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Apresentação 
 

 
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que 

permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na 

perspectiva de formar os cientistas do futuro.  

Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e 

experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade 

acadêmica.  

Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável 

pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação 

Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46 

trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de 

Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia 

Molecular e Vegetal. 

 

É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de 

Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços 

dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.  

 

 

 

Vitor Hugo de Oliveira 

Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, FISICA E QUÍMICA DE ACESSOS DE 
CAJUEIRO DO CERRADO 

Esdras Rocha da Silva1, João Rafael Silvério1, Otávio Vieira Sobreira Júnior1, Ana 
Cecília Ribeiro de Castro2, Carlos Farley Herbster Moura2 

1Universidade Federal do Ceará; 2Embrapa Agroindústria Tropical, CP 3761,  
60511-110, Fortaleza, CE, Brasil. E-mail: esdrasyave@gmail.com 

 
O Banco Ativo de Germoplasma de Caju da Embrapa, localizado em Pacajus-CE, 
possui uma coleção de acessos provenientes do Cerrado, que representam coletas 
realizadas em vários Estados do Brasil. Os objetivos deste trabalho foram as 
caracterizações morfológicas, física e químicas de 3 acessos da espécie 
Anacardium occidentale L., coletados em Itaituba-PA, Água Boa-MT e Cristalândia 
do Piauí-PI. Os acessos foram avaliados por meio dos descritores morfológicos: 
altura e hábito da planta; tamanho, peso, firmeza, formato e cor do pedúnculo; cor 
da folha jovem e adulta; fragilidade e forma da folha adulta; diâmetro e tipo de copa; 
área foliar e razão entre o número de flores masculinas e hermafroditas. Através 
das análises físicas e químicas foram determinados o teor de vitamina C, acidez, 
sólidos solúveis totais (ºBrix) e  pH. A partir dos resultados, observou-se que dois 
acessos, anteriormente classificados como Anacardium othonianum Rizz e 
Anacardium sp. nos dados de passaporte eram na verdade acessos de Anacardium 
occidentale L. Do ponto de vista morfológico, há elevada variabilidade fenotípica 
para praticamente todos os caracteres avaliados. Os acessos foram classificados 
como altos, apresentando copas com mais de 8 m de diâmetro e hábito para cima e 
aberto. O peso total médio é de 67, 06g e o da castanha é de 5, 62g. No geral há 
variabilidade no formato do pedúnculo e cor predominante laranja e em relação a 
firmeza de polpa houve variação média de 6,13 a 9,12N. A maioria das folhas 
jovens apresentaram cor verde-avermelhada e verde quando adultas, em sua 
maioria obovatas e flexíveis. Foi observada alta variação na razão entre flores 
masculinas e hermafroditas, dentro das repetições de um mesmo acesso, o que 
pode ser um indicativo de que plantas com mais flores hermafroditas tenham uma 
produção de frutos maior, entretanto se faz necessário a correlação destes dados 
com os de produção e repetições anuais sucessivas. Quanto às características 
químicas foram observadas que as polpas apresentam em média 276,26mg /100g 
de vitamina C. A acidez variou de 0,43 a 1,33%, sendo o acesso de Cristalândia do 
Piauí-PI o de mais baixo pH (3,4). Quanto aos sólidos solúveis houve variação de 
11,4 ºBrix (Água Boa-MT) a 14,86 ºBrix (Itaituba-PA). Os dados obtidos serão 
documentados no banco de dados SIBRARGEN, para uso em futuros trabalhos de 
pesquisa. 

Palavras-chave: Anacardium occidentale L., germoplasma, caracterização. 
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