 

e sem diferenças estatísticas entre elas (Figura 2C). 

A redução de PRO se deve ao longo tempo de armazenamento, a qual está 

relacionada com o aumento natural da produção de acetaldeído, presentes em frutos em 

senescência (Khanbabaee e Van Ree, 2001), além disso a alteração da atmosfera promovida 

pelo uso da QUI e da ATM fez com que a redução de taninos fossem maior nesses tratamentos 

e em suas combinações, uma vez que em condições de baixa concentração de O2, o piruvato 

sofre descaboxilase e libera acetaldeído. O acetaldeído é um composto volátil do grupo dos 

aldeídos que, quando acumulado, leva à produção de etanol e maior polimerização das 

proantocianidinas, reduzindo a adstringência do fruto (Hribar et al., 2000). 
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Figura 2. Ácido ascórbico podridão (A), Compostos fenólicos (B) e Proantocianidinas (C) de pedúnculos de caju 

‘anão-precoce’ clone CCP76 submetidos submetidos a irradiação, quitosana, atmosfera modificada e a 

combinações desses tratamentos pós-colheita, e armazenados a 5°C e 90% UR por 15, 20 ou 25 dias. CT: controle; 

IR: irradiação; QUI: quitosana; AMP: atmosfera modificada passiva; IR+QUI: irradiação + quitosana e IR+AMP: 

irradiação + atmosfera modificada passiva. Barras verticais representam o erro padrão, para Ácido ascórbico n = 

4, para Compostos fenólicos e proantocianidinas n = 3. Dados originais, transformação usada para Ácido ascórbico 

podridão: log (x); Compostos fenólicos: x-1,0 e Proantocianidinas: x-2,0 
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Existem vários métodos para avaliar a atividade antioxidante em um produto, baseadas 

em análises espectofotométricas que detectam grupos específicos de compostos quimicamente 

semelhantes. Com isso, diferentes resultados podem ser encontrados para um mesmo 

tratamento, dependendo da metologia empregada. Nesse trabalho, utilizamos os métodos DPPH 

e FRAP, que medem a capacidade dos antioxidantes para reduzir o radical 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil e o ferro, respectivamente (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Atividade antioxidante por DPPH (A) e FRAP (B) de pedúnculos de caju ‘anão-precoce’ clone CCP76 

submetidos submetidos a irradiação, quitosana, atmosfera modificada e a combinações desses tratamentos pós-

colheita, e armazenados a 5°C e 90% UR por 15, 20 ou 25 dias. CT: controle; IR: irradiação; QUI: quitosana; 

AMP: atmosfera modificada passiva; IR+QUI: irradiação + quitosana e IR+AMP: irradiação + atmosfera 

modificada passiva. Barras verticais representam o erro padrão (n = 3) 
 

Queiroz et al. (2011) utilizando também as metodologias de DPPH e FRAP, 

classificam o pedúnculo de caju como um fruto de alta capacidade antioxidante e Rufino et al. 

(2010) ao analisar 18 frutos brasileiros, afirmam que pedúnculos de caju apresenta média 

atividade antioxidante. 
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O DPPH reduziu durante todo o período de armazenamento para os tratamentos CT, 

QUI e AMP, os quais, ao fim das análises, apresentavam % de DPPH reduzido de 44,80, 50,74 

e 47,97, respectivamente. A IR de forma isolada e mas combinações aumentaram a % de DPPH 

reduzido de 72,18 (dia 0) para, em média, 80% no dia 5. No dia 10 essa % reduziu para, em 

média, 67 e se manteve de forma estável durante o restante do período (Figura 3A).  

Com relação a atividade antioxidante avaliada através do radical FRAP, verificamos 

comportamento semelhante ao DPPH, de forma que a maior atividade antioxidante, durante 

todo o período, está relacionada novamente os pedúnculos que receberam a radiação gama, de 

forma isolada ou nas combinações. O que foi diferente do DPPH, é que no dia 0, o valor inicial 

de FRAP de 135,38 µM 100 g-1, aumentou para todos os tratamentos no dia 5. Nesse dia o 

tratamento de IR atingiu valor de 288,66 µM 100 g-1, não diferindo das combinações. No dia 

10, todos os tratamentos reduziram FRAP e se mantiveram constantes até o fim do 

armazenamento (Figura 3B). Os maiores de CF encontrados nos tratamentos com radiação 

gama justifica a maior atividade antioxidante medida pelos métodos. 

Verificamos, através da correlação de Pearson (Tabela 1), que a atividade 

antioxidante e os compostos bioativos apresentam correlações significativas e positivas, 

indicando que o aumento dos compostos bioativos estão diretamente ligado ao aumento da 

atividade antioxidante e vic-versa. Observamos que o AA e os CF apresenta correlações 

significativas com os dois métodos avaliados, DPPH e FRAP, e possivelmente esse composto 

seja um dos principais responsáveis pela atividade antioxidante em pedúnculo de caju. Isso 

também foi obervado por Queiroz et al. (2011), ao trabalharem com a influencia de diferentes 

temperaturas na atividade antioxidante de pedúnculos de caju. 

 

Tabela 1. Coeficientes de correlação de Pearson (r) entre compostos bioativos e a capacidade 

antioxidante de pedúnculos de caju anão-precoce clone CCP-76 submetidos a irradiação, 

quitosana, atmosfera modificada e a combinações desses tratamentos pós-colheita, e 

armazenados a 5°C e 90% UR por 15, 20 ou 25 dias. 

 
ns: não significativo 

*: significativo a 5% 

**: significarivo a 1% 

 
 

 

 

AA CF PRO DPPH FRAP

DPPH 0,56* 0,74* 0,5* – 0,69**

FRAP 0,64** 0,7** 0,32
ns 0,69** –
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5.3.3. Compostos voláteis 

 

A análise de voláteis por SPME foi feita no dia 0 (caracterização dos pedúnculos), 

e nos dias 15 (fim da vida útil do CT), 20 (fim da vida útil da IR, QUI e AMP) e 25 (fim da 

vida útil de IR+QUI e IR+AMP), sendo possível dessa forma determinar o perfil de emissão de 

voláteis durante o armazenamento e a influência dos tratamentos aplicados. Na totalidade, 

foram identidicados 97 diferentes compostos, os quais estão identificados com as descrições 

odorífica na Tabela 2. Desses 97 compostos, 45 são ésteres, 17 álcoois, 13 aldeídos, 7 cetonas, 

6 ácidos carboxílicos, 4 terpenos, 3 hidrocarbonetos e 2 fenóis. Observamos que a classe dos 

ésteres, por representarem 46% do total de compostos identificados, são os responsáveis pelo 

aroma em pedúnculos de caju. Os ésteres também já foram classificados por outros autores 

como a principal classe de voláteis responsável pelo aroma e sabor frutal e característico do 

caju, devido apresentaram maior impacto odorífero no cromatograma (Bicalho et al., 2000; 

Garruti et al., 2003). 
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Tabela 2. Compostos voláteis detectados por SPME em pedúnculos de caju anão-precoce clone CCP-76 submetidos a irradiação, quitosana, atmosfera 

modificada e a combinações desses tratamentos pós-colheita, e armazenados a 5°C e 90% UR por 15, 20 ou 25 dias. 

Class Composto 
Índice de retenção 

Descrição odorífica 
Calculado1 Teórico2 

  Éster       

3 Acetato de metila <1000 782 Etéreo, frutado, doce3 

4 Acetato de etila <1000 850 Etéreo, frutado, doce, verde3 

8 Propanoato de etila <1000 977 Frutado, doce, caju5 

9 2-metil-propanoato de etila 1229 1229 Frutado, doce, caju5 

11 Butanoato de metila 948 953 Doce, frutado, caramelo, fruta madura4 

12 2-metil-butanoato de metila 1141 - NI 

13 Acetato de 2-metil-1-propila 1221 1228 Doce, banana, fruta madura, tropicais, suculento3 

14 3-metil-butanoato de metila 1022 1025 Caju, doce, plástico4 

15 Butanoato de etila 1021 1021 Doce, caju fresco, frutado3,4,5 

16 2-metil-2-propenoato de etila <1000 - Acrilato3 

17 2-metil-butanoato de etila 1034 1034 Doce, caju fresco, frutado3,4,5 

18 3-metil-butanoato de etila 1047 1047 Caju, doce, plástico, fruta madura3,4,5 

21 Trans-2-butenoato de metila 1740 1740 Verde, frutado3 

23 Acetato 3-metil-1-butanol 1096 1096 NI 

25 3-metil-pentanoato de metila 1128 1130 Doce, caju, frutado4 

27 Pentanoato de etila 1108 1113 Floral, folha verde3,4 

29 3-metil-butanoato de propila 1128 1144 NI 

30 Trans-2-butenoato de etila 1145 1151 Doce, frutado, fruta madura, caju3,4 

31 3-metil-pentanoato de etila 1153 1164 Caju4 

34 4-metil-pentanoato de etila 1180 1181 NI 
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35 Hexanoato de metila 1188 1188 Caju, doce, eucalipto4 

36 2-metilbut-2-enoato de metila 1172 1175 NI 

39 Hexanoato de etila 1199 1199 Frutado, doce, menta, caju4 

40 2-metilbut-2-enoato de etila 1229 1229 NI 

41 3-metilbutanoato de 2-metilpropila 1214 1223 Doce, frutado3 

43 Trans-2-pentenoato de etila 1221 - NI 

44 Cis-3-hexenoato de metila 1250 1252 Floral frutado3 

49 3-metil-butanoato de 3-metilbutila 1255 1277 Frutado3 

50 Cis-4-hexenoato de etila 1257 - Frutado, caju3 

51 Acetato de cis-3-hexenol 1270 1275 Verde3  

52 2-metilbut-2-enoato de propila 1128 - NI 

54 Heptanoato de etila 1339 1341 Frutado, abacaxi3 

57 2-Hexenoato de etila 1292 1328 Frutado, verde, doce3 

58 

2-metil-2-butenoato de 2-

metilproprila 
1376 1364 Floral, frescor3 

67 Octanoato de etila 1393 1392 Frutado, doce3 

72 Cis-4-octenoato de etila 1435 1440 Suco fresco3 

73 Pentanoato de cis-3-hexenila 1490 1494 Verde, fruta fresca, maçã, pêra, uva, banana, kiwi3 

76 3-hidroxibutanoato de etila 1481 1483 Frutado, uva verde, maçã3 

78 2-Hidroxi-4-metilpentanoato de etila 1069 1078 NI 

79 2-Octenoato de etila 1516 1520 Frutado, tropical3 

86 Benzoato de etila 1622 1620 Frutado, doce3 

88 3-hidroxi-hexanoato de etila 1473 1472 Frutado, uva verde3 

90 Fenilacetato de metila 1744 1748 Doce, frutado, floral, mel3 

91 2-fenilacetato de etila 1746 1754 Frutado, mel3 
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97 3-fenil-2-propenoato de etila 2098 2095 Bálsamo, ardido3 

  Álcool       

5 2-metil-butanol 905 907 Vinho, cebola, frutado, alcoólico3 

6 3-metil-butanol 1237 1240 caju maduro5 

7 Etanol 937 936 Alcoólico forte, etéreo3 

38 3-metil-l-butanol 1176 1176 Oleoso, defumado, frutado, banana, caju3,4 

45 1-pentanol 1260 - NI 

48 Acetoina 1282 1285 Doce, amanteigado, leitoso, gorduroso3 

53 4-metil-1-pentanol 1300 1301 NI 

55 Cis-2-Pentenol 1309 1310 Fruto verde, etéreo, plástico3 

59 1-Hexanol 1297 1261 Verde, pungente, etéreo, frutado, alcoólica, doce3 

60 Cis-3-Hexenol 1306 1308 Verde, grama, frescor, melão3 

63 Cis-3-Hexen-1-ol 1374 1375 Grama, doce, frutado5 

65 Trans-2-hexenol 1358 1360 Verde, frutado com herbal3 

70 1-Octen-3-ol 1409 1407 Terroso, verde, oleoso, fúngico3 

71 1-Heptanol 1459 1458 Caju, frutado, grama5 

74 2-etil-1-hexanol 1451 1450 Cítrico, fresco, floral, doce3 

81 1-octanol 1520  1522 Floral, frutado, grama5 

85 Mentol 1630 1631 Mentolado3 

  Aldeído       

1 Acetaldeído <1000 655 Frutado, etéreo, picante3 

19 Hexanal 1065 1065 Folha verde3,4 

28 3-Hexenal 1131 1132 Folha verde, caule, tomate, melão, maçã3 

33 Heptanal 1200 1200 Fresco, aldeído, verde, herbário, vinho3 
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37 Trans-2-Hexenal 1189 1189 Frutado, noz, doce, floral3,4 

47 Octanal 1248 1248 Cítrico, ceroso3 

61 Nonanal 1345 1348 Cítrico, floral, efervescente3 

64 4-Etil-2-hexinal 1368 - NI 

66 Trans-2-Octenal 1437 1437 Doce, verde, citrico, gordura3 

69 Trans-2,4-Heptadienal 1479 1480 Gorduroso, verde, oleoso, aldeídico, vegetal3 

75 Benzaldeído 1477 1477 Frutado, caju, plástico, verde3,4 

77 Trans-2-Nonenal 1497 1497 Verde, pepino3 

83 Cis-2-Decenal 1630 1630 Gorduroso3 

  Cetona       

2 Acetona 788 823 Acetona, etéreo, maçã, pera3 

10 3-Pentanona <1000 996 Etéreo3 

26 2,3-Hexanodiona 1135 1136 Caramelo, amanteigado3 

56 6-metil-5-hepten-2-ona 1287 1296 Cítrico, verde3 

62 3-acetoxi-2-butanona 1236 - NI 

84 Acetofenona 1690 1695 Queijo, ácido, cera, doce5 

93 δ-Octalactona 1988 >1900 Verde4 

  Ácido carboxílico       

68 Ácido acético 1447 1447 Ácido, fruta fermentada4 

82 Ácido 2-metil-propanóico 1202 1203 

Acidificado, azedo, queijo, leiteria, amanteigado, 

rançoso3 

87 Ácido 2-metil-butanóico 1652 1655 Caju seco4 

92 Ácido hexanóico 1836 1836 Caju, doce, grama5 

94 Ácido 2-etil-hexanóico 1967 1967 NI 

96 Ácido octanóico 2068 2068 Gordura, ranço, cera3 
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  Terpeno       

20 β-felandreno 1075 1161 Menta3 

32 D-Limoneno 1167 1167 Cítrico, frescor, doce3 

80 Linalool 1511 1511 Frutado, floral3 

89 β-bisaboleno 1689 1686 Balsâmico, amadeirado3 

  Hidrocarboneto       

22 Etilbenzeno 1115 1116 NI 

24 M-xileno 1112 - plástico3 

46 1,2,4-trimetil-benzeno 1266 1269 plástico3 

  Fenol       

42 Estireno 1221 1250 Floral, doce3 

95 Fenol 1369 - NI 
¹Índices de retenção de Kovats dos respectivos compostos voláteis, calculados em relação a n-alcanos (C8 a C20) considerando coluna carbowax (30x0,25x0,25). 
2 Fonte: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/. 
3 Fonte: http://www.thegoodscentescompant.com. 
4 Fonte: (Garruti et al., 2003). 
5Fonte: (Sampaio et al., 2011). 

Class: código do composto. 

NI: não identificado. 
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O agrupamento hierárquico (heatmap), visualizado na Figura 4, determinou a 

intensidade em que os 97 compostos identificados se apresentaram entre os dias de 

armazenamento e os tratamentos, de maneira que a intensidade da cor rosa ao vermelho indicam 

altos níveis e a intensidade do azul claro ao escuro indicam baixos níveis de compostos voláteis. 

Os cortes nos agrupamentos (cluster) permitiu a formação de 3 grupos, nos quais, observamos 

que a maior influencia na separação dos grupos e consequentemente na presença e a intensidade 

dos voláteis, foram os tratamentos utilizados, e dentro dos tratamentos os dias, considerando 

início do armazenamento, meio e/ou fim da vida útil, dependendo do tratamento. 

Desta forma, os compostos 30 ao 96, da ordem de aparecimento no heatmap, ocorreram 

em maior intensidade no primeiro grupo, formado pelo CT (D15), IR+AMP (D15 e 25) e por 

AMP (D20), sendo que no CT (D15) os compostos do 54 ao 7 foram mais intensos. Neste grupo 

encontramos compostos referentes a senescência e fermentação de frutos, como por exemplo o 

acetaldeído (1) e etanol (7), caracterizando fim de vida útil. Com isso, verificamos que o 

tratamento AMP no dia 20 e a combinação de IR+AMP a partir do 15 não são eficientes na 

conservação aromática dos pedúncuolos. De acordo com Ke et al. (1994), baixas concentrações 

de O2 e altas em CO2, proporcionadas pela modificação da atmosfera, são responsáveis pela 

acumulação de álcoois, o que leva à produção de etanol e a redução de outros ésteres, isso 

também aconteceu com framboesas em AMP (Giuggioli et al., 2017). 

O segundo grupo foi formado apenas pelo CT (D0), representado pelos compostos 77 

ao 85 e indica o perfil de voláteis no momento em que o fruto foi colhido, desta forma, muitos 

compostos como o 33, 81, 71, 74, 73, 65,6 e 35 descrevem odores de caju, frutos frescos e verde 

frutado. Os compostos 18 ao 37 ocorreram em maior intensidade no terceiro grupo, formado 

pelos tratamentos IR (D15 e 20), QUI (D15 e 20), IR+QUI (D15 e 25) e AMP (D15). 

Verificamos nesse grupo compostos de aromas descritos como agradáveis, característicos de 

caju maduro, como o 18, 42, 38, 49, 75, 3, 32, 31, 25, 14, 44, 90, 11 e 37. Neste grupo é 

importante ressaltar que os tratamentos IR, QUI e suas combinações não caracterizam um fruto 

senescente mesmo depois de um longo período de armazenamento, provavelmente, isso se deve 

porque a modificação da atmosfera proporcionada pela quitosana não é tão drástica quanto da 

AMP. 
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Figura 4. Análise de agrupamento hierárquico, visualizada por heatmap, dos compostos voláteis 

detectados por SPME em pedúnculos de caju anão-precoce clone CCP-76 submetidos a 

irradiação, quitosana, atmosfera modificada e a combinações desses tratamentos pós-

colheita, armazenados a 5°C e 90% UR por 15, 20 ou 25 dias. T1: CT; T2: IR; T3; QUI; 

T4: AMP, T5: IR+QUI e T6: IR+AMP. D0, D15, D20 e D25 dias 0 (caracterização), 15, 

20 e 25 dias após a colheita. Class= código do composto, especificado na Tabela 1, ordem 

no heatmap: 30, 57, 40, 67, 17, 39, 29, 8, 23, 68, 88, 48, 43, 76, 79, 46, 4, 15, 54, 27, 78, 

86, 64, 97, 50, 72, 13, 53, 20, 61, 58, 70, 34, 80, 91, 9, 16, 83, 55, 87, 24, 1, 7, 21, 62, 92, 

96, 18, 42, 38, 49, 47, 75, 36, 69, 3, 12, 32, 31, 66, 25, 14, 44, 90, 84, 11, 37, 77. 33, 56, 

81, 22, 71, 60, 26, 10, 82, 95, 74, 94, 73, 93, 19, 63, 28, 59, 65, 2, 6, 35, 51, 41, 89, 5, 45, 

52 e 85. As cores vermelha e azul indicam altos e baixos níveis dos compostos, 

respectivamente 
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Para avaliação e confirmação dos resultados apresentados no agrupamento 

hierárquico (heatmap) foi empregada a Análise de Componentes Principais (ACP), de forma 

que tratando cada substância identificada como uma variável e utilizando o conjunto de dados 

formado pelas áreas obtidas pelos cromatogramas e normalizadas pela média de cada triplicata 

analisada, foram obtidos os componentes principais. Dois componentes foram selecionados 

(PC1 e PC2), por explicarem juntos a maior variabilidade existente entre as amostras, 

aproximadamente 49%. A interpretação da análise deve ser feita visualizando-se uma 

sobreposição dos dois gráficos apresentados na Figura 5, de modo que os compostos localizam-

se próximos às amostras as quais eles caracterizam. Desta forma a ACP caracterizou 3 grupos, 

sendo que, o segundo grupo anteriormente formados pelo heatmap permaneu o mesmo e os 

tratamentos AMP (D15) e IR+QUI (D25) passaram do terceiro para o primeiro grupo por serem 

na ACP caracterizados pelos mesmos compostos, entre eles 30, 39, 68, 42, 18, 34, 8, 17 e 3, 

todos cararacterístico de aroma de caju maduro, porém com o aparecimento do ácido acético 

(68), característico de fermentação e senescência.  

É importante ressaltar que o perfil de voláteis dos pedúnculos no dia da colheita não 

foi semelhante aos outros dias, principalmente na divisão da ACP, porém no heatmap, 

verificamos através da intensidade da cor, que os compostos 73 ao 89, também encontrados na 

caracterização, estão presentes nos tratamentos IR, QUI e IR+QUI (D15), indicando que esses 

tratamentos no dia 15 poderiam ser alocados, através de outro corte no cluster, juntamente com 

o CT (D0) indicando que até esse dia, esses tratamentos mantém aroma de pedúnculos frescos. 

Isso é coerente com o perfil de voláteis desses tratamentos no dia 20 e 25, pois ainda são 

caracterizados por aromas agradáveis de caju, no agrupamento hierárquico. 

Os ésteres de maior importância nesse trabalho são propanoato de etila, 2-metil-

propanoato de etila, butanoato de metila, 3-metil-butanoato de metila, 2-metil-butanoato de 

etila, 3-metil-butanoato de etila e 3-metil-pentanoato de metila, estando de acordo com os perfis 

de voláteis encontrado em suco de caju (Maia et al., 2000; Garruti et al., 2003; Sampaio et al., 

2011). 
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Figura 5. Análise de Componentes Principais (ACP) biplot de caju anão-precoce clone CCP-76 submetidos a irradiação, quitosana, atmosfera 

modificada e a combinações desses tratamentos pós-colheita, e armazenados a 5°C e 90% UR por 15, 20 ou 25 dias. T1: CT; T2: IR; T3; 

QUI; T4: AMP, T5: IR+QUI e T6: IR+AMP. D0, D15, D20 e D25 dias 0 (caracterização), 15, 20 e 25 dias após a colheita. Números: código 

do composto, especificado na Tabela 1. 
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Em conclusão, os tratamentos de combinação IR+QUI e IR+AMP são eficientes na 

conservação dos pedúnculos de caju por estender a vida útil até o 25º dia após a colheita, 

reduzindo a IP e PM e mantendo adequada a FP, fato interessante não alcançado com os 

tratamentos individuais. Além disso, a combinação IR+QUI manteve também altos níveis de 

atividade antioxidante e perfil de voláteis característico de um pedúnculo agradável, sendo desta 

forma a combinação mais indicada. Importante ressaltar que a IR e QUI utilizadas como 

tratamentos individuais também preservam a qualidade volátil, porém até o 20º dia após a 

colheita. 
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Anexos 

Tabela 3. Valor de F (ANOVA) do efeito dos fatores atmosfera modificada (tratamento) e dias de armazenamento 

e da interação destes sobre as variáveis analisadas em pedúnculos de caju ‘anão precoce’ embalados com diferentes 

filmes e armazenados a 5±1°C e 90±5% UR por 20 dias.

 
∗∗: P ≤ 0.01; ∗: P ≤ 0.05; C.V. (%): coeficiente de variação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Tratamentos Dia Trat. x Dia C.V. (%)

Índice de podridão 104,6** 18,05** 26,26** 14,12

Perda de massa 312,52** 60,87** 11,00** 3,65

Firmeza 14,52** 8,88** 3,61* 5,25

Ácido ascórbico 7,07** 42,92** 5,50** 17,88

Compostos Fenólicos 47,73** 9,12** 10,31** 15,80

Proantocianidinas 12,02* 22,91** 9,65** 10,01

DPPH 53,23** 12,89** 4,21* 12,32

FRAP 43,78** 21,22** 3,37* 9,25
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Figura 5. Pedúnculos de caju anão-precoce clone CCP-76 submetidos a combinação de diferentes 

tratamentos (Controle, irradiação 0,5 kGy, quitosana 2,0%, atmosfera modificada (PEBD), 

irradiação+quitosana e irradiação+atmosfera modificada) e armazenados a 5°C e 90% UR, por 25 dias 

 

 

 

 




