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RESUMO 

Métodos de redução da adstringência de pedúnculos de caju in natura e seus efeitos sobre 
a qualidade físico-química, nutricional e aromática 

O pedúnculo de caju é carnoso, suculento, nutritivo, de aroma agradável e 
perecível. Sua baixa aceitação para o consumo in natura se deve aos taninos, que são 
os fenólicos causadores da adstringência. Para reduzir essa sensação, deve-se 
polimerizar os taninos com o acetaldeído, tornando-os insolúveis e incapazes de 
reagir com as enzimas da boca. O objetivo do trabalho foi estudar métodos de 
redução da adstringência de pedúnculos de caju e seus efeitos sobre qualidade físico-
química, nutricional e aromática. Os experimentos conduzidos testaram dose, tempo 
e temperatura de exposição dos cajus ao etanol ou dióxido de carbono e o melhor 
filme plástico para obtenção da atmosfera modificada passiva. O teor de etanol, 
acetaldeído, proantocianidinas (taninos) e polifenois dos cajus foram influenciados 
pela dose, mas não pelo de tempo de exposição ao etanol, sendo 3,50 mL kg-1 por 12 
h o mais indicado. A destanização não sofreu influência da temperatura, mas quando 
feita a 25°C, resultou em cajus com maior podridão e menor firmeza. O DPPH foi 
correlacionado com as proantocianidinas e fenóis, tendo maior perda na destanização 
a 25°C. O FRAP na fração lipossolúvel foi correlacionado com as quercetinas, 
sofrendo maior perda na destanização a 5°C. A análise de perfil dos compostos 
aromáticos identificou 26 ésteres, 12 álcoois, 8 aldeídos, 8 terpenos, 2 ácidos 
carboxílicos, 2 cetonas, 2 fenóis e 2 hidrocarbonetos. Os dias de armazenamento 
tiveram maior relevância do que a destanização para a presença e intensidade dos 
aromas, independentemente da temperatura. Portanto, a aplicação de 3,5 mL etanol 
por kg de caju, por 12 h e 5°C remove a adstringência e pouco afeta a qualidade 
nutricional e o perfil dos compostos aromáticos. A aplicação do CO2 induziu a 
respiração anaeróbica, reduziu as proantocianidinas e adstringência e não fermentou 
os cajus. O uso de 100% de CO2 por 12 e 24 h e 80% por 48 h reduziram o teor 
ácido ascórbico, antocianinas, DPPH e FRAP hidrossolúvel nos primeiros dias do 
armazenamento. Cajus submetidos a 80% de CO2 por 48 h tiveram as maiores perdas 
de massa. A destanização a 24 e 48 h reduziu a incidência de podridão. A dose de 
100% de CO2 por 24 h é a mais indicada por reduzir a adstringência de forma 
imediata, não prejudicar a qualidade fisico-química e resultar nas menores perdas 
nutricionais dos pedúnculos de caju. O uso dos filmes poliamida/polietileno 
(PA/PE) 100 µm e polipropileno de camada biorientada (BOPP) 50 µm reduziu a 
adstringência, ampliou a vida útil dos cajus em 12 dias e conservou a coloração da 
epiderme, o teor de antocianinas e quercetinas e a atividade antioxidante. A 
comparação entre eles mostrou diferença apenas no teor de ácido ascórbico e no 
DPPH no 24º dia de armazenamento, quando pedúnculos embalados em PA/PE 
apresentaram os melhores resultados. Entretanto, esses pedúnculos apresentaram 
odor característico de fermentado desde o dia 3. Dessa forma, o BOPP 50 µm é o 
filme mais indicado para redução da adstringência e conservação dos pedúnculos de 
caju.  

Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; Vapor de etanol; Dióxido de carbono; 
Filme plástico 
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ABSTRACT 

Methods of reducing astringency of fresh cashew apples and their effects on 
physicochemical, nutritional and aromatic quality 

The cashew apple is fruity, juicy, nutritive, with a pleasant aroma and 
perishable. The low acceptance for it fresh consumption is due to the tannins, that 
are the phenolics compounds responsible for astringency. To reduce this sensation, 
the tannins should be polymerized with acetaldehyde, rendering them to an insoluble 
form, unable to react with the mouth enzymes. The objective of this work was to 
study methods to reduce the astringency of cashew apple and their effects on 
physicochemical, nutritional and aromatic quality. The conducted experiments tested 
dose, time and temperature of exposure of cashew apples to ethanol or carbon 
dioxide and the best packing film to achieve the passive modified atmosphere. The 
ethanol, acetaldehyde, proanthocyanidins (tannins) and polyphenols content of the 
cashew apples were influenced by the dose, but not by the time of exposure to 
etanol, which has the 3.50 mL kg-1 for 12 h the most indicated. The detanization was 
not influenced by temperature, but the cashews showed higher decay and lower 
firmness when it was done at 25°C. The DPPH was correlated with 
proanthocyanidins and phenols, undergoing higher loss in detanization at 25°C. The 
FRAP in the liposoluble fraction was correlated with the quercetins, showing higher 
loss in destanization at 5°C. The profile analysis of the aromatics compounds 
identified 26 esters, 12 alcohols, 8 aldehydes, 8 terpenes, 2 carboxylic acids, 2 
ketones, 2 phenols and 2 hydrocarbons. The storage days had greater relevance than 
the detanization for the presence and intensity of the aromatics, regardless of 
temperature. Therefore, the application of 3.5 mL ethanol per kg of cashew apple, 
for 12 h and 5°C removes the astringency and slightly affects the nutritional quality 
and profile of the aromatic compounds. The CO2 application induced anaerobic 
respiration, reduced the proanthocyanidins content and astringency and it didn´t 
ferment the cashew apples. The aplication of 100% CO2 for 12 and 24 h and 80% for 
48 h reduced ascorbic acid ant anthocyanin content, DPPH and FRAP water-soluble 
on early days of storage. Cashew apples treates with 80% of CO2 for 48 h had the 
highest weight loss. Detanization at 24 and 48 h reduced the decay incidence. The 
dose of 100% of CO2 for 24 hours is the most indicated because it reduces the 
astringency of immediate form, it doesn´t impair the physicalchemical quality and 
results in the lower nutritional losses of the cashew apples. Packing the fruit with 
polyamide/polyethylene (PA/PE) 100 μm and bioriented layer polypropylene 
(BOPP) 50 μm films reduced astringency, extended the shelf-life of the fruit in 12 
days and maintained the color of the peel, the anthocyanins and quercetins content 
and the antioxidant activity. The comparison between the films showed difference 
only in ascorbic acid content and DPPH in the 24th day of storage, when peduncles 
packaged in PA/PE presented the best results. However, these fruit presented 
fermented odor since day 3. Thus, BOPP 50 μm is the most suitable film for 
reducing the astringency and conservation of the cashew apples. 

Keywords: Anacardium occidentale L.; Ethanol vapor; Carbon dioxide; Packing film 
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1. INTRODUÇÃO 

O caju (Anacardium occidentale L.) é uma fruta nativa da região Amazônica e do Planalto 

Central Brasileiro (RAMOS et al., 1996). Seu cultivo ocorre em diversos países de região tropical, 

como a Índia, Nigéria, Tanzânia, Costa do Marfim, Moçambique e, principalmente, o Brasil, que 

além de ser um grande consumidor da fruta, é o maior produtor mundial de pedúnculos (falso 

fruto) (1.805.000 t), o quinto maior produtor de castanha (fruto verdadeiro) (109.679 t) e o 

terceiro maior exportador de castanha beneficiada (25.334 t) (FAO, 2017).  

Evidencia-se também o grande número de pessoas empregadas na cajucultura brasileira. 

Há mais de 10 anos, são 35 mil trabalhadores no campo, 15 mil na indústria e mais 250 mil 

trabalhadores indiretos em ambos os segmentos, apenas na principal região produtora país, o 

nordeste (OLIVEIRA et al., 2003). Atualmente, os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 

Norte são os de maior importância (DAMASCENO JUNIOR; BEZERRA, 2002) contudo, 

Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerias, São Paulo e Mato Grosso vêm ganhando cada vez 

mais destaque. Nesses estados, a intenção de cultivo do caju ocorre em função da região 

geográfica, sendo a extração da castanha o principal objetivo do nordeste e a comercialização da 

fruta ‘in natura’, ou seja, do pedúnculo, a do sudeste e centro-oeste do Brasil.  

O pedúnculo de caju é uma fruta carnosa, suculenta, de aroma extremamente agradável, 

variável no tamanho, forma, peso e cor e, independentemente da variedade, representa cerca de 

90% do peso total do caju (SANTOS; COELHO, 2000). Entretanto, sua pós-colheita é bastante 

dificultada pelo fato dos pedúnculos preservarem condições de comercialização por apenas 48 

horas depois de colhido (MENEZES; ALVES, 1995). Esse curto período de vida útil é 

decorrente da sua delicada estrutura, que associada à rápida perda de firmeza e a susceptibilidade 

ao ataque de microrganismos fitopatogênicos, são os responsáveis pelo estabelecimento de um 

rápido processo fermentativo (MOURA et al., 2010). O armazenamento refrigerado a 5°C e 85-

90% de UR é prática recorrente e pode estender sua vida útil para 10 dias (RAMOS et al., 1996). 

Outro fator limitante do período de comercialização é o comportamento respiratório 

não-climatérico. Os pedúnculos devem permanecer na planta até atingirem a maturidade, pois 

somente nesse ponto do desenvolvimento ocorre a condensação de grande parte das moléculas 

de taninos condensados, reduzindo a sensação de adstringência e permitindo o seu consumo. 

Algumas pesquisas têm revelado que a baixa aceitação de pedúnculos de caju no Brasil e, 

principalmente, no exterior se deve à presença dos taninos (AGOSTINI-COSTA et al., 2002; 

MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 2009). 
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Taninos são compostos fenólicos solúveis em água, com massa molecular variando de 

500 a 3000 Daltons. Apresentam capacidade de formar complexos razoavelmente fortes com 

alcalóides, gelatinas e proteínas ou de combinar com celulose e pectina para formar complexos 

insolúveis (AGOSTINI-COSTA et al., 2000; BATTESTIN et al., 2004; ZHANG et al., 2011). 

São os taninos que reagem com as enzimas da saliva, principalmente a amilase, precipitando-as e 

se unido aos receptores de sabor, causando a sensação de adstringência. Tal sensação decorre da 

diminuição da secreção da mucosa bucal, contraindo ou secando o palato (ITTAH, 1993). 

Existem diversos fatores que podem intervir nas propriedades sensoriais dos taninos, 

sendo os principais: a configuração dos compostos fenólicos (flavonoides) que o constituem, por 

exemplo, epicatequina ou seu isômero quiral, a catequina; a localização das ligações e a identidade 

dos monômeros que formam o polímero do tanino (THORNGATE; NOBLE, 1995; ARON, 

2008; ZHANG et al., 2011). Em função dessas propriedades, os taninos estão divididos em dois 

grupos químicos: os hidrolisáveis e os condensados (AGOSTINI-COSTA et al., 1999). Os 

taninos hidrolisáveis são constituídos por um esqueleto de glicose, ou um álcool polihídrico, 

esterificado com ácido gálico (formando os galotaninos) ou hexadihidroxifênico (formando os 

elagitaninos) Esses taninos são prontamente hidrolisados por ácidos, bases e certas enzimas 

(DESHPANDE et al., 1986; BATTESTIN et al., 2004). 

Os taninos condensados ou as proantocianidinas são formados pela condensação de 

polímeros de catequina (flavan-3-ol) e leucoantocianidinas (flavan-3,4-diol), podendo conter de 

duas a 50 unidades ligadas entre si. Esses taninos são considerados compostos fenólicos 

oligoméricos, não suscetíveis à hidrólise e são as principais moléculas adstringentes. Nos 

pedúnculos de caju, estão presentes em maior concentração quando comparados aos taninos 

hidrolisáveis (AGOSTINI-COSTA et al., 2003; DESHPAND et al., 1986; ZHANG et al., 2011). 

Estudos pioneiros sobre a estrutura química dos taninos condensados demonstraram, 

através de separação por sílica de gel TLC e identificação por H-NMR, que existem 4 

monômeros compondo os polímeros de tanino do caju anão-precoce clone CCP-76, sendo eles a 

epigalocatequina, epicatequina, epigalocatequina-3-O-galato e epicatequina-3-O-galato. As 

proporções variam na polpa e casca, sendo 73:6:18:2 e 50:6:39:5, respectivamente 

(MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 2009). 

A remoção ou diminuição natural da adstringência ocorre através da condensação ou 

polimerização das moléculas de tanino, tornando-as insolúveis, e, consequentemente, incapazes 

de reagir com as enzimas presentes na saliva bucal. A polimerização do tanino pode ser 

ocasionada por ligações covalentes entre diferentes polímeros, como taninos e moléculas de 

acetaldeído (C2H4O), por interações não covalentes com outros componentes presentes no 



13 
 

 
 
citosol, como por exemplo taninos e pectinas (MATSUO; ITOO, 1982; TAIRA et al., 1997) ou 

ainda pela condensação aditivas de muitas moléculas de catequinas e epicatequinas (AKAGI et 

al., 2009; LIU et al., 2013). Dessa forma, o grau de polimerização está diretamente relacionado 

com a capacidade de causar adstringência. No entanto, os detalhes do processo da polimerização 

não estão claros e ainda não se sabe se esta é uma reação espontânea ou uma reação catalisada 

por enzimas (LIU et al., 2013; ZHANG et al., 2011). 

Os métodos de remoção artificial da adstringência desenvolvidos até o momento para 

frutas frescas baseiam-se na polimerização feita pelo acetaldeído, o qual pode ser induzido na 

fruta por duas vias: através da desidrogenase do etanol ou pela descaboxilase do piruvato 

(MATSUO; ITOO, 1982; PESIS; BENARIE, 1986; PESIS, 2005). Na primeira, a reação é 

catalisada pela enzima álcool desidrogenase e, na segunda, há necessidade de baixa concentração 

de oxigênio no meio em que as frutas se encontram, para que o piruvato proveniente da glicólise 

seja mantido no citosol e sofra descarboxilação, gerando dióxido de carbono e acetaldeído 

(TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Dessa forma, os métodos para induzir o acúmulo de acetaldeído na polpa das frutas são: 

submetê-las a aplicações de etanol ou armazená-las em ambiente anóxico, através de filmes 

plásticos ou aplicação de CO2 (ANTONIOLLI et al., 2001; EDAGI; KLUGE, 2009). A 

aplicação de etanol consiste no armazenamento das frutas em câmaras sob condições que 

propiciem a evaporação do álcool, bem como sua penetração nas frutas. Vale ressaltar que o 

aumento da concentração de etanol no interior das frutas ocorre em função de sua concentração 

na atmosfera circundante e que o motivo da aplicação de etanol ao invés de acetaldeído é o fato 

de o primeiro ser absorvido mais eficientemente do que o segundo (KATO, 1987; FUKUSHIMA 

et al., 1991; ANTONIOLLI et al., 2000). A destanização a partir de filmes plásticos consiste no 

condicionamento das frutas em embalagens herméticas ou a vácuo, o que torna possível a 

formação de uma atmosfera com baixa concentração de O2 e alta de CO2. A concentração de 

gases depende da massa de frutas e do tipo, área e taxa de permeabilidade das embalagens aos 

gases (PESIS; BENARIE, 1986; ANTONIOLLI et al., 2001). A destanização a partir da 

aplicação de CO2 consiste no acondicionamento das frutas em câmaras sob atmosfera controlada 

ou com fluxo contínuo desse gás, sendo que a concentração e o tempo de exposição ao gás são 

os principais fatores a serem controlados (PESIS; BENARIE, 1986; EDAGI et al., 2009). 

Métodos de remoção artificial da adstringência vêm sendo amplamente estudados em 

outras frutas adstringentes, como caqui e jambolão, possibilitando melhoria na qualidade e 

prolongando o seu período de comercialização (ANTONIOLLI et al., 2001; 2002; EDAGI et al., 

2009; VITTI, 2009; SEVERO et al., 2010; MONTEIRO, 2011). Até o momento não há relatos 
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de estudos da eficácia desses agentes destanizadores em pedúnculos de caju. Tendo-se em vista 

que essa é uma das frutas mais produzidas e consumidas pelo Brasil e que os principais entraves à 

sua comercialização e consumo estão relacionados à presença de taninos e a curta vida útil, 

estudos aprofundados quanto à forma de destanização e conservação pós-colheita dessa fruta 

foram os objetivos desse trabalho.  

Assim, esse estudo resultou em seis capítulos. O primeiro é esta introdução e 

contextualização do tema abordado. O segundo, terceiro e quarto abordam o uso do etanol como 

agente destanizador, sendo que no segundo foi feita uma triagem de doses e tempos de aplicação 

do produto, focando a redução da adstringência, e no terceiro e quarto avaliou-se a temperatura 

de aplicação do etanol para a destanização, objetivando o estudo da conservação dos atributos 

nutricionais e do aroma dos pedúnculos de caju, respectivamente. O quinto capítulo aborda o uso 

da atmosfera modificada de forma passiva na redução da adstringência, bem como a ampliação 

da vida útil dos pedúnculos de caju. E o sexto aborda a aplicação o uso da atmosfera controlada, 

através de um fluxo contínuo de dióxido de carbono, novamente visando a redução da 

adstringência e a manutenção dos atributos físico e nutricionais.  
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2. CONCLUSÃO 

 

A aplicação de etanol na dose de 3,50 mL kg-1 de caju, por 12 h e a 5°C reduziu o teor 

das proantocianididas e polifenois e, portanto, a adstringência dos pedúnculos de caju. Essa dose, 

tempo e temperatura de exposição ao álcool não alterou os principais atributos qualitativos desse 

pseudofruto e manteve a qualidade fisíco-química, nutricional e aromática.  

A atmosfera modificada passiva gerada pelos filmes poliamida/polietileno (PA/PE) de 

100 µm e polipropileno de camada biorientada (BOPP) de 50 µm foi efetiva na redução da 

adstringência dos pedúnculos de caju e ampliou a vida útil por 12 dias. Entretanto, cajus 

embalados em PA/PE apresentaram odor característico de fermentado. Os demais atributos 

físico-químicos e nutricionais foram mantidos em ambos os filmes. Assim, o filme BOPP de 50 

µm foi o mais indicado tanto para redução da adstringência, quanto para conservação da 

qualidade dos pedúnculos. 

E por fim, o uso da atmosfera controlada obtida pela aplicação de CO2 nas doses 100% 

por 24 h e 80% por 48 h destanizou os pedúnculos de caju sem promover perda qualitativa, mas 

a dose de 100% por 24 h reduziu a PM e a IP, sendo a mais indicada. Pedúnculos destanizados 

nesta dose e tempo continuaram com alto valor nutricional na maior parte da sua vida útil.  
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