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RESUMO 

 

A adstringência é uma sensação tátil, gerada pela redução da lubrificação na 

cavidade oral, comumente causada pela interação de compostos fenólicos com as 

proteínas salivares. No pedúnculo do cajueiro, a adstringência é o principal problema que 

limita a sua aceitabilidade, sendo um dos maiores obstáculos para a expansão do mercado. 

Este trabalho buscou caracterizar o perfil sensorial e o perfil de compostos fenólicos de 

pedúnculos de cajueiro, e por meio de quimiometria, correlaciona-los buscando os 

possíveis marcadores químicos da adstringência do caju. Foram analisados pedúnculos 

de nove clones da safra 2017. A análise sensorial foi baseada em uma análise descritiva 

de provadores previamente selecionados e treinados, registrando a intensidade dos 

descritores gosto doce, gosto ácido, adstringência e suas subqualidades (aspereza na boca 

residual e irritação na garganta residual). Os compostos fenólicos foram extraídos com 

etanol e analisados por UPLC-QToF-MS. Foram ainda realizadas análises físico-

químicas de pH, acidez, sólidos solúveis e fenólicos totais. Os resultados foram 

submetidos a ANOVA, teste de Tukey (α=0,05), análise de componentes principais 

(PCA) e análise de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS), utilizando a 

intensidade dos picos dos cromatogramas e correlacionando com os dados sensoriais. Os 

clones CCP 76 e o BRS 189 possuem características sensoriais mais atrativas para 

consumo in natura (de mesa), devido seu sabor agradável e os clones BRS 274, CCP 09 

e Embrapa 50 para o aproveitamento industrial, como na produção de suco, pois são 

sensorialmente mais adstringentes. Apesar da doçura e da acidez do pseudofruto 

apresentarem influência na percepção da adstringência, a análise quimiométrica 

demonstrou uma forte correlação do ácido anacárdico (15:1) e cinamoil glicosídeo, 

positiva e negativa respectivamente, com a sensação de adstringência e suas 

subqualidades (aspereza na boca e irritação na garganta), associando-os como prováveis 

marcadores químicos da adstringência em pedúnculos de cajueiros.  

 

Palavras-chave: Anacardium occidentale L. UPLC. Análise sensorial. Quimiometria. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Astringency is a tactile sensation generated by the reduction of lubrication in the oral 

cavity, commonly caused by the interaction of phenolic compounds with salivary 

proteins. In the peduncle of the cashew tree (cashew apple), astringency is the main 

problem that limits its acceptability, being one of the major obstacles for the expansion 

of the market. This work aimed to characterize the sensory profile and the phenolic 

compounds profile of cashew apples, and by means of chemometrics, correlates them 

looking for the possible chemical markers of cashew astringency. Peduncles of nine 

clones were analyzed of the 2017 harvest. Sensory analysis was based on a descriptive 

analysis of previously selected and trained judges, which rated the intensity of the 

descriptors sweet taste, acid taste, astringency and its subqualities (residual mouth 

roughness and residual throat irritation). The phenolic compounds were extracted with 

ethanol and analyzed by UPLC-QToF-MS. Physicochemical analyzes of pH, acidity, 

soluble solids and total phenolics were also performed. The results were submitted to 

ANOVA, Tukey test (α = 0.05), principal component analysis (PCA) and partial least 

squares regression analysis (PLS), using the peak intensity of the chromatograms and 

correlating with the sensorial data. The clones CCP 76 and BRS 189 have more attractive 

sensory characteristics for in natura, due to its pleasant taste and clones BRS 274, CCP 

09 and Embrapa 50 for industrial use, as in the production of juice, because they are 

sensorially more astringent. Although the sweetness and acidity of the peduncles 

presented an influence on the perception of astringency, the chemometric analysis showed 

a strong correlation of anacardic acid (15:1) and cinnamoyl glycoside, positive and 

negative respectively, with the sensation of astringency and its subqualities (roughness in 

the mouth and irritation in the throat), associating them as probable chemical markers of 

astringency in peduncles of cashew trees. 

 

keywords: Anacardium occidentale L., cashew apple. UPLC. Sensory analysis. 

Chemometrics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O pedúnculo do cajueiro, também conhecido como pseudofruto ou 

simplesmente caju, apresenta elevada função antioxidante devido ao seu alto teor de ácido 

ascórbico, carotenoides e compostos fenólicos (QUEIROZ et al., 2011; LIMA et al., 

2014).  Contudo seu aproveitamento tem sido muito limitado, por ser um produto com 

alta perecibilidade e ao seu sabor adstringente (DAS; ARORA, 2017).  

Mundialmente são produzidos em torno de 1.404 mil toneladas anualmente 

do pedúnculo do caju como subproduto do processo de produção da castanha (FAO, 

2017). Apesar do seu potencial nutricional, sua elevada adstringência restringe seu 

processo de exportação (MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 2009b). Vale destacar que 

a sua ampliação no mercado exportador, dependerá de melhorias tecnológicas dos 

processos industriais e também políticas mercadológicas apropriadas (SANCHO et al., 

2007).  

No entanto, apesar da sua riqueza nutricional e elevada atividade funcional, o 

pedúnculo do cajueiro ainda apresenta baixo consumo. Principalmente no mercado 

externo, a aceitação do suco integral é comprometida em função da elevada adstringência, 

sendo um dos maiores obstáculos contra a expansão do mercado (TALASILA; SHAIK, 

2005). O aproveitamento do pedúnculo gera uma boa fonte de renda, já que o pseudofruto 

é processado industrialmente e utilizado na composição de sucos, doces, polpas, 

refrigerantes e vinhos (SANCHO et al., 2007). 

A adstringência é um dos atributos mais importantes para a qualidade 

sensorial em produtos como chás, vinhos e algumas frutas subtropicais (uva, framboesas, 

caqui, entre outras). Contudo, quando presente em alta intensidade, a adstringência torna 

o alimento desagradável (BENDER et al., 2016). 

Apenas o Brasil possui experiência, tecnologia e hábito de consumo de 

pedúnculo de caju in natura e/ou transformado em bebidas e alimentos. Assim, o suco de 

caju é um dos mais populares no Brasil. Contudo, o aproveitamento dos pedúnculos de 

caju é insignificante em relação ao volume perdido na safra a cada ano (SILVA et al., 

2008). 

A origem do termo adstringência vem do latim ad stringere, que significa 

amarrar ou ligar, o que pode estar relacionado com a sensação de secura ou enrugamento 

do epitélio oral. Seu principal mecanismo é a complexação de compostos fenólicos com 

proteínas da saliva e mucosas da boca, reduzindo a ação lubrificante da saliva e 
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aumentando a fricção entre as superfícies bucais (FRANK et al., 2001; OTTINGER et 

al., 2001).   

Lesschaeve e Noble (2005), ao estudar a influência de polifenóis nas 

propriedades sensoriais e na preferência de alimentos e bebidas, observaram que os 

consumidores aceitavam um produto sensorialmente ruim devido a seu alegado valor 

nutritivo e funcional. Essa situação vem se modificando, pois as pessoas hoje buscam 

alimentos que possuam ingredientes ou compostos bioativos, mas que também tenham 

um sabor agradável (IFT, 2018).  

O governo brasileiro tem buscado solucionar os problemas da produção do 

cajueiro, patrocinando programas de melhoramento genético com a finalidade de obter 

variedades de alta produtividade de amêndoas, maior resistência a pragas e doenças e 

produção de pedúnculos de elevado interesse comercial. O que está relacionado com 

cajueiros de porte baixo (variedades anãs que permitem a colheita manual) e pseudofrutos 

mais doces, com baixo nível de adstringência e com qualidades nutricionais e industriais. 

Contribuindo para o maior aproveitamento da amêndoa e do pedúnculo (LUZ et al., 2008; 

VIDAL NETO et al., 2013).  

Jayalekshmy e John (2004) atribuíram a adstringência do caju a seu elevado 

teor de taninos (35%), enquanto Michodjehoun-Mestres et al. (2009b) acreditam que os 

fenóis da camada de cera da película que envolve o pseudofruto são os principais 

responsáveis. Agostini-Costa et al. (2000) e Agostini-Costa, Lima e Lima (2003) citam a 

presença de taninos condensados nos pedúnculos. Cunha et al. (2017) identificaram 

ácidos fenólicos em pedúnculos de clones de cajueiro, como cinamoil glicosídeo (éster 

do ácido cinâmico), marcador químico para cajus maduros, monogaloil diglicosídeo e 

digaloil glicosídeo (ésteres de ácido gálico) como compostos que contribuem para o sabor 

amargo e adstringente no caju. Contudo, não existem estudos aprofundados sobre o tema, 

principalmente trabalhos que determinem a relação de compostos químicos com a 

percepção sensorial de adstringência. Portanto, torna-se necessário identificar os 

compostos responsáveis pela adstringência do pedúnculo do cajueiro, de forma a 

subsidiar o programa de melhoramento genético com marcadores químicos, bem como 

orientar o desenvolvimento de processos tecnológicos para reduzir a adstringência em 

produtos como o suco integral, por exemplo, sem alterar suas propriedades funcionais. 

Quando resolvido o problema da adstringência e a consequente melhoria do 

sabor, o caju e seus produtos derivados apresentarão ampliação de aceitabilidade e grande 

potencial para conquistar novos mercados, internos e externos, visto que o caju atende a 
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diversas tendências mundiais na área da alimentação (IFT, 2016). O crescimento do 

consumo e das exportações favorecerá o aumento da produção e uma utilização mais 

racional do caju, com reflexos na redução das elevadas perdas de pedúnculo in natura, 

com elevado impacto positivo na cadeia produtiva do caju, aumentando a sua 

rentabilidade. O aumento da demanda e a valorização da matéria-prima e seus produtos 

contribuirão para o incremento da produção e o aproveitamento integral do caju, dando 

maior sustentabilidade à área produtiva e impulsionando o setor industrial. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar a relação entre a composição de compostos fenólicos e a 

percepção sensorial de adstringência  em pedúnculos de clones de cajueiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar o sabor de pedúnculos de diferentes clones de cajueiro, 

incluindo a adstringência e suas subqualidades; 

 

b) Determinar as características físico-químicas de pedúnculos de diferentes 

clones de cajueiro, através dos testes de pH, acidez, sólidos solúveis e teor de 

fenóis totais; 

 

c) Identificar, por cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada à 

espectrometria de massas, os compostos fenólicos presentes nos pedúnculos 

dos clones de cajueiro em estudo; 

  

d) Correlacionar, através de análises quimiométricas, as características 

sensoriais com o teor dos compostos fenólicos, identificando prováveis 

marcadores responsáveis pela adstringência em pedúnculos de clones de 

cajueiro. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 CAJUEIRO (Anacardium occidentale L.) 

 

3.1.1 Aspectos gerais do cajueiro e seus produtos  

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) pertence à família Anacardiaceae e ao 

gênero Anacardium, que abrange outras 20 espécies. É uma planta nativa da região Nordeste 

do Brasil, adaptada às condições edafoclimáticas do semiárido, mas espalhou-se pelo mundo 

devido à ação dos colonizadores. Hoje o cajueiro encontra-se distribuído em pelo menos 55 

países de todos os continentes, com exceção da Europa, entre as latitudes 27°N (sul da Flórida) 

até 28°S (África do Sul), nas áreas tropicais e subtropicais (ARAÚJO, 2015; SUASSUNA et 

al., 2016). No entanto, apenas 28 países apresentam produção significativa (FAO, 2017). 

Do cajueiro obtém-se o caju, composto por uma castanha e um pedúnculo 

hipertrofiado (Figura 1). A castanha, o verdadeiro fruto, é composta por uma casca de 

consistência firme que é constituída por um epicarpo coriáceo, mesocarpo espesso, cujo os 

alvéolos contêm um líquido inflamável e cáustico, chamado de LCC (líquido da casca da 

castanha). A castanha também apresenta a película ou tegumento da amêndoa e a amêndoa 

comestível, conhecida mundialmente, é muito apreciada. A amêndoa da castanha do caju 

(ACC) representa cerca de 10% do peso do caju e apresenta elevado valor nutricional, por ser 

rica em ácidos graxos insaturados, proteínas, fósforo, lipídios, ferro, fibras e outros minerais 

(PAIVA; GARRUTI; SILVA NETO, 2000; SOARES et al., 2012; MUIANGA et al., 2016).  

 

Figura 1 – Cajueiro e seus principais produtos 

 

 

Fonte: Adaptada de http://cidadesnanet.com. 
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O pedúnculo, o pseudofruto, apresenta elevada atividade antioxidante (LOPES et 

al., 2012b), sendo classificado como um alimento funcional devido a seu alto conteúdo de ácido 

ascórbico (126 a 372 mg/100 mL) (DAMASCENO et al., 2008), compostos fenólicos (ADOU 

et al., 2012; QUEIROZ et al., 2011) como o ácido anacárdico (TREVISAN et al., 2006) e 

flavonoides (BRITO et al., 2007) e carotenoides (ASSUNÇÃO; MERCADANTE, 2003). A 

polpa do caju é também considerada como boa fonte de açúcares redutores (6 a 10 %) 

(AZOUBEL et al., 2005; AZEVEDO; RODRIGUES, 2000), ácidos orgânicos como o málico, 

cítrico e láctico (0,1% a 0,4%) (SILVA et al., 2000; JOSEPH, 2010), minerais (OLIVEIRA et 

al., 2002) e aminoácidos (alanina, fenilalanina, serina, leucina, glutamato, aspartato, prolina, 

tirosina) (OLIVEIRA et al., 2002).  

O pedúnculo pode ser consumido in natura, porém possui boas características para 

ser processado e originar sucos, bebidas e doces devido à sua polpa suculenta, ausência de casca 

e sementes, alto teor de açúcar e sabor exótico (SOARES et al., 2012; MUIANGA et al., 2016). 

Como ilustrado na Figura 2, o aproveitamento do pedúnculo tem em grande parte, um processo 

bem definido de fabricação industrial, mas alguns de seus produtos ainda são obtidos de forma 

artesanal (MORAES et al., 2013).  

 

Figura 2 – Principais produtos obtidos do pedúnculo do cajueiro 

 

 

Fonte: Adaptada de Moraes et al. (2013). 
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3.1.2 Aspectos de produção e mercado do caju 

 

Os principais produtores de castanha de caju estão na Ásia e África, sendo o Vietnã, 

Índia e Costa do Marfim os 3 primeiros colocados em 2017, com aproximadamente 863 mil 

toneladas (t), 745 mil t e 711 mil t, respectivamente. Nas Américas, apenas o Brasil é um grande 

produtor, com cerca de 133 mil t de castanha, ocupando a 9ª posição mundial. No entanto, o 

país está entre os poucos do mundo a produzir pedúnculos do cajueiro comercialmente, com 

cerca de 1232 mil t (FAO, 2017), valor ainda considerado insignificante em comparação com 

dados referentes a castanha de caju, já que de acordo com Vidal (2017) e Silva, Araújo e Alves 

(2010), estima-se que cerca de 85% a 90% da produção do pedúnculo ainda são desperdiçados. 

 A cajucultura no Brasil concentra-se no Nordeste, principalmente nos estados do 

Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, onde possui grande importância socioeconômica, gerando 

postos de trabalho e renda em épocas de seca. A produção comercial do cajueiro (A. occidentale 

L.) foi incentivada na década de 1970 através de programas governamentais, com a finalidade 

de favorecer a indústria de processamento da castanha-de-caju na região (GUANZIROLI et al., 

2009; SOUZA FILHO et al., 2010; VIDAL, 2017). 

De acordo com a Tabela 1, os dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do 

IBGE (2016) mostram que a área correspondente à ocupação de cajueiro no Brasil em 2016 foi 

cerca de 586,5 mil ha, onde 99,6% concentra-se no Nordeste. O Ceará possui a maior área 

plantada do país, abrangendo 64% de área cultivada na região. O Piauí e Rio Grande do Norte 

foram os estados que obtiveram uma maior redução de área plantada entre 2012 e 2016, por 

decorrências do longo período de chuvas abaixo da média e secas e pela ocorrência de pragas 

e doenças enfrentadas (VIDAL, 2017). 

 

3.1.3 Melhoramento genético do cajueiro e principais clones 

 

Os objetivos gerais do programa de melhoramento genético do cajueiro têm sido a 

seleção de plantas com alto potencial produtivo, características agronômicas superiores 

(precocidade, resistência às principais pragas e doenças), maior qualidade da castanha e do 

pedúnculo, adaptabilidade a diferentes ambientes e estabilidade de produção (VIDAL NETO 

et al., 2013). Atualmente, esse programa tem focado no aproveitamento da amêndoa e do 

pedúnculo, tanto para consumo in natura quanto para o processamento do suco, visando atender 

às demandas atuais da cajucultura (ARAÚJO, 2015). 
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Tabela 1 – Área plantada de cajueiro no Brasil, por região e por estados do Nordeste 

entre 2012 e 2016 em hectares 

 
Período 

2012 2013 2014 2015 2016 

Brasil 765.030 708.808 638.515 623.586 586.528 

Regiões      

Nordeste 760.465 704.467 634.667 619.878 583.917 

Norte 3.845 3.629 3.030 2.945 2.329 

Centro-Oeste 720 712 818 763 282 

Estados do Nordeste      

Ceará 403.373 405.466 378.146 389.358 376.295 

Piauí 170.296 133.328 92.674 87.474 79.344 

Rio Grande do Norte 129.507 116.898 114.812 96.120 80.432 

Bahia 27.180 22.964 25.690 25.824 25.749 

Maranhão 16.999 16.091 14.438 11.968 13.379 

Pernambuco 6.305 3.817 3.611 3.821 3.586 

Paraíba 5.432 4.734 4.127 4.139 3.958 

Alagoas 1.373 1.169 1.169 1.174 1.174 

 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Nesse contexto, a seleção de clones tem sido guiada pelas seguintes metas: (a) 

produtividade superior a 1300 kg ha-1, com porte baixo para facilitar a colheita manual; (b) 

castanhas com mais de 10 g, com facilidade de despeliculagem e rendimento maior que 25%; 

(c) pedúnculos com características de cor, sabor, textura e teor de taninos adequados à 

preferência do consumidor (VIDAL NETO et al., 2013). Segundo os autores, resultados 

promissores já foram obtidos, com o lançamento de diversos clones que já estão disponíveis 

comercialmente (BARROS et al., 2000; CRISÓSTOMO et al., 2002; PAIVA et al., 2007; 

PAIVA et al., 2008a; PAIVA et al., 2008b). 

 Clone (variedade ou cultivar) é uma planta originada de outra através de 

propagação assexuada e possuindo patrimônio genético idêntico. A escolha do clone dependerá 

do mercado no qual o produtor pretende atuar. Para a comercialização das amêndoas são mais 

indicados os BRS 226, BRS 274, BRS 275, Embrapa 50 e Embrapa 51, embora não tenha 

limitações no comércio da castanha. Como frutos de mesa, o ideal é o clone CCP 76, pois possui 
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maior doçura, menor teor de tanino e melhor aparência geral. Porém, os clones CCP 09, BRS 

189, BRS 226 e Embrapa 51 também são alternativas para esse mercado, especialmente o BRS 

198, bastante semelhante CCP 76, com vantagens na firmeza e coloração avermelhada. Os 

clones BRS 226, BRS 275 e CCP 1001 têm apresentado, em estudos preliminares, resistência 

ao oídio. Para a formação de jardim de semente os mais indicados são denominados Clone do 

Cajueiro de Pacajus (CCP): CCP 1001 e CCP 76. Áreas com ocorrência de resinose, é ideal o 

plantio do BRS 226, seguido do Embrapa 51. Dentre os clones citados o BRS 274 é o único de 

cajueiro-comum, os demais são variedade anão-precoce (ARAÚJO, 2015). 

 

3.2 ADSTRINGÊNCIA 

 

Adstringência é definida como um conjunto de sensações táteis na boca de longa 

duração percebidas como aspereza, secura e enrugamento do epitélio oral, irritação na garganta, 

entre outras, além de poder ser acompanhada por gosto amargo, ácido ou ambos. Essas 

sensações, também conhecidas como subqualidades da adstringência, são resultantes da perda 

do poder lubrificante da saliva devido à exposição da mucosa a determinadas substâncias 

(BAJEC; PICKERING, 2008; MELIS et al., 2017; BENDER et al., 2016; ASTM, 2004).  

Segundo Lesschaeve e Noble (2005), as pessoas sentem a adstringência de maneira 

diferente, devido a variações nas taxas de fluxo salivar. A percepção dessa sensação também 

pode ser influenciada pela concentração de etanol, pH, doçura e viscosidade. Nos estudos de 

Noble (2002) e Lesschaeve e Noble (2005), que avaliaram a influência do fluxo salivar na 

percepção da adstringência, foi observado que provadores que possuíam um fluxo salivar mais 

baixo identificaram a adstringência com intensidade mais alta, o que pode ser causado pela 

incapacidade de restauração da saliva para a lubrificação oral no decorrer da ingestão. 

Apesar de não possuir um mecanismo exato, relata-se principalmente a ligação das 

proteínas salivares nas células da mucosa oral com taninos e outros polifenóis, ocorrendo a 

formação do precipitado polifenol-proteína em forma de uma camada (Figura 3). Tal fato 

ocasiona perda da lubrificação na cavidade oral e consequente aumento da fricção entre as 

superfícies bucais, a qual é uma sensação tátil percebida pelos receptores do nervo trigeminal 

(FRANK et al., 2001; OTTINGER et al., 2001). Segundo Edagi; Kluge (2009), em caquis, a 

adstringência é proveniente dos altos teores de taninos solúveis que precipitam as proteínas 

presentes na saliva, principalmente a amilase, que uma vez ligada aos receptores de sabor, causa 

uma sensação de secura no palato, característica de alimentos adstringentes.   
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Figura 3 – Mecanismos da adstringência pela formação do precipitado polifenol-

proteína 

 

 

Interação dos compostos fenólicos, principalmente os taninos, com as proteínas salivaries percebida pelos 

receptores do nervo trigeminal. 

 

Fonte: Adaptada de Ma et al. (2014).  

 

No entanto, diversos estudos no entendimento do mecanismo da adstringência 

demonstram que as proteínas ricas em prolina (PRPs), abundantes na saliva humana (até 70% 

do teor de proteínas), estão relacionadas com a percepção da adstringência. As PRPs são 

classificadas em PRP ácida (aPRP), básica (bPRP) e glicosilada (gPRP).  A aPRP tem função 

de ligar-se ao cálcio, a gPRP atua na lubrificação oral e a bPRP atua principalmente como 

mecanismo de defesa do organismo na proteção de efeitos prejudiciais de polifenois e taninos, 

de forma a dificultar que enzimas digestivas e proteínas alimentares sejam complexadas, 

restringindo assim sua biodisponibilidade (PLOYON et al., 2018; MELIS et al., 2017; MA et 

al., 2014; CHARLTON et al., 2002). Scollary et al. (2012) elucidou o mecanismo das 

substâncias relacionadas com a adstringência e as proteínas salivares. A Figura 4 demonstra as 

interações de hidrogênio e hidrofóbicas entre o tanino condensado (proantocianidina), formado 

por catequina e epicatequinas, com as proteínas salivares.   

A sensação da adstringência pode ser provocada por uma ampla gama de compostos 

fenólicos e por compostos não fenólicos, como sais de cátions metálicos (sais de alumínio), 

agentes desidratantes (como etanol e acetona), ácidos orgânicos (LAWLESS; HORNE; GIASI, 

1996) e minerais (BAJEC; PICKERING, 2008). A adstringência foi estudada por Schöbel et 

al. (2014), que demonstraram que fenóis adstringentes hidrofílicos promovem respostas 

diretamente nos neurônios sensitivos do trigêmeo, provocando assim a percepção da 

adstringência (Figura 5). Muitos elagintaninos ou compostos de cadeia ainda menores 

contribuem para as propriedades adstringentes, apesar de não interagirem com proteínas 
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salivares e poderem ser percebidos diretamente por receptores específicos (BENNICK, 2002; 

GLABASNIA; HOFMAN, 2006; GLABASNIA; HOFFMAN, 2007).  Furlan et al. (2014) 

estudaram um terceiro mecanismo, encontrando forte correlação entre os taninos e lipossomas 

lipídicos, sugerindo que a sensação adstringente também pode ser decorrente da ligação entre 

os taninos diretamente com as proteínas da membrana de células que cobrem a cavidade oral 

(Figura 6).  

 

Figura 4 – Interações de ponte de hidrogênio e hidrofóbicas entre as proteínas salivares 

e exemplos de substâncias relacionadas com a adstringência 

 

 
 

Fonte: Adaptada de Scollary et al. (2012). 

 

Figura 5 – Mecanismos da Adstringência através dos neurônios sensitivos do trigêmeo 

 

Compostos fenólicos percebido diretamente pelo neurônio sensitivo do trigêmeo. 

 

Fonte: Adaptada de Ma et al. (2014). 
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Figura 6 – Mecanismos da Adstringência pela ligação direta entre os taninos e as 

proteínas da membrana de células da cavidade oral 

 

 

 

 

 
 

Interação direta entre os compostos fenólicos, principalmente os taninos, com as proteínas da membrana de células 

da cavidade oral.  

Fonte: Adaptada de Ma et al. (2014). 

 

3.3 COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

3.3.1 Compostos fenólicos e suas funções 

Compostos fenólicos são substâncias que possuem um anel aromático (grupo 

fenila) com um ou mais substituintes hidroxílicos e outros grupos funcionais (LEE et al., 2005). 

Possuem estrutura variável, e por isso, são multifuncionais. Existem cerca de 10.000 compostos 

fenólicos, englobando desde moléculas simples até moléculas com alto grau de polimerização. 

Estão presentes nos vegetais na forma livre ou ligados a açúcares (glicosídeos) e proteínas. 

Alguns são solúveis em solventes orgânicos, outros em ácidos carboxílicos. Os glicosilados são 

solúveis em água enquanto que os grandes polímeros são insolúveis (FERRO; MOURA; 

GERON, 2014). 

Apenas as plantas e microrganismos são capazes de sintetizar compostos fenólicos. 

As duas rotas metabólicas mais conhecidas são as rotas do ácido chiquímico (60% dos 

compostos) e a do ácido malônico. A maioria dos fenólicos em vegetais são provenientes da 

conversão de precursores de carboidratos derivados de glicólise e da rota da pentose fosfato em 

aminoácidos aromáticos, sendo o ácido chiquímico um dos intermediários dessa rota (FERRO; 

MOURA; GERON, 2014).  

Os compostos fenólicos estão entre as mais importantes classes de metabólitos 

secundários, sendo conhecidos pela sua grande importância no sistema solo-planta. Nas plantas 

estão relacionados principalmente a estresse metabólico, parede celular e exsudatos de raízes e 

sementes (CASTRO; FERREIRA; SILVA, 2004). Agem na sua proteção, fornecendo uma alta 

resistência contra raios ultravioleta, pragas, fungos, insetos, bactérias e vírus. Funcionam como 
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moléculas sinalizadoras e atuam como compostos alelopáticos, impedindo o crescimento e 

desenvolvimento de outras plantas competidoras, sendo componentes funcionais e estruturais 

da matéria orgânica do solo (FUMAGALI et al., 2008; NUNES et al., 2014). Eles servem 

também como pigmentos de flores e alimentos, mas além da cor, influenciam em outros 

atributos da qualidade sensorial dos alimentos, como sabor, odor, amargor, adstringência e 

textura (NACZK; SHAHIDI, 2004; ROCHA et al., 2011).  

Atividades antioxidantes, antimicrobianas, incluindo efeitos antifúngicos, antivirais 

e antibacterianos são relatados em estudos epidemiológicos e estudos clínicos dos polifenois 

(YIGIT; YIGIT; MAVI, 2009). Entre as classes de compostos antioxidantes naturais, os 

fenólicos têm sido bastante estudados por impedir a peroxidação lipídica e a ação da lipo-

oxigenase in vitro. A atividade antioxidante presente nesses compostos está relacionada à sua 

propriedade redutora, devida à sua estrutura química, que permite a neutralização ou o sequestro 

dos radicais livres e quelação de metais de transição, atuando tanto no início, como na etapa de 

propagação do processo oxidativo. Os compostos intermediários resultantes da reação se 

estabilizam (Figura 7), devido a ressonância do anel aromático presente na sua estrutura 

(SOUSA et al., 2007; SOETHE et al., 2016). 

 

Figura 7 – Esquema da estabilização de um radical livre por um composto fenólico 

 
 

Fonte: Adaptada de http://qnint.sbq.org.br. 

 

A ação antioxidante na saúde humana dependerá da capacidade de absorção e 

metabolismo do composto fenólico, determinada pela sua estrutura e conjugação com outros 

compostos fenólicos, o grau de glicosilação/acilação, tamanho da molécula e também sua 

solubilidade (BALASUNDRAM, SUNDRAM; SAMMAN, 2006). 

Os polifenóis estimulam a ativação de enzimas desintoxicantes do fígado e atuam 

fortemente na eliminação de radicais livres. Como consequência, promovem a prevenção de 

doenças associadas ao estresse oxidativo, como diminuição de risco de doenças 
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cardiovasculares, como também para alguns tipos de câncer, Alzheimer e Parkinson. No 

entanto, apesar de serem antioxidantes, os taninos são compostos fenólicos considerados 

antinutricionais, pois apresentam efeito adverso na digestibilidade de proteínas. Os taninos 

ligam-se fortemente aos grupos (-NH) presentes nas proteínas e peptídeos, dificultando a 

hidrólise e sua digestão no estômago. Os efeitos adversos dos compostos fenólicos podem estar 

relacionados com a carcinogenicidade, genotoxicidade, toxicidade da tireóide, entre outros. A 

ingestão dessas substâncias em grandes quantidades requer essencial atenção, mas normalmente 

não há complicações no consumo de alimentos processados que contém esses compostos, pois 

elas podem ser eliminadas parcial ou totalmente no próprio processamentos, como na 

maceração (SHAHIDI; NACZK, 2004; BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006; 

CORDÃO et al., 2010; BENEVIDES et al., 2011; MELIS et al., 2017). 

O conteúdo dos compostos fenólicos, como todos metabólitos secundários, pode 

ser influenciado por fatores climáticos (temperatura, efeito sazonal, intensidade da luz, entre 

outros), aspectos genéticos e pelas condições relacionadas ao solo. Esses fatores não agem 

isoladamente, proporcionam uma ação conjunta sobre o metabolismo secundário. Entender os 

efeitos que as condições ambientais exercem sob os metabólitos secundários são essenciais para 

aumentar a produção de constituintes ativos de espécies medicinais e aromáticas, com o intuito 

de obter maior rendimento dos compostos de interesses.  Existe uma interface química entre as 

plantas e o meio ambiente. O estímulo ocasionado pelo meio pode redirecionar a rota 

metabólica, proporcionando a biossíntese de diferentes substâncias (MORAIS, 2009).  

 

3.3.2 Estrutura química e classificação dos compostos fenólicos 

 

A estrutura básica dos compostos fenólicos é constituída de um grupamento fenol 

(grupo fenila ligado a um OH, Figura 8). Quando uma substância apresenta mais de um anel 

aromático e um grupo OH (hidroxila) ligado em cada anel, é conhecida como polifenol. A 

diversidade estrutural dos compostos fenólicos deve-se à grande variedade de combinações que 

acontece na natureza, as quais podem ser categorizadas em várias classes: fenóis simples, ácidos 

fenólicos (derivados de ácidos benzóico e cinâmico), estilbenos, taninos condensados e 

hidrolisáveis, cumarinas, flavonoides, lignanas e ligninas (NACZK; SHAHIDI, 2004; 

OLIVEIRA, 2005; SOUSA et al., 2007; FERRO; MOURA; GERON, 2014). A seguir será 

apresenta a estrutura básica dos principais compostos fenólicos relacionados à adstringência. 
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Figura 8 – Estrutura básica dos Compostos fenólicos 

 
 

Fonte: Adaptada de Vrsaljko; Haramija; Hadži-Skerlev (2012). 

 

3.3.2.1 Ácidos fenólicos 

 

Os ácidos fenólicos são compostos que apresentam 1 anel aromático (grupo fenila) 

e um grupo funcional carboxila e são divididos em dois subgrupos: ácidos hidroxibenzóicos e 

hidroxicinâmicos (Figura 9). Os ácidos hidroxibenzóicos possuem sete átomos de carbono 

(C6C1) em sua estrutura e são as moléculas mais simples dessa classe de compostos. Essas 

substâncias fazem parte das complexas estruturas dos taninos hidrolisáveis, e são pouco 

abundantes em vegetais consumidos pelos humanos. Incluem o ácido gálico, p-

hidroxibenzóico, vanílico, protocatequínico e siríngico. Os ácidos hidroxicinâmicos são 

compostos aromáticos que possuem nove átomos de carbono (C6C3), como o caféico, p-

cumárico, ferrúlico e sinápico. Fazem parte de diversos alimentos e bebidas de origem vegetal, 

como erva mate, café, maçã, ameixa e outras frutas, crucíferas, cereais, dentre outros. O ácido 

cinâmico da origem à cumarina por ciclização da cadeia lateral do ácido o-cumárico (SOARES, 

2002; BALASUNDRAM, SUNDRAM e SAMMAN, 2006; OLIVEIRA; BASTOS, 2011).  

 

Figura 9 – Estrutura dos ácidos fenólicos: a) ácidos hidroxibenzóicos b) ácidos 

hidroxicinâmicos  

a) 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Soares (2002); Heleno et al. (2015). 

 

3.3.2.2 Flavonoides 

 

Os flavonoides são formados por dois anéis aromáticos (A e B) ligados através de 

um heterociclo oxigenado de três carbonos, conhecido como anel pirano (anel C), apresentando 

carbonos dispostos (C6C3C6) (Figura 10). O anel A é derivado do ciclo do acetato/malonato, 

e o B derivado da fenilalanina. Variações do anel C especificam as subclasses de flavonoide, 

como flavonóis, flavanóis (ou catequinas), flavanonas, flavonas, isoflavonas, antocianidinas, 

proantocianidinas (taninos condensados), flavanonols e chalconas, podendo diferenciá-las pelo 

número de substituintes e sua localização. Alguns flavonoides formam cadeias, conhecidas 

também por oligômeros. Substituições em anéis A e B, como oxigenação, alquilação, 

glicosilação, acilação e sulfação resultam em diferentes substâncias dentro de cada subclasse 

de flavonoides (RICE-EVANS, 2004; CAMPOS, 2010; SELEEM; PARDI; MURATA, 2017; 

OTEIZA et al., 2018). 

Flavonoides, com exceção das catequinas, são basicamente encontrados em plantas 

na sua forma glicosilada com uma molécula de açúcar (normalmente o-glicosídeos), ligada ao 

grupo hidroxila na posição C3 ou C7. D-glicose e L-ramnose são os mais comuns, porém outros 

oito monossacarídeos ou combinações destes podem ligar-se aos diferentes grupos hidroxilas 

do flavonoide, contribuindo para o grande número de glicosídeos conhecidos (HUBER; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2008). 
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Figura 10 – Estrutura básica dos flavonoides 

 
 

Fonte: Adaptada de Balasundram; Sundram; Samman (2006); Coutinho; Muzitano; Costa (2009). 
 

Os flavonoides realizam a função de defesa da planta contra predadores e agentes 

oxidantes (radicais livres, radiação solar e outros) e são encontrados abundantemente 

distribuídos nas sementes, folhas, cascas e flores. Na indústria cosmética, essa classe de 

compostos é utilizada com o propósito de atuar como anti-envelhecimento e fotoprotetor, a fim 

de intensificar a proteção final do produto (HARBORNE; WILLIAMS, 2000). Como fonte 

natural de flavonoides existem, por exemplo o caju e a pitanga, que possuem em sua 

composição kaempferol, quercetina e miricetina; acerola, contendo quercetina e kaempferol, e 

cajá e maçã possuindo altos conteúdos de quercetina (HUBER; RODRIGUEZ-AMAYA, 

2008).  

As catequinas (Figura 11) e demais flavonoides estão relacionados com uma série 

de atividades biológicas, como antioxidante, quimioprotetora, anti-inflamatória, e 

anticarcinogênica (SCHMITZ et al., 2005). Além, de influenciarem na adstringência, com 

estudos comprovando a correlação existente desses compostos nessa percepção (ROSSETTI et 

al., 2009).   
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Figura 11 – Estrutura das (Epi) Catequinas e (Epi) Afzequina 

 

 

Fonte: Adaptada de Matsubara; Rodriguez-Amaya (2006); Pascual-Teresa; Santos-Buelga; Rivas-Gonzalo (2000). 

 

3.3.2.3 Taninos 

 

Os taninos caracterizam-se por serem polímeros fenólicos de grande peso molecular 

solúveis em água que precipitam proteínas, por conterem grupos hidroxilafenílicos, 

responsáveis pelas ligações cruzadas com proteínas. Sua concentração varia de acordo com o 

clima e com as condições geográficas. No reino vegetal são amplamente distribuídos tanto em 

espécies de gimnospermas como angiospermas, sendo que seu conteúdo varia de espécie para 

espécie, como também em suas partes (caule, folha, raízes e frutos) (BATTESTIN; 

MATSUDA; MACEDO, 2004). Os frutos, quando verdes, possuem uma alta concentração 

desses compostos, causando uma maior adstringência, a qual decresce com o amadurecimento. 

Atuam no mecanismo de defesa e proteção, pois essas substâncias evitam o ataque de 

herbívoros antes da maturação, reduzindo assim sua biodisponibilidade (AZEVÊDO et al., 

2015; MELIS et al., 2017). 

No organismo, os taninos possuem mecanismos de ação relacionados a três 

propriedades: formam complexos com íons metálicos; formam complexos com proteínas e 

alcaloides e possuem atividade antioxidante (MONTEIRO; ALBUQUERQUE; ARAÚJO, 
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2005).  A formação do complexo com proteínas e alcaloides ocorre porque os taninos possuem, 

em sua estrutura, anéis aromáticos e grupos hidroxila hidrofílicos permitindo a ligação 

simultânea de sítios receptores de ligações peptídicas, possibilitando uma ligação forte e 

estável. Essa estabilidade dependerá da concentração de taninos, da sua dimensão e do número 

de grupos fenólicos livres, como também de suas características estruturais (RINALDI et al., 

2015).  

A classe dos taninos apresenta uma grande diversidade química de compostos 

fenólicos, dividindo-se em dois grupos de acordo com seu tipo estrutural: hidrolisáveis e 

condensados ou proantocianidinas (ROCHA et al., 2011). 

 

3.3.2.3.1 Taninos Hidrolisáveis 

 

Os taninos hidrolisáveis são encontrados nas folhas, galhos, cascas e madeiras de 

diversas plantas. São formados por misturas de fenóis simples, tais como o pirogalol e ácido 

elágico, e ésteres do ácido gálico ou digálico com açúcares, como a glicose. Esse tipo de tanino 

é unido por ligações éster-carboxila (Figura 12), sendo hidrolisáveis em meio ácido ou básico. 

Sua unidade básica estrutural é um poliol, usualmente D-glucose, com seus grupos hidroxilas 

esterificadas pelo ácido gálico (galotaninos) ou pelo hexadihidroxifênico (elagitaninos) 

(BATTESTIN; MATSUDA; MACEDO, 2004).  

 

Figura 12 – Exemplo de taninos hidrolisáveis 

 
 

Fonte: Adaptada de PubChem 
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3.3.1.3.2 Taninos Condensados 

 

Os taninos condensados ou proantocianidinas (Figura 13) são de origem flavonoide, 

formados por unidades flavanol: flava-3-ols (catequina) ou flavan3,4-diols (leucoantocianinas), 

podendo conter duas a cinquenta unidades de flavonoides, classificadas como diméricas, 

triméricas, oligoméricas (até seis unidades) ou poliméricas (superior a seis unidades). Sua 

estrutura é complexa e são resistentes à hidrólise, podendo ser solúveis em solventes orgânicos 

aquosos, dependendo de sua estrutura (BATTESTIN; MATSUDA; MACEDO, 2004; 

SHAHIDI; NACZK, 2004). 

 

Figura 13 – Exemplo de tanino condensado  

 
 

Fonte: Adaptada de Pianet et al. (2008). 

 

A nomenclatura A, B e C das proantocianidinas são referentes às formas 

monoméricas, diméricas e triméricas respectivamente. Seus monômeros são ligados entre si 

principalmente por ligações nos carbonos C4C8, contudo as ligações C4C6 também podem 

ocorrer, quando esterificadas com ácido gálico, formando a 3-O-galatos, através das unidades 

()epicatequina. Unidades de flavan-3-ol também podem aparecer duplamente ligadas por 

uma ligação éter nos carbonos C2C7, formando estruturas tipo A, oriundas de uma reação 

intramolecular oxidativa (PASSOS et al., 2007; PIANET et al., 2008). As proantocianidinas 

que possuem apenas (epi) catequina são denominadas de procianidinas, enquanto as 
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proantocianidinas que contém (epi) afzelequina ou (epi) galocatequina são conhecidas como 

propelargonidina e prodelfinidina, respectivamente (GU et al., 2003). Dentre esses tipos de 

taninos, as procianidinas são mais comumente encontradas em plantas. 

 

3.4 COMPOSTOS FENÓLICOS EM PEDÚNCULOS DE CAJU 

 

Estudo mais simples de determinação de compostos fenólicos foi realizado por 

Agostini-Costa et al. (2000). A identificação de antocianinas e taninos foram realizadas por 

cromatografia em papel e de lipídios fenólicos por cromatografia em camada delgada. As 

películas de caju apresentaram três antocianidinas como delfinidina, cianidina e pelargonidina 

e o flavonol como quercetina que estão associados com a coloração dos pedúnculos. As 

amostras de sucos integrais indicam a presença de um tanino condensado e um lipídio fenólico 

(ácido anacárdico) associados ao sabor residual dos mesmos. 

O primeiro trabalho a relatar a detecção de antocianina e flavonóides no caju em 

extrato metanol-água identificaram um total de quatorze compostos.  Uma antocianina metil-

cianidina 3-O-hexosídeo e treze flavonóis glicosilados 3-O-galactosídeo, 3-O-glicosídeo, 3-O-

raminosídeo, 3-O-xilopiranósideo, 3-O-arabinopiranosídeo e 3-O-arabinofuranosídeo de 

quercetina e miricetina, bem como o kaempferol 3-O-glicosídeo. Esses compostos foram 

identificados por cromatografia líquida com detecção por arranjo de diodos e por espectrometria 

de massas por ionização por eletropulverização (LC-DAD-ESI/MS) em comparação direta com 

padrões ou flavonóides positivamente identificados em cranberry. Também foram detectados 

traços de delfinidina e ramnetina no extrato hidrolisado, indicando a presença de seus 

glicosídeos, mas indetectáveis, no extrato original (BRITO et al., 2007).  

Os compostos presentes em pedúnculos dos clones CCP 76 e Embrapa 50, além das 

variedades Parakou Rouge e Parakou Jaune foram estudados por Michodjehoun-Mestres et al. 

(2009a) por HPLC-DAD/ESI-MS. As análises demostraram que a película dos pedúnculos 

foram 15 a 20 vezes mais ricas em compostos fenólicos totais do que a polpa dos 4 tipos de 

cajus. Os glicosídeos de antocianidina estão presentes apenas em quantidades significativas na 

pele da variedade Parakou Rouge e clone CCP 76. Apenas quatro ácidos fenólicos foram 

observados na pele e polpa, o ácido gálico, dois conjugados de ácido p-leucárico, e ácido 

elágico. Picos de flavanol não identificados foram observados, semelhantes aos picos de 

epigalocatequina e galato epigalocatequina. Não foi observado nem flavan-3-ol monoméricos 

conhecidos e nem proantocianidinas oligoméricas. Quatro glicosídeos de antocianidinas foram 

detectados em películas do clone CCP 76 e variedade Parakou. Na variedade Parakou Jaune e 
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clone Embrapa 50 estavam presentes apenas traços e ausente nas polpas. Os flavonóis e 

glicosídeos de flavonóis encontrados foram miricetina monohexosídeos: 3-O-galatosídio e 3-

O-glicosídeo. Miricetina monopentosídeos: eles poderiam ser arabinose e xilose. Foram ainda 

identificados miricetinas e quercetinas: miricetina 3- O-raminosídeo, quercetina hexosídeo, 

quercetina 3-O-galactosídeo, quercetina 3-O-glicosídeo, quercetina pentosídeo, arabinosídeo 

ou xilosídeos. Agliconas desprotonadas, quercetina 3-O-raminosídeo, flavonol hexosídeo, 

miricetina hexosídeo monometílico (MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 2009a).  

A composição química de sucos e fibras de cajus maduros e verdes dos clones CCP 

76 e BRS 189 foram analisados por Cunha et al. (2017) através do sistema UPLC-qTOF-MS. 

As amostras de sucos apresentaram compostos como ésteres de ácido gálico, monogaloil 

glicosídeo e monogaloil diglicosídeo e digaloil glicosídeo; composto não-fenólicos derivado do 

ácido abscísico, ácido hexosídeo dihidro-faseico; flavonóis glicosídeos, miricetina 3-O-

hexosídeo, miricetina 3-O-raminosídeo, quercetina 3-O-hexosídeo, quercetina 3-O-

raminosídeo e kaempferol 7-O-glucoronideo; éster do ácido cinâmico, cinamoil glicosídeo e a 

flavonona, naringenina-7-O-glicosídeo. Presentes nas fibras dos cajus foram os compostos 

flavonóis glicosídeos, quercetina 3-O-pentosídeo, o éster do ácido cinâmico, cinamoil 

glicosídeo; um éster de ácido caféico, cafeoil D-glicosídeo, lactona do ácido diidrocaféico; os 

lipídios fenólicos derivados do ácido salicílico, ácidos anacárdico; também foram encontrados 

compostos não fenólicos, como a vitamina ácido ascórbico e a giberelina GA19(g), regulador 

de crescimento. 

Os principais compostos fenólicos que atuam na sensação adstringente no 

pedúnculo e em seus derivados (doces, sucos, entre outros) são os fenóis monoméricos 

(principalmente glicosídeos flavonóis) e os taninos (MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 

2009b). 

 

3.5 RELAÇÃO ENTRE COMPOSTOS FENÓLICOS E ADSTRINGÊNCIA EM FRUTAS 

 

Trabalhos relacionando a composição de compostos fenólicos e adstringência em 

frutas como, caqui, banana, uva, cranberry, cacau e caju foram demonstrados na Tabela 2.  No 

entanto, esses trabalhos não acessaram a adstringência por técnicas de análise sensorial. Os 

autores relataram substâncias correlacionadas à adstringência como, os taninos que estão 

presentes na semente de cacau (Theobroma cacao) (WOLLGAST; ANKLAN, 2000), no caju 

(35%) (JAYALEKSHMY; JOHN, 2004); taninos solúveis, encontrados em caqui cujas as 
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cultivares (Diospyrus kaki) são divididas em dois grupos, de acordo com sua adstringência 

(EDAGI; KLUGE, 2009).  

De maneira semelhante, a banana (Musa ssp.) apresenta forte adstringência, devido 

à presença de taninos solúveis. Contudo, durante o amadurecimento a adstringência desses 

frutos tende a diminuir, pois as formas solúveis são transformadas em insolúveis (PÉREZ-

BURILLO et al., 2018). A polimerização desses compostos e a degradação do amido, induzem 

o aumento da doçura e maciez e reduzem a acidez, são característicos da fruta madura (SILVA, 

BARBOSA JÚNIO; BARBOSA, 2015; SARAWONG et al., 2014); taninos condensados nos 

pedúnculos de caju (AGOSTINI-COSTA et al., 2000; AGOSTINI-COSTA; LIMA; LIMA, 

2003); taninos compostos por catequinas: (epi)galocatequina, epigalocatequina-3-O-galato, 

epicatequina-3-O-galato presentes no caqui (GU et al., 2008). 

O conteúdo total de proantocianidinas (PAC) contribuem para a adstringência em 

cranberry (Vaccinium macrocarponé) (WANG, 2017) e uva (Vitis vinifera L.). Possui ainda um 

alto teor nas sementes da uva, apresentando maior precipitação de proteínas salivares 

(RINALDI et al., 2015). Proantocianidinas de catequina e catequina 3-O-galato foram 

associaram a adstringência do caqui (IKEGAMI et al., 2007) e três procianidinas do tipo B, 

nomeadamente procianidinas B1, B2 e B4 na banana (REBELLO et al., 2014).  

Catequinas e epicatequinas são relatadas no cacau (na forma de procianidinas 

monoméricas ou taninos condensados) (WOLLGAST; ANKLAN, 2000), uva, principalmente 

na semente (ABE et al., 2007), banana (REBELLO et al., 2014). Apenas epicatequinas foram 

relatadas na uva (RINALDI et al., 2015) e caqui (AKAGI et al., 2010); Outras variedades de 

catequinas e epicatequinas como: epigalocatequina-3-O-galato, epicatequina galato, 

epigalocatequina e epicatequina são encontrados no caqui (AKAGI et al., 2010); (-)-

galocatequina na banana (REBELLO et al., 2014); (-)-galoepicatequina e prodelfinidinas em 

uvas in natura (RINALDI et al., 2015). 

Compostos como monogaloil diglicosídeo e digaloil glicosídeo (ésteres de ácido 

gálico) contribuem para o sabor amargo e adstringente em pedúnculos de clones de cajueiro 

(CUNHA et al., 2017).  

Já trabalhos com abordagem bioguiada, ou sensorialmente guiada, foi utilizada por 

Scharbert, Holzmann e Hofman (2004) para determinar os compostos responsáveis pela 

adstringência do chá preto. No estudo de thresholds, os autores verificaram que a sensação oral 

de secagem na boca e adstringente foram identificadas com as concentrações limiares de 190 a 

930 µmol / L para flavan-3-ols (variedades de catequinas e epicatequinas), 13 e 26 µmol / L 

nas teoflavinas e 0,001 a 19,8 µmol / L em flavon-3-ol glicosídeos. Observado assim, que nem 
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os polifenóis como a tearubigina, de elevado peso molecular, nem as catequinas e teoflavinas 

são os principais contribuintes para o sabor adstringente do chá preto, mas sim uma série de 14 

flavon-3-ol glicosídeos.  

 

Tabela 2 – Substâncias responsáveis pela adstringência em algumas frutas 

Substância identificadas Frutas Autor 

Taninos 
Cacau 

Caju 

WOLLGAST.; ANKLAN, 2000 

JAYALEKSHMY E JOHN (2004) 

Taninos solúveis 
Caqui 

Banana 

EDAGI; KLUGE (2009) 

SILVA, BARBOSA JÚNIO; BARBOSA, 

(2015); SARAWONG et al. (2014) 

Taninos condensados Caju 
AGOSTINI-COSTA et al. (2000) 

AGOSTINI-COSTA; LIMA; LIMA (2003) 

Taninos compostos por: 

(Epi)galocatequina, 

Epigalocatequina-3-O-galato, 

Epicatequina-3-O-galato. 

Caqui GU et al. (2008) 

Proantocianidinas 
Cranberry 

Uva 

WANG et al. (2017) 

RINALDI et al. (2015) 

Proantocianidinas de: 

Catequina 

Catequina 3-O-galato 

Caqui IKEGAMI et al. (2007) 

Procianidinas: B1, B2 e B4 Banana REBELLO et al. (2014) 

Catequina 

Cacau 

Uva 

Banana 

WOLLGAST.; ANKLAN, 2000 

ABE, et al. (2007) 

REBELLO et al. (2014) 

Epicatequina 

Cacau 

Uva 

Banana 

Caqui 

WOLLGAST.; ANKLAN, 2000 

ABE, et al. (2007); RINALDI et al. (2015) 

REBELLO et al. (2014) 

AKAGI et al. (2010) 

Epigalocatequina-3-O-galato 

Epicatequina galato 

Epigalocatequina 

Caqui AKAGI et al. (2010) 

(-)-galocatequina Banana REBELLO et al. (2014) 

(-)-galoepicatequina 
Uva RINALDI et al. (2015) 

Prodelfinidinas 

Monogaloil diglicosídeo 

Digaloil glicosídeo 
Caju CUNHA et al. (2017) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.6 FERRAMENTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS MARCADORES DA 

ADSTRINGÊNCIA 

 

3.6.1 Análise sensorial 

 

A qualidade sensorial não é uma propriedade intrínseca de um produto, mas o 

resultado da maneira como os humanos a percebem. O alimento tem suas propriedades 

estruturais, físicas e químicas que determinam suas características sensoriais, enquanto as 

percepções humanas são os resultados de processos complexos que envolvem órgãos dos 

sentidos e o cérebro. Apenas dados sensoriais fornecem informações sobre como os 

consumidores percebem ou reagem a produtos alimentícios na vida real. Assim, as medições 

instrumentais são úteis somente quando mostram boa correlação com dados sensoriais 

(SCHIFFMAN, 2001). 

No entanto, quando o homem é utilizado como instrumento de medida, é necessário 

um controle rigoroso das condições de aplicação dos testes e da metodologia a ser utilizada, a 

fim de evitar erros de natureza psicológica ou fisiológica. Para tanto, foi criada a ciência 

sensorial. A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas como 

a disciplina científica empregada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das 

características dos alimentos e dos materiais da forma que são percebidas por todos os sentidos 

(ABNT, 1993). Na análise sensorial, os métodos de avaliação podem ser classificados em 

discriminativos, descritivos e afetivos (GARRUTI et al., 2012). Discussões e explicações mais 

detalhadas sobre como conduzir, analisar e interpretar cada método são fornecidas por Amerine 

et al. (1965); Moskowitz (1983); Lawless e Heymann (1999); Stone e Sidel (2004); Meilgaard 

et al. (2006). 

 

3.6.1.1 Testes discriminativos 

 

Testes discriminativos, ou testes de diferença respondem se existe alguma diferença 

perceptível entre os produtos. Podem ser subdivididos em testes de diferença global ou 

direcional (MEILGAARD et al., 2006). 
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3.6.1.1.1 Testes de diferença global 

 

São utilizados para verificar se existe uma diferença sensorial significativa entre 

duas amostras e não em que ou quanto elas são diferentes: teste triangular, teste duo-trio, teste 

de diferença simples, teste de similaridade, entre outros. 

 

3.6.1.1.2 Testes de diferença direcional 

 

São necessários para identificar qual amostra tem a maior intensidade de uma 

característica sensorial particular. No entanto, a medida quantitativa dessa intensidade não é 

determinada. Para avaliar a diferença entre duas amostras, o teste mais utilizado é o Teste de 

comparação pareada e para avaliar diferença entre mais de duas amostras, os testes mais 

utilizados são teste de ordenação e teste de diferença do controle. 

 

3.6.1.2 Testes descritivos 

 

Envolvem a detecção e a descrição de ambos os aspectos sensoriais qualitativos e 

quantitativos de um produto. Julgadores treinados descrevem os atributos sensoriais de uma 

amostra, frequentemente denominados descritores. Além disso, eles avaliam a intensidade de 

cada descritor para definir até que ponto ele está presente naquela amostra. Meilgaard et al. 

(2006) explicam como dois produtos podem conter os mesmos descritores qualitativos, mas 

podem diferir acentuadamente na intensidade de cada um, resultando em perfis sensoriais 

bastante distintos.  

No teste de análise descritiva quantitativa ou ADQ, desenvolvida por Stone et al. 

(1974), há várias sessões de treinamento. O painel sensorial previamente selecionado tem a 

tarefa de gerar um conjunto de termos (descritores) que descrevem as diferenças entre as 

amostras. O teste é realizado individualmente por cada julgador e os resultados são analisados 

por técnicas estatísticas univariadas e multivariadas: ANOVA de cada descritor, análise de 

variância multivariada, análise de componentes principais (PCA), análise fatorial, análise de 

cluster e muitos outros.  
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3.6.1.3 Testes afetivos 

 

Os testes afetivos são a classe de testes sensoriais que avaliam respostas pessoais 

subjetivas de indivíduos em relação a um ou mais produtos, medindo aceitação e preferência. 

São realizados com um público-alvo, ou seja, com consumidores reais ou potenciais do produto 

a ser analisado, pois não faz sentido testar a aceitabilidade de um produto do qual as pessoas 

não usam ou não gostam.  Testes de aceitação quantificam o grau de gostar ou não gostar por 

meio de uma escala de categorias denominada escala hedônica (PERYAM; PILGRIM, 1957), 

enquanto os testes de preferência determinam a preferência do consumidor de um produto sobre 

outro. 

 

3.6.2 Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa (LC-MS) 

 

Uma das mais relevantes técnicas de separação e análise de compostos não voláteis 

e termicamente instáveis é a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE). No 

entanto, é uma técnica que necessita vincular-se a outra técnica quando deseja-se realizar uma 

análise qualitativa (identificação de compostos).  A LC-MS (cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas) fornece informações estruturais necessárias, tornando-se uma 

ferramenta analítica que possibilita a análise qualitativa e quantitativa (LANÇAS, 2009). 

A cromatografia líquida de ultra eficiência (UPLC, do inglês ultra performance 

liquid chromatography) baseia-se nos mesmos princípios de separação da cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC). Porém, atua com menor tempo de análise e maior eficiência, devido 

utilização de fases estacionárias (FE) com partículas menores que 2 µm e altas velocidades 

lineares da fase móvel (FM). A aplicação de colunas cromatográficas mais eficientes com 

tamanhos menores, mais resistentes para trabalhar em altas pressões e com volumes reduzidos, 

favoreceram para aprimorar o desempenho cromatográfico. Equipamento adequado para 

trabalhar em altas pressões (acima de 100Mpa), contribui para o aumento da resolução e 

detectabilidade (MALDANER; JARDIM, 2009). A redução de tempo nas separações 

cromatográficas geradas pelo UPLC promove um maior rendimento e economia de tempo, 

principalmente quando trabalha-se com muitas amostras. O tempo que pode ser utilizado no 

desenvolvimento do método, por exemplo (SWARTZ, 2005). 

Os compostos separados pelo cromatógrafo são introduzidos individualmente na 

fonte e ionização do espectrômetro de massa, onde são ionizados, separados no analisador e são 
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direcionados para detecção e quantificação. Através de um softwere são gerados os cálculos 

necessários e espectros de massa para serem analisados (LANÇAS, 2009). 

 

3.6.3 Análises Quimiométricas 

 

A análise quimiométrica consiste na aplicação de operações matemáticas e 

estatísticas para análise de resultados químicos. Extraindo assim, o máximo de informações 

relevantes, através de análise de dados multivariados (KUMAR; SHARMA, 2018).  

A análise de componentes principais (PCA) é um método que delimita 

dimensionalmente os dados, baseado em combinações lineares (compomentes principais), 

permitindo assim, traçar, visualizar e agrupar facilmente múltiplos conjuntos de dados. Essa 

técnica de agrupamento é mais utilizada distinguir as diferenças entre as amostras, verificar 

quais variáveis favorecem para essas diferenças, e se essas variáveis estão correlacionadas 

(contribuindo da mesma maneira) ou são independes (WISHART, 2008). 

A regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) é um método de calibração 

multivariada. É uma ferramenta analítica que relaciona duas matrizes de dados multivariados 

(X e Y), objetivando por meio de um conjunto de variáveis preditoras, X modelar uma ou mais 

variáveis dependentes, Y, sem que ocorra perdas de dados. Utiliza o PCA para reduzir a 

dimensionalidade da matriz e posteriormente correlaciona os espectros com os dados de 

interesse da matriz Y. O modelo melhora com o crescente número de variáveis e observações 

relevantes. São utilizados tratamentos nos dados que visam evidenciar o modelo em variáveis 

Y mais relevantes e aumentar os pesos de variáveis X mais elucidativas. Também é utilizado o 

algoritmo, para considerar automaticamente os valores omissos. Método de validação cruzada 

é utilizado como padrão de análise PLS que simula a probabilidade do modelo bem ajustado 

com os dados de resposta aleatória (WOLD; SJÖSTRÖM; ERIKSSON, 2001; SOUZA et al., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 AS AMOSTRAS 

 

Foram analisados pedúnculos de nove clones de cajueiro, sendo oito clones de 

cajueiro anão (CCP 09, CCP 76, CCP 1001, BRS 189, BRS 226, BRS 275, EMBRAPA 50 e 

EMBRAPA 51) e um clone de cajueiro comum (BRS 274) (Figura 14), da safra de 2017. 

Cerca de 30 unidades de frutos maduros e em perfeito estado foram manualmente 

colhidos, no horário da manhã (7 h às 9 h), na Estação Experimental de Pacajus – CE (s 

04°10’22’’, o 38°27’39’’). Os pedúnculos foram descastanhados e colocados cuidadosamente, 

sem sobreposição, em caixas plásticas, forradas com lâmina de espuma de 1 cm de espessura 

para proteção contra lesões mecânicas e encaminhados para o Laboratório de Análise de 

Alimentos (LAA) da Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza. Os frutos foram coletados 

em 3 lotes, sendo um lote a cada semana, considerado como uma repetição experimental a ser 

estudada. 

No laboratório, os pedúnculos dos cajueiros foram lavados em água corrente para 

remoção de sujidades aderidas à película, selecionados, separando os que estavam fora do ponto 

de maturação desejável ou com injúrias, e então higienizados em solução de hipoclorito de 

sódio 200 ppm (2,7 x 10-3 M) por 15 min, seguida de água corrente para retirar o excesso de 

cloro. Cinco unidades de pedúnculos foram cortados em rodelas com espessura de 1 cm, as 

quais foram congeladas a -18 °C e liofilizadas para posterior análise cromatográfica para 

obtenção do perfil de compostos fenólicos (Figura 15). O restante foi separado em duas partes: 

uma parte foi prensada à mão para extração do suco, o qual foi congelado para as análises físico 

químicas; a outra parte foi acondicionada em câmera fria (4 °C) por no máximo 24 h até a 

realização dos testes sensoriais. O fluxograma do preparo da amostra está apresentado na Figura 

16. 
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Figura 14 – Pedúnculos dos clones de cajueiro da Embrapa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 15 – Pedúnculo do clone de Cajueiro para liofilização 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 16 – Fluxograma do preparo das amostras 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Os pedúnculos in natura dos clones de cajueiro foram submetidos a um teste 

sensorial descritivo utilizando equipe de oito julgadores treinados, segundo Meilgaard et al. 

(2006). O recrutamento, seleção e treinamento dos candidatos foram realizados segundo as 

normas ABNT NBR ISO 8586:2016 (Análise sensorial - Guia geral para a seleção, treinamento 

e monitoramento de avaliadores selecionados e de especialistas ou experts) e ABNT NBR ISO 

13299:2017 (Análise sensorial - Orientação geral para o estabelecimento de um perfil 

sensorial). 

Foram recrutados funcionários da Embrapa, no mínimo, 3 vezes mais candidatos 

do que o número realmente necessário para compor a equipe. Os candidatos preencheram um 

questionário avaliando fatores como: afinidade com o produto, interesse em participar dos 

testes, disponibilidade de tempo para participar de pelo menos 80% dos testes, habilidade de 

verbalizar as sensações sensoriais, habilidade de usar escalas, e outros parâmetros ligados à 
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saúde e hábitos alimentares. Em seguida foi realizado uma entrevista pessoal com os demais 

candidatos, esclarecendo dúvidas do questionário e sentindo a motivação do indivíduo. 

Esses indivíduos foram selecionados de acordo com teste de reconhecimento de 

odor (ISO 8586:2016), teste de reconhecimento de gostos e sensações (ISO 8586:2016) e teste 

discriminativo (triangular) e treinados na terminologia e referências para fazer um diagnóstico 

dos atributos dos pseudofrutos in natura do cajueiro. A Tabela 3 apresenta uma lista dos termos 

descritivos de gosto e das sensações orais, suas definições e referências que foram tirados de 

um estudo prévio de análise descritiva quantitativa (ADQ) em pedúnculos de caju (GARRUTI 

et al., 1999) e adaptados para corresponder às variações observadas nas amostras do presente 

estudo. Antes da realização dos testes sensoriais foi solicitado aos julgadores que assinassem 

um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO A). Os protocolos dos testes 

sensoriais foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Ceará sob parecer nº 147.279 (ANEXO B). 

Na seleção final dos julgadores foi validado a equipe treinada. Para tanto foi 

necessário fazer um teste piloto da análise descritiva, avaliando segundo metodologia proposta 

por Damásio e Costell (1991): poder discriminativo (pamostra < 0,30); repetibilidade nos 

julgamentos (prepetição > 0,05) e consenso com os demais membros do grupo.  

A degustação dos frutos foi realizada com a equipa de julgadores definitiva, em 

cabines individuais climatizadas (24 °C), sob iluminação controlada (luz branca, fluorescente) 

e equipada com terminais de computadores para registro/coleta de dados de maneira automática 

por meio do software FIZZ (Biosystemes). Um pedúnculo in natura de caju, cortado de forma 

longitudinal, foi servido, em um prato descartável codificado com números aleatórios de 3 

dígitos, acompanhado de talheres descartáveis e um copo de água mineral. Foi utilizado o 

delineamento em blocos completos casualizados, em que os julgadores avaliaram todas as 

amostras, em três repetições para cada fruto, sendo uma amostra em cada sessão, totalizando 

27 sessões. A ordem de apresentação das amostras foi balanceada, de forma a evitar vícios nos 

resultados.  

Os julgadores foram solicitados a avaliar a intensidade do gosto doce, gosto ácido, 

adstringência, aspereza na boca e irritação na garganta, utilizando uma escala de intensidade 

não-estruturada de 9 cm, ancoradas em seus extremos com termos referentes à sua intensidade 

e amostras-referência. Na avaliação dos gostos doce e ácido, utilizou-se nos extremos da escala: 

0 = fraco e 9 = forte; adstringência e suas subqualidades, 0 = nenhum/ausência e 9 = forte 

(ANEXO C). Os julgadores respeitaram o intervalo de mínimo de 20 min entre as amostras. 
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Tabela 3 – Lista de termos descritores do pedúnculo do caju com as respectivas 

definições e amostras-referência 

Descritor Definição Amostra-referência 

Gosto Doce 

Gosto doce característico 

de uma solução aquosa de 

sacarose. 

Fraco: solução de sacarose a 12 g/L 

Forte: solução de sacarose a 40 g/L 

Gosto Ácido 

Gosto ácido característico 

de uma solução aquosa de 

ácido cítrico 

Fraco: solução de ácido cítrico em água 

(0,25 g/L) 

Forte: solução de ácido cítrico em água (3 

g/L) 

Adstringência 

Sensação de amarração ou 

secura na língua e mucosas 

da boca que é percebida 

plenamente após 15 s da 

ingestão 

Fraco: suco de caju in natura do clone CCP 

1001 

Forte: ác. tânico 0,5 g/L em suco in natura 

do clone de CCP 09 

Aspereza na boca 

residual 

Sensação de secura nas 

mucosas da boca que 

permanece por muito 

tempo após a ingestão 

Fraco: suco de caju in natura do clone CCP 

1001 

Forte: ác. tânico 0,5 g/L em suco in natura 

do clone de CCP 09 

Irritação na 

garganta residual 

Sensação de ardor ou 

coceira na garganta que é 

percebida após 30 s da 

ingestão 

Nenhum: ausência 

Forte: ác. tânico 0,5 g/L em suco in natura 

do clone CCP 09 

  
Fonte: Elaborado por Embrapa Agroindústria Tropical baseado no trabalho de Garruti et al. (1999). 

 

4.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Os sucos dos pedúnculos foram analisados para determinação de pH, acidez, sólidos 

solúveis e fenóis totais. Todas as análises foram feitas em quintuplicata. 

 

4.3.1 pH 

 

O pH foi obtido diretamente do suco com o auxílio de um pHmetro digital 

(FiveEasy™ – F20, METTLER TOLEDO). A concentração dos íons H+ do suco foi medida 

após a devida calibração do aparelho com soluções tampões pH 4,0 e pH 7,0 (AOAC, 2005). 

 

4.3.2 Acidez titulável (AT)  

 

Pesou-se 1 g de suco em erlenmeyer de 125 mL adicionando-se 50 mL de água 

destilada e 3 gotas de solução de fenoltaleína 1%. Após homogeneização, foi realizada titulação 
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com NaOH 0,1 M, previamente padronizado, até a visualização da coloração róseo-claro 

permanente, no ponto de viragem. Os resultados foram expressos em percentagem de ácido 

málico (AOAC, 2005).  

 

4.3.3 Sólidos solúveis (SS) 

 

O teor de sólidos solúveis (SS) foi obtido gotejando-se suco filtrado em algodão 

sobre o prisma do refratômetro (Atago PAL-1), previamente calibrado. O valor encontrado 

representa a % (p/p) de sacarose solúvel presente em uma solução a 20 °C, é expresso em °Brix, 

segundo a metodologia da AOAC (2005).  

 

4.3.4 Relação entre SS/AT 

 

A relação sólidos solúveis/acidez titulável (relação Brix/acidez) foi determinada 

calculando-se o quociente entre os valores obtidos para ambas as variáveis. 

.   

 

4.3.5 Fenóis Extraíveis Totais (FET) 

 

Os fenóis totais foram determinados utilizando o reagente reagente Folin-Ciocalteu 

e a curva padrão de ácido gálico, de acordo com a metodologia de Larrauri, Ruperez e Saura-

Calixto (1997) para o preparo do extrato e Obanda e Owuor (1997), para a leitura dos compostos 

fenólicos.  

O extrato foi obtido a partir de 1 g de suco dos pedúnculos pesado em tubos Falcon 

e adicionado de 4 mL de metanol P.A. 50%. O conteúdo foi homogeneizado em vortex e 

deixado em repouso por 60 minutos no escuro e em temperatura ambiente (26 ºC). Após esse 

período o tubo foi centrifugado a 25.200 × g durante 15 min. O sobrenadante foi recolhido e 

filtrado em um balão volumétrico de 10 mL. Ao resíduo da centrifugação, adicionou-se 4 mL 

de acetona P.A. 70%, sendo novamente homogeneizado em vortex e deixado em repouso por 

60 minutos no escuro à temperatura ambiente antes de nova centrifugação (25.200 × g / 15 

min). O novo sobrenadante foi recolhido e filtrado no mesmo balão volumétrico de 10 mL, 

completando-se o volume com água destilada, e em seguida transferido para um frasco plástico 

escuro.  
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Para realização da leitura utilizou-se 50 µL do extrato, 200 µL de água destilada, 

250 µL da solução Folin-Ciocalteu (1:3), 500 µL NaCO3 20% e 500 µL de água destilada em 

eppendorf, homogeneizados e deixado em repouso por 30 minutos. A leitura da absorbância foi 

então realizada com 300 µL do extrato em microplaca, em espectrofotômetro (Varian Cary 50 

Bio UV-Visible Spectrophotometer) a 700 nm.   

 

4.4 ANÁLISE DOS COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

4.4.1 Preparo dos extratos 

 

Para análise dos compostos fenólicos utilizou-se um método baseado na técnica de 

micro-extração com partição líquido-líquido. As amostras liofilizadas (conforme descrito no 

item 4.1) foram trituradas e 50 mg do pó foram pesados em um tubo de ensaio e adicionados 

de 4 mL de hexano P.A.  O conteúdo foi homogeneizado em vortex por 1 minuto e submetido 

a banho de ultrassom por 20 minutos (potência fixa de 135 W) para a extração dos compostos 

apolares. Posteriormente, adicionou-se à mistura 4 mL de solução etanol: água (7:3), novamente 

homogeneizado no vortex (1 min) e ultrassom (135 W) por 20 min, para extração dos compostos 

polares. Após a extração, as amostras foram centrifugadas a 1.008 × g por 10 minutos, com o 

intuito de decantar a parte não dissolvida (Figura 17). Da fração polar (metanólica) foi retirado 

1 mL, filtrado em filtro de PTFE (politetrafluoretileno) de 0,22 µm e recolhido em um vial, 

para posterior injeção em um sistema de cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massas UPLC-QToF-MS (Xevo, Waters) (LUZ et al., 2018). 

 

Figura 17 – Extrato de compostos fenólicos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.2 Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência acoplado a espectrometria de massas 

UPLC-QToF-MS 

 

As análises foram realizadas com o sistema Acquity UPLC (Waters), acoplado a 

um sistema de quadrupolo/tempo de voo (QtoF, Waters). As fases móveis foram água com 

0,1% de ácido fórmico (A) e acetonitrila com 0,1% de ácido fórmico (B), variando o gradiente 

de 2% a 95% B (0-15 min), fluxo de 0,4 mL.min-1. Utilizou-se a coluna Waters Acquity UPLC 

BEH C 18 (150 x 2,1 milímetros, 1,7 µm; Waters Corporation) com a temperatura ajustada a 

40 °C e volume de injeção de 5 µL.  

Os espectros de massas foram obtidos no modo negativo (ESI-), em uma faixa de 

massas entre 110 e 1180 Da, com temperatura da fonte a 120 °C e dessolvatação a 350 °C. O 

fluxo do gás de dessolvatação foi de 500 L.h-1, cone de extração de 0,5 V e voltagem capilar de 

2,6 kV. A identificação dos compostos foi realizada com o software Masslynx 4.1 (Waters 

Corporation), auxiliada pela comparação com outros trabalhos da literatura. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados da análise sensorial e análises físico-químicas foram submetidos à Análise 

de Variância (ANOVA), teste de Tukey (α=0.05) e teste de correlação de Pearson. Os dados 

sensoriais também foram submetidos à análise de componentes principais (PCA). Todas as 

essas análises estatísticas foram realizadas por meio do programa estatístico XLSTAT 18.01 

(Addinsoft). O perfil sensorial de cada uma das amostras ainda foi mostrado em gráfico tipo 

radar, onde o valor médio atribuído pelos provadores a cada descritor é marcado no eixo 

correspondente. Os resultados das análises físico-químicas foram também apresentados em 

gráficos de barras. 

Os dados cromatográficos foram submetidos a uma avaliação quimiométrica por 

PCA e PLS. A partir dos 54 cromatogramas (triplicata biológica de nove pseudofrutos e 

duplicada de injeção) obtidos na análise cromatográfica, foi selecionada a região entre 2,7 a 

19,0 min e convertidos em arquivos ASCII (código padrão americano para o intercâmbio de 

informação), inseridos no software Origin™ 9.4 para construção da matriz numérica. A matriz 

de 67.716 pontos de dados (54 cromatogramas × 1.254 variáveis), foi exportada para análise 

quimiométrica não supervisionada por análise de componentes principais (PCA) e análise de 

regressão (supervisionada) por mínimos quadrados parciais (PLS), usando o programa The 

Unscrambler X ™ 10.4 (Software CAMO, Woodbridge, NJ, EUA). O algoritmo SVD 
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(decomposição em valores singulares) foi aplicado para decompor a matriz e o método foi 

realizado após a aplicação dos algoritmos de correção e normalização da linha de base sobre os 

cromatogramas, e centrada na média das variáveis (composição) (ALVES FILHO et al., 2017). 

Informações relevantes foram obtidas pelos três primeiros componentes principais (PCs) com 

64% de nível de confiança.  

Para auxiliar na identificação da variabilidade química baseada em descritores 

sensoriais de acordo com o genótipo de caju, uma modelagem de regressão por PLS foi 

realizada utilizando as características sensoriais previamente determinadas como variáveis 

categóricas (coluna Y). O algoritmo NIPALS (mínimos quadrados parciais iterativos não-

lineares) foi aplicado na construção de um modelo para cada característica sensorial. As 

variáveis latentes (LV) foram selecionadas de acordo com parâmetros estatísticos, como SEC 

(erro quadrático médio de calibração), SEV (erro padrão de validação) e coeficientes de 

determinação (R2). Foi aplicado o método de validação cruzada completa para avaliar o 

desempenho dos modelos PCA e PLS. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISE SENSORIAL 

 

A Tabela 4 e a Figura 18 apresentam as médias de intensidade obtidas para os 

descritores sensoriais gosto ácido e gosto doce, adstringência, aspereza na boca e irritação na 

garganta dos pedúnculos de 9 clones de cajueiro. Foi observada diferença significativa (p<0,05) 

entre os clones para todos os descritores analisados. Os clones de maiores médias de 

adstringência foram BRS 274, EMBRAPA 51, EMBRAPA 50 e CCP 09, que não diferem 

estatisticamente. O clone BRS 274 também apresentou elevados aspereza na boca, irritação na 

garganta e gosto ácido e, juntamente com o EMBRAPA 50, foi o menos doce. O clone 

EMBRAPA 51, apesar de sua elevada aspereza na boca, apresentou acidez e doçura 

intermediárias. O pedúnculo do clone BRS 189 apresentou um perfil sensorial semelhante ao 

CCP 76 que possui elevado gosto doce, baixo gosto ácido, adstringência e suas subqualidades. 

O CCP 1001 também assemelhou-se ao CCP 76, porém apresentou maior irritação na garganta. 

Observa-se na Figura 18 que os clones mais adstringentes são menos adocicados, contudo 

apenas o clone Embrapa 51 não seguiu esse padrão.  
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Tabela 4 – Intensidade sensorial dos descritores do sabor, adstringência e suas 

subqualidades dos pedúnculos de clones de cajueiro, safra 2017, Pacajus – CE 

Clones 
Descritores Sensoriais1,2 

Gosto doce Gosto ácido Adstringência 
Aspereza na 

Boca 

Irritação na 

Garganta 

CCP 09  3,45 bcd  3,15 bcd  4,36 ab  4,14 ab  3,95 a  

CCP 76  5,01 ab  2,01 de  2,19 c  2,54 bc  1,98 c  

CCP 1001  5,34 a  2,14 cde  3,15 bc  2,77 bc  3,37 ab  

BRS 189  5,61 a  1,53 e  2,17 c  2,05 c  2,20 bc  

BRS 226  4,77 abc  3,82 bc  3,70 bc  4,09 ab  3,00 ab  

BRS 274  3,00 d  5,40 a  5,40 a  5,09 a  4,73 a  

BRS 275  5,79 a  3,25 bcd  3,64 bc  3,70 abc  3,06 ab  

EMBRAPA 50  2,81 d  4,38 ab  4,70 ab  4,75 a  3,60 ab  

EMBRAPA 51  4,54 bc  3,55 bcd  5,20 a  5,46 a  3,80 ab  
 

1 Valores médios 
2 Letras diferentes, na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 18 – Perfil sensorial dos pedúnculos de clones de cajueiro, safra 2017, Pacajus – 

CE  

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor.  
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Resultados semelhantes foram obtidos por Garruti et al. (1999) ao estudar o perfil 

sensorial do suco de caju de quatro clones de cajueiro anão-prococe: CCP 76, CCP 06, CCP 09 

e CCP 1001. O clone CCP 76 apresentou os pedúnculos de sensorialmente mais agradável aos 

julgadores, recebendo menores valores para aspereza na língua e irritação na garganta. Por outro 

lado, o suco do clone CCP 09 apresentou as piores características sensoriais, como elevado 

gosto ácido, adstringência e seus efeitos na língua e garganta. Nesse mesmo estudo, o suco do 

CCP 06, apesar de ter um teor de tanino não estatisticamente diferente do CCP 76, causou uma 

alta irritação na garganta, provavelmente devido ao baixo teor de açúcar. O CCP 1001 ficou em 

segundo lugar na impressão geral, mostrando ser menos doce que o CCP 76, mas não diferindo 

dele na maioria dos descritores avaliados. Porém nesse estudo o clone CCP 1001 motrou-se 

mais doce que o CCP 76, mas presentou médias maiores para todos os outros descritores. 

Mudança que pode está atrelada às mudanças sazionais de safras distintas. 

Segundo Vidal Neto et al. (2013), os clones de cajueiro-anão-precoce Embrapa 51, 

BRS 189, BRS 226 e o híbrido anão x comum BRS 275 são ideais para o plantio comercial em 

região litorânea do Nordeste, possuem alta produtividade e boa qualidade do pedúnculo e da 

amêndoa. Os clones CCP 76 e o BRS 189 são os mais recomendados para exploração de caju 

in natura (de mesa), pois são mais atrativos sensorialmente, proporcionando melhor sabor para 

os consumidores. Clone 09 é ideal para o plantio irrigado ou sequeiro e para o mercado da 

amêndoa e caju de mesa. Clone BRS 274, de cajueiro comum, é sugerido para produção de 

castanha e pedúnculo para a produção de suco e para o cultivo sequeiro, como o clone Embrapa 

50. Para regiões semiáridas e do cerrado, onde há incidência de doenças é ideal o plantio do 

clone BRS 226 (Planalto), pois é resistente à resinose, podridão-preta-da-haste (PPH), doenças 

causadas por fungo (Lasiodiplodia theobromae). 

Os clones CCP 76, CCP 09 e CCP 1001 foram lançados nos anos 80 e Embrapa 50, 

Embrapa 51, BRS 189 e BRS 226, foram lançados em 1990, todos de cajueiro-anão-precoce; 

BRS 274, primeiro clone de cajueiro-comum; e BRS 275, primeiro clone de híbrido anão x 

comum. O desenvolvimento dos clones proporcionou aos produtores alternativas para o plantio 

da cultura do caju em outros ecossistemas e incremento no peso da amêndoa. Comparando os 

clones mais antigos, nota-se que os novos possuem amêndoas maiores, com ganhos superiores 

a 22%, valores mais expressivos são obtidos pelos clones BRS 274 (comum) e BRS 275 

(híbrido), lançados em 2007. Todos os novos clones, excedem o peso mínimo da amêndoa 

(2,54), com características interessantes para cotação no mercado internacional, com exceção 

do BRS 189 (primeiro material desenvolvido para exploração do pedúnculo, como principal 

produto) (CAVALCATI; VIDAL NJETO; BARROS, 2013). 
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A PCA (Figura 19) confirmou o resultado da ANOVA. Nesse gráfico, os atributos 

são representados por vetores que indicam a direção de sua maior intensidade, e as amostras 

são localizadas próximas aos atributos que as caracterizam. Observa-se que as amostras foram 

separadas quanto à intensidade de adstringência (lado direito de PC1) e de doçura (lado 

esquerdo de PC2). Assim, nos quadrantes positivos do primeiro componente principal (PC1) 

permaneceram as amostras que apresentaram percepção mais elevada para os atributos 

adstringência, aspereza na boca, irritação na garganta e gosto ácido e menor percepção de 

doçura, sendo o inverso verdadeiro. Observa-se, então, que adstringência foi sentida com maior 

intensidade no clone BRS 274 e menor no BRS 189. O eixo das ordenadas (PC2) também sofreu 

influência do gosto doce, confirmando que o clone mais doce é o BRS 275 e o menos é o 

Embrapa 50.  O clone Embrapa 51 ficou localizado nos eixos positivos de PC1 e PC2, indicando 

que, apesar da sua elevada adstringência e subqualidades, é bastante adocidado, diferenciando-

se dos demais. 

   

Figura 19 – Análise de componentes principais dos descritores avaliados nos pedúnculos 

de clones de cajueiro, safra 2017, Pacajus – CE 

 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Os vetores adstringência, aspereza na boca, irritação na garganta e ácido ficaram 

muito próximos entre si, sugerindo alta correlação positiva. O vetor referente ao atributo gosto 

doce aponta para lado contrário, indicando correlação negativa com os demais atributos. Essas 



56 

correlações foram testadas e confirmadas (Tabela 5), obtendo-se coeficientes de correlação de 

Pearson significativos. Assim, observa-se que a doçura presente nos pseudofrutos de cajueiro 

pode mascarar a intensidade da adstringência e das sensações de aspereza na boca e irritação 

na garganta a ela associadas, enquanto o gosto ácido pode contribuir para intensificar essas 

sensações. 

Segundo Bajec e Pickering (2008), ácidos orgânicos não fenólicos podem provocar 

sensações adstringentes em adição a um gosto azedo. Lawless; Horne; Giasi (1996) concluíram 

que a adstringência não é devida à ligação de hidrogênio entre o ácido e as proteínas orais, mas 

à própria acidez. Sowalsky e Noble (1998) relataram que a adstringência dos ácidos depende 

do pH em vez da concentração. A redução do pH afeta significativamente a acidez e a 

adstringência dos ácidos, enquanto que o aumento da concentração de H+ resulta apenas no 

aumento da acidez, mas não na adstringência. Uma vez que o aumento de intensidade de 

adstringência é percebida em resposta ao compostos fenólico ou pela diminuições do pH que 

podem resultar diretamente da diminuição da eficácia da lubrificação e aumento correspondente 

da fricção oral ou da adstringência. Portanto, a adstringência dos ácidos, podem ser devido a 

interações com o tecido epitelial vivo ou uma desnaturação dependente do pH das proteínas 

salivares lubrificantes.  

De acordo com Ares et al. (2009), os açúcares podem ser um eficiente agente de 

mascaramento da adstringência e do amargor conferidos pelos compostos fenólicos. A adição 

de sacarose ao vinho tinto suprimiu a intensidade máxima da adstringência (VALENTOVA et 

al., 2002), mas a adição do adoçante artificial aspartame não afetou as propriedades 

adstringentes dos taninos de semente de uva (SMITH et al., 1996), indicando que não é apenas 

uma questão de sensação de doçura. Em um modelo reconstruído de vinho tinto (HUFNAGEL; 

HOFMANN, 2008), a omissão de aldoses e cetoses resultou em perdas de doçura e ligeiro 

aumento nas propriedades adstringentes, bem como no gosto amargo e gosto ácido. 

Simultaneamente, a omissão dos principais compostos fenólicos adstringentes do vinho 

resultou num aumento da doçura. 

 

5.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As médias obtidas para os parâmetros físico-químicos (pH, acidez titulável (TA), 

sólidos solúveis (SS), relação SS / TA e fenólicos totais extraíveis (FET) e o resultado do teste 

de Tukey são apresentados nas Figuras 20 a 24. Foram detectadas diferenças significativas entre 

os clones (p <0,05) para todos os parâmetros, entretanto, sabe-se que a composição química 
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pode variar com a época de colheita, solo, clima, estado de estresse da planta, armazenamento 

pós-colheita, dentre outros fatores. Essas determinações foram realizadas para verificar se 

existe correlação entre atributos químicos e sensoriais, e não para uma caracterização físico-

química definitiva do pedúnculo de caju dos diversos genótipos estudados. 

 

 5.2.1 pH 

 

Os valores de pH (Figura 20) variaram entre o mínimo de 3,88 (BRS275) e o 

máximo de 4,41 (CCP09). As médias encontradas apresentam valores acima de 3,8 (Figura 20), 

como exigido na legislação para suco integral de caju (BRASIL, 2016). Os materiais CCP e 

BRS já foram estudados anteriormente, apresentando valores de pH entre 4,0 a 4,7 em 

diferentes estádios de desenvolvimento (MOURA et al., 2011). No fruto, o aumento do pH está 

diretamente relacionado com a redução do valor da acidez e com o maior estado de maturação, 

pois ocorre a oxidação no metabolismo respiratório durante a senescência (NOGUEIRA et al., 

2002; DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010).  

 

Figura 20 – Resultado do teste de pH dos pedúnculos de clones de cajueiro, safra 2017, 

Pacajus – CE  

 
 

1 Letras diferentes, na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Valores de pH entre 4,15 e 4,34 foram obtidos em um estudo de caracterização de 

pedúnculos dos clones CCP 06, CCP 09, CCP 76 e CCP 1001 (MAIA et al., 2004), enquanto 

valores médios de 4,4 foram encontrados em pedúnculos de clones de cajueiro anão submetidos 
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a diferentes sistemas de condução e espaçamento (DAMASCENO JÚNIOR; BEZERRA, 

2002). A maioria das frutas é suscetível à esporulação de microrganismos, mas grupos de 

alimentos ácidos (4,0 > pH < 4,5) ou muito ácidos (pH < 4,0) restringem o crescimento de 

patógenos (BASTOS, 2007).  

 

5.2.2 Acidez titulável (AT)  

 

As médias para acidez total titulável (Figura 21) variaram entre o mínimo de 0,23 

(CCP 1001) e máximo de 0,44 % de ácido málico (BRS 275).  

 

Figura 21 – Resultado do teste de acidez titulável dos pedúnculos de clones de cajueiro, 

safra 2017, Pacajus – CE 

 
 

1 Letras diferentes, na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Ao avaliar vários estados de maturação, Moura et al. (2011) verificaram valores 

baixos de acidez (0,20% a 0,29%), como encontrado nos clones CCP09, CCP 1001 e Embrapa 

50, enquanto valores um pouco maiores que o máximo deste trabalho (0,47 a 0,49) foram 

encontrados por Maia et al. (2004). 

 

5.2.3 Sólidos solúveis (SS) 

 

Os teores de sólidos solúveis (Figura 22) variaram de 11,4 °Brix (BRS 198) a 14,0 

°Brix (BRS 275), semelhantes aos valores encontrados por Damasceno Júnior e Bezerra (2002) 

e Crisóstomo et al. (2002) para clones de cajueiro anão estudados em tratamentos de fitotecnia 



59 

e melhoramento genético (11,5 a 13,8 ºBrix). Já valores de 11,71, 12,08 e 11,25, para os clones 

CCP 09, CCP76 e CCP 1001 respectivamente foram obtidos por Garruti et al. (1999).  

 

Figura 22 – Resultado do teste sólidos solúveis dos pedúnculos de clones de cajueiro, 

safra 2017, Pacajus – CE 

 
 

1 Letras diferentes, na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

5.2.4 Relação entre SS/AT 

 

A relação entre os sólidos solúveis e acidez titulável (Figura 23) variou entre 31,2 

(BRS 274) e 59,2 (CCP 1001).  

 

Figura 23 – Resultado da razão SS/Acidez dos pedúnculos de clones de cajueiro, safra 

2017, Pacajus – CE 

 
1 Letras diferentes, na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 



60 

Em trabalhos anteriores (MAIA et al., 2004; MOURA et al., 2013), os pedúnculos 

apresentaram menor acidez (0,20% a 0,29%) e resultados similares para sólidos solúveis, o que 

levou a valores mais altos de relação Brix/acidez (até 74) para alguns dos mesmos genótipos 

aqui estudados. A relação Brix/acidez é um parâmetro relevante de qualidade, pois está 

diretamente relacionado com sabor, sendo utilizado para avaliar o grau de doçura. À medida 

que o estádio de maturação do fruto evolui, o valor da relação SS/AT aumenta, podendo 

determinar um ponto ótimo de colheita (MUSSER et al., 2004; CHITARRA; CHITARRA, 

2005). Maiores médias de SS/AT representam que a quantidade de sólidos na forma de açúcar 

é superior em relação à quantidade de ácidos orgânicos. 

 

5.2.5 Fenólicos Extraíveis Totais (FET) 

 

Os pedúnculos dos clones avaliados demostram médias para o teor de fenólicos 

extraíveis totais (Figura 24) de 102,91 mgEAG/100g (CCP 1001) a 284,21 mgEAG/100g 

(Embrapa 51).  O que está de acordo com Lopes et al., (2012a) mostrando que em diferentes 

estádios de maturação dos pedúnculos, diferentes clones de cajueiro apresentaram médias 

variando de 375,79 mgEAG/100g (CCP 09 no primeiro estádio de maturação) a 54,85 

mgEAG/100g (BRS 189, no último estádio estudado).  

 

Figura 24 – Resultado do teste de fenóis totais dos pedúnculos de clones de cajueiro, 

safra 2017, Pacajus – CE 

 
 

1 Letras diferentes, na coluna, diferem significativamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
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Assim, o conteúdo total dos compostos fenólicos diminui gradualmente com a 

maturação. Ocorre uma grande variação desse conteúdo, devido a diferenças relacionadas ao 

solo, clima, estação de crescimento, armazenamento pós-colheita e extração, como também em 

da resposta de defesa da planta. 

 

5.3 CORRELAÇÃO ENTRE DADOS SENSORIAIS E FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Na comparação dos resultados sensoriais (Tabela 4, Figuras 18 e 19) com os 

parâmetros físico-químicos, pode-se observar que os clones sensorialmente mais adstringentes 

como BRS 274, Embrapa 51, Embrapa 50 e CCP 09 também apresentaram maior teor de 

fenólicos totais. No entanto, o clone BRS 226 e BRS 275, que não difere estatisticamente dos 

clones CCP 09, BRS 274, Embrapa 50, apresentou menor adstringência. Estes clones também 

apresentam a maior média de sabor adocicado, o que pode evidenciar a influência da doçura 

para mascarar a percepção da adstringência. 

Interações entre descritores sensoriais como doçura, acidez e adstringência podem 

ser responsáveis pela falta de correlações significativas entre os conjuntos de dados físico-

químicos e sensoriais (Tabela 5). No presente estudo, apenas o descritor sensorial aspereza na 

boca apresentou correlação significativa com algum parâmetro físico-químico, no caso o 

conteúdo de fenólicos totais (α = 0,05).  

 

Tabela 5 – Correlação entre parâmetros físico-químicos e sensoriais dos pedúnculos de 

clones de cajueiro 

Variáveis pH ATT SS FET SS/ATT Doce Ácido Adstringência 
Aspereza na 

Boca 

Irritação na 

Garganta 

pH 1 -0,905 -0,178 -0,513 0,837 -0,284 -0,277 -0,133 -0,195 0,009 

Acidez (ATT)  1 0,319 0,657 -0,879 0,085 0,488 0,381 0,468 0,207 

Solidos 

solúveis (SS) 
  1 0,086 0,165 0,094 0,331 0,434 0,350 0,575 

Fenois totais 

(FET) 
   1 -0,637 -0,275 0,549 0,644 0,767 0,368 

SS/ATT     1 0,002 -0,375 -0,203 -0,333 0,046 

Gosto doce      1 -0,754 -0,733 -0,686 -0,716 

Gosto ácido       1 0,880 0,876 0,803 

Adstringência        1 0,971 0,924 

Aspereza na 

Boca 
        1 0,814 

Irritação na 

Garganta 
         1 

 

Valores em negrito são significativos (α=0,05) 
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De fato, a adstringência mostrou ser mais afetada pela presença de alguns fenólicos 

do que pela concentração total de compostos fenólicos. A partir dos resultados da análise 

sensorial (Tabela 4) verifica-se que a maioria dos juízes não perceberam sensorialmente as 

variações físico-químicas (pH, acidez, sólidos solúveis) entre as amostras. Por não 

apresentarem correlação com a análise sensorial, as análises físico-químicas não foram 

relevantes para serem incluídas na análise quimiométrica. 

 

5.4 ANÁLISE DE COMPOSTOS FENÓLICOS  

 

A Figura 25 ilustra os cromatogramas dos compostos fenólicos dos pseudofrutos de 

cada genótipo de cajueiro, adquiridos usando o modo de ionização negativa ([M-H]-). De 

acordo com relatos anteriores, alguns dos principais compostos foram identificados, os quais 

estão resumidos na Tabela 6, com os respectivos tempos de retenção (TR em min), valores m / 

z e perfil de fragmentação. Foram identificados quinze compostos, dois dos quais foram 

caracterizados como éster e treze pertencentes à classe de compostos fenólicos (cinco 

flavonoides, um derivado de ácido gálico e sete ácidos fenólicos).  

 

Figura 25 – Cromatogramas de diferentes pedúnculos de clones de cajueiro, safra 2017, 

Pacajus – CE, no modo de ionização negativa de acordo com a Tabela 6  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 



63 

Cunha et al. (2017), ao avaliar o perfil de compostos fenólicos durante a maturação 

dos pedúnculos dos clones CCP 76 e BRS 189, obtiveram resultados muito semelhantes aos 

observados nesse estudo. Dentre os compostos identificados, possuem maior relevância para 

este trabalho cinamoil glicosídeo, precursor dos voláteis de sabor; digaloil glicosídeo, pois eles 

contribuem para o sabor adstringente amargo; ácidos anacárdico que tem a capacidade de atuar 

na proteção como antibiótico. 
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Tabela 6 – Identificação dos picos de compostos orgânicos ([M-H] - íon observado e calculado), perfil de fragmentação (MS/MS) e erro 

relativo (ppm) presentes em pedúnculos de clones de cajueiro, safra 2017, Pacajus – CE  

N° do 

Pico 

Tempo de 

Retenção  

(min) 

Ionização 

negativa  
Observada 

[M-H]- 

Ionização 

negativa 
Calculada 

[M-H]- 

Prod. íon 

(MS/MS) 

Fórmula 

Empirica 

Erro 

(ppm) 
Compostos Referências 

1 2.86 483.0775 483.0775 313; 271; 169 C20H20O14 0.0 Digaloil glicosídeo CUNHA et al., 2017 

2 2.95 443.1903 443.1917 
381; 189; 161; 

143; 119 
C21H32O10 -3.2 

Ácido dihidrofaseico 

hexosideo 
CUNHA et al., 2017 

3 3.34 293.1230 293.1236 131 C12H22O8 -2.0 
Ácido hidroxibutanóico etil 

ester hexosídeo isômero 
RODRÍGUEZ-PÉREZ et al., 2013; 

BAO et al., 2018 

4 3.77 479.0846 479.0826 
317; 316; 287; 

271; 179; 151 
C21H20O13 4.2 Miricetina-O-hexosídeo CUNHA et al., 2017 

5 4.17 463.0871 463.0877 
317; 316; 287; 

271; 151 
C21H20O12 -1.3 Miricetina-O-raminosídeo 

BRITO et al., 2007; CUNHA et al., 2017; 
MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 2009a 

6 4.20 463.0874 463.0877 301; 300; 271 C21H20O12 -0.6 Quercetina-O-hexosídeo 
BRITO et al., 2007; CUNHA et al., 2017; 

MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 2009a 

7 4.65 447.0940 447.0927 
301; 300; 271; 

255; 151 
C21H20O11 2.9 Quercetina-O-raminosídeo CUNHA et al., 2017 

8 4.82 309.0977 309.0974 355; 207; 147 C15H18O7 1.0 Cinamoil glicosídeo CUNHA et al., 2017 

9 5.62 477.1031 477.1033 315; 314 C22H22O12 -0.4 Isoramnetina-O-hexosídeo 
ABU-REIDAH et al., 2014; FARAG et al., 

2015 

10 14.48 341.2119 341.2117 297; 295 C22H30O3 0.6 (15:3) -Ácido Anacárdico CUNHA et al., 2017; JERZ et al., 2012 

11 15.20 343.2281 343.2273 299 C22H32O3 2.3 (15:2) -Ácido Anacárdico CUNHA et al., 2017; JERZ et al., 2012 

12 15.44 369.2438 369.2430 325; 119 C24H34O3 2.2 (17:3) -Ácido Anacárdico JERZ et al., 2012;  SIHERI et al., 2016 

13 15.96 345.2423 345.2430 301 C22H34O3 -2.0 (15:1) -Ácido Anacárdico CUNHA et al., 2017; JERZ et al., 2012 

14 16.17 371.2578 371.2586 327 C24H36O3 -2.2 (17:2) -Ácido Anacárdico ERŞAN et al., 2017; JERZ et al., 2012 

15 16.82 373.2751 373.2743 329 C24H38O3 2.1 (17:1) -Ácido Anacárdico ERŞAN et al., 2017, JERZ et al., 2012 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Devido ao composto ácido hidroxibutanóico etil ester hexosídeo nunca ter sido 

detectado na família Anacardiaceae foi realizado um estudo de fragmentação, que constatou a 

presença do mesmo nas amostras dos clones de pedúnculo de cajueiro (Figura 26). Nos frutos, 

esse composto atua como precursores dos compostos voláteis (ALVES FILHO et al., 2017).   

 

Figura 26 – Estudo de fragmentação do composto ácido hidroxibutanóico etil ester 

hexosídeo: a) análise dos fragmentos do composto. b) espectro de massas 

a) 

 

b) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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5.5 ANÁLISE QUIMIOMÉTRICA 

 

5.5.1 Análise exploratória dos pedúnculos de diferentes genótipos 

 

A abordagem multivariada não supervisionada denominada de análise de 

componentes principais (PCA) foi utilizada devido à similaridade inerente entre a composição 

dos pedúnculos de cajueiro e o número elevado de compostos detectados explorando assim, a 

variabilidade entre os genótipos. Três PCA foram desenvolvidos a fim de obter uma visão 

completa da variabilidade de acordo com os genótipos: um usando os dados cromatográficos 

totais de 2,7 a 17,0 min; outro para análise detalhada da região dos compostos fenólicos (2,7 a 

5,7 min); e o terceiro para análise detalhada da região dos ácidos anacárdicos (14,0 a 17,0 min). 

A Figura 27a apresenta a plotagem dos dados no espaço 3D, de três componentes principais 

(PC1 × PC2 × PC3) e a Figura 27b representa as variáveis relevantes (PC1 e PC2) plotadas na 

forma de linhas. As variáveis do PC3 foram importantes apenas para destacar resultados 

relevantes.  

 

Figura 27 – Resultados do PCA dos diferentes pedúnculos de clones de cajueiro, safra 

2017, Pacajus – CE: a) sistema de coordenadas dos escores PC1 × PC2 × PC3; b) 

Compostos relevantes (PC1 e PC2) projetados em linhas  

 

 



67 

  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O gráfico dos escores do PCA (Figura 27a) mostra que os pedúnculos do clone BRS 

274 e Embrapa 51estão localizados no escore negativo do eixo PC1, por outro lado, no eixo 

positivos apresentam-se os clones BRS 189 e CCP76. A avaliação dos gráficos de linha (Figura 

27b) revelou que diferentes variáveis (compostos) foram responsáveis pelas distinção das 

amostras. As variáveis negativas de PC1 apresentaram maior quantidade de ácido anacárdico 

(15: 1) seguido de cinamoil glicosídeo na maioria dos cajueiros adstringentes, o que pode 

mostrar a correlação positiva entre estes compostos e a adstringência.  

Nos escores mais positivos do eixo PC2 encontra-se localizado o pedúnculo do 

clone BRS 275, que apresentou maior quantidade de todos os demais ácidos anacárdicos, 

principalmente o 15:2, que podem apresentar influência do sabor oposto entre os ácidos 

anacárdicos 15: 1 e 15: 2. Devido ao genótipo BRS 275 ser classificado com o sabor mais doce, 

segundo os resultados da análise sensorial (Tabela 4). 

Para detalhar a variabilidade dos compostos orgânicos de acordo com o genótipo 

do caju, foram realizadas duas PCA, cada uma utilizando uma região específica do 

cromatograma para avaliação da composição fenólica (2,7-5,7 min) e da região dos ácidos 
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anacárdicos (14,0 a 17,0 min). Os resultados de PCA a partir de compostos fenólicos são 

ilustrados nas Figuras 28a e 28b, e os da região de ácidos anacárdicos nas Figuras 28c e 28d. 

 

Figura 28 – Sistema de coordenadas dos escores PC1 × PC2 e em linha de PC1: para 

investigação detalhada das regiões dos compostos fenólicos (a e b) e ácidos anacárdicos 

(c e d) dos clones de pedúnculos de cajueiro  

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

De acordo com o gráfico de escores da composição fenólica (Figura 28a), a 

principal característica foi o agrupamento entre os genótipos CCP 09 e BRS226 em escores 

negativos de PC1 pela influência do ácido hidroxibutanóico etil éster hexosídeo (em 3,34 min). 

Por outro lado, os pedúnculos de caju plotados em escores positivos de PC1 apresentaram maior 

intensidade do composto de cinamoil glicosídeo (4,82 min), principalmente o clone BRS 275. 

Em paralelo, a avaliação da região do ácido anacárdico confirmou em correlação negativa, a 

maior quantidade de ácido anacárdico 15:1 nos genótipos com maior adstringência e aspereza 

na boca (BRS 274 e Embrapa 51), segundo os atributos sensoriais.  

Trabalhos com ácidos anacárdicos na área de alimentos são escassos.  Seus efeitos 

no sabor como, doçura ou adstringência dos alimentos não são relatados, relacionando-os 

apenas às suas propriedades antioxidantes, conservação de alimentos e na prevenção de doenças 



69 

crônico-degenerativas (ABREU et al., 2014). Já estudos relacionando o composto cinamoil 

glicosídeo com sabor nos alimentos não foram citados na literatura, obtivemos apenas trabalhos 

de identificação ou que o associem como inibidor do crescimento das plantas (MORITA et al., 

2005). 

 

5.5.2 Regressão multivariada 

 

A relação entre a análise de PCA e os atributos sensoriais (Tabela 4) através da PLS 

foi importante para entender a variabilidade das amostras. As características sensoriais descritas 

na Tabela 4 (gosto doce, gosto ácido, adstringência, aspereza na boca e irritação na garganta) 

foram usadas como variáveis categóricas (coluna Y) para desenvolver três análises de regressão 

por mínimos quadrados parciais (PLS): dados cromatográficos totais (2,7 a 17,0 min); análise 

detalhada da região dos primeiros compostos fenólicos (2,7 a 5,7 min); e análise detalhada da 

região dos ácidos anacárdicos (14,0 a 17,0 min) (Tabela 7).  

A Tabela 7 descreve cinco modelos de calibração, um para cada atributo analisado 

na sensorial, criados para cada região do cromatograma para melhorar a associação entre a 

variabilidade química de diferentes genótipos de caju e os atributos sensoriais, portanto, 

corroborando assim, com a presença de compostos marcadores de adstringência. Em geral, 

considerando a combinação entre os parâmetros estatísticos utilizados para avaliar a qualidade 

dos modelos de calibração como variância explicada, baixos erros de calibração (RMSEC) e 

validação (RMSEV), proximidade entre eles, e maiores valores do coeficiente de determinação 

(R2). O modelo de aspereza na boca apresentou-se melhor ajustado que os demais utilizando os 

dados cromatográficos completos (2,7 a 17,0 min) e apenas a região dos fenólicos (14,0 a 17,0 

min) (FREITAS et al., 2018). 

Além disso, todos estes modelos, exceto o construído para o sabor doce, 

corroboraram a forte relação entre o ácido anacárdico 15:1 com sabor desagradável do caju, 

principalmente de aspereza na boca. Já o modelo da adstringência se destacou na região dos 

primeiros compostos fenólicos (2,7 a 5,7 min) apresentando R2 de 0,89, RMSEV 0,39 e 

RMSEC/RMSEV de 0,78. Essa relação entre SEC-SEV acima de 0,75 é indicativa de um 

modelo bem ajustado (ALVES FILHO; SILVA; FERREIRA, 2017; FREITAS et al., 2018). 
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Tabela 7 – Parâmetros estatísticos obtidos pela modelagem de regressão multivariada 

por PLS:  dados cromatográficos totais (2,7 a 17,0 min), região dos compostos fenólicos 

(2,7 a 5,7 min) e região de ácidos anacárdicos (14,0 a 17,0 min), para cada atributo 

sensorial dos pedúnculos de clones de cajueiro, safra 2017, Pacajus – CE 

Modelo para o cromatograma completo (2,7 a 17,0 min) 

Descritor 

sensorial 

3LVa 

(%) 
R2 calb RMSECc R2 vald RMSEVe 

RMSEC / 

RMSEVf 

Gosto Doce 67,5 0,67 0,60 0,43 0,82 0,73 

Gosto Ácido 84,2 0,84 0,47 0,72 0,64 0,73 

Adstringência 86,1 0,86 0,43 0,76 0,58 0,74 

Aspereza na 

boca 
88,1 0,88 0,39 0,80 0,52 0,75 

Irritação na 

garganta 
78,3 0,78 0,39 0,63 0,53 0,74 

Modelo detalhado para região dos primeiros compostos fenólicos (2,7 a 5,7 min) 

Descritor 

sensorial 

3LVa 

(%) 
R2 calb RMSECc R2 vald RMSEVe 

RMSEC / 

RMSEVf 

Gosto Doce 87,7 0,88 0,37 0,80 0,48 0,77 

Gosto Ácido 84,9 0,85 0,46 0,76 0,59 0,78 

Adstringência 88,8 0,89 0,39 0,82 0,50 0,78 

Aspereza na 

boca 
92,1 0,92 0,32 0,86 0,43 0,74 

Irritação na 

garganta 
87,3 0,87 0,30 0,80 0,39 0,77 

Modelo detalhado para a região dos ácidos anacárdicos (14,0 a 17,0 min) 

Descritor 

sensorial 

3LVa 

(%) 
R2 calb RMSECc R2 vald RMSEVe 

RMSEC / 

RMSEVf 

Gosto Doce 65,3 0,65 0,62 0,41 0,83 0,75 

Gosto Ácido 75,9 0,84 0,47 0,72 0,64 0,73 

Adstringência 86,1 0,86 0,43 0,76 0,58 0,74 

Aspereza na 

boca 
88,3 0,88 0,39 0,80 0,52 0,75 

Irritação na 

garganta 
77,6 0,78 0,40 0,62 0,53 0,75 

 

a Percentual de variância total na matriz X referente a 3 LV. b Coeficiente de determinação entre o valor real e 

o valor previsto durante a calibração. c raiz quadrada do erro médio quadrático de calibração. d Coeficiente de 

determinação entre o valor real e o valor previsto durante a validação. e Raiz quadrada do erro quadrático médio 

de validação. f Critério de similaridade. 
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O modelo de regressão para a região dos primeiros compostos fenólicos destacou a 

maior intensidade de ácido hidroxibutanóico etil éster hexosídeo (3,34 min) nos clones CCP 09 

e BRS 226. Para a mesma região o composto cinamoil glicosídeo (4,82 min) obteve um 

comportamento oposto, apresentando maior intensidade no clone BRS 275. Um estudo anterior 

mostrou que alguns ésteres glicosídicos, como o ácido hidroxibutanóico etil éster hexosídeo, 

são importantes para o metabolismo e são considerados precursores dos compostos voláteis 

presentes nos frutos (ALVES FILHO et al., 2017).  

Os pedúnculos do BRS 189 avaliados por Agostini-Costa et al. (2004), 

apresentaram o maior teor de ácido anacárdico total entre todos os genótipos avaliados, mas 

apresentaram boa aceitação sensorial, não diferindo da amostra controle (clone CCP 76). 

Também foi relatado que sólidos solúveis totais (SST) e acidez dos pedúnculos do BRS 189 

não diferiram em relação ao controle. Inversamente, os pedúnculos do clone CCP 1001 

apresentaram os menores teores de ácido total anacárdico, que diferiram significativamente do 

clone controle CCP 76. Esses pedúnculos apresentam baixo teor de açúcar e apresentam menor 

semelhança global com o controle. Segundo os autores, o teor de açúcar justificaria as variações 

de aceitação.  

De fato, a doçura nos frutos está relacionada ao teor de sólidos solúveis totais, 

especialmente açúcares e acidez titulável, parâmetros que são utilizados como medida indireta 

da doçura (CHITARRA; CHITARRA, 2005). No entanto, os atributos sensoriais, no estudo de 

Agostini-Costa et al. (2004), como sabores doces e ácidos e adstringência, não foram avaliados 

diretamente. Outra questão é que os autores trabalharam apenas com o teor total de ácido 

anacárdico, não possibilitando a associação de compostos específicos com as características 

sensoriais do pedúnculo de diferentes clones. Assim, o maior teor de ácidos anacárdicos 

encontrado no BRS 189, por exemplo, pode ser devido a compostos não relacionados à 

adstringência de pedúnculo de cajueiro. Visto que o pedúnculo do clone BRS 189 não 

diferenciou do controle, que é sensorialmente pouco adstringente,  

Em comparação com o presente estudo os clones CCP 76 e BRS 189 também não 

diferenciaram-se estatisticamente em relação as análises físico químicas de sólidos solúveis e 

acidez. Já o clone CCP 1001 apresentou maior teor de sólidos solúveis e menor acidez. Contudo, 

não foi realizado um paralelo com o teor total de ácidos anacárdicos presentes nesses clones.  
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CONCLUSÃO 

 

Pedúnculos de diferentes clones de cajueiro apresentam composição físico-

química, perfil de compostos fenólicos e características sensoriais de sabor (gosto doce, gosto 

ácido e adstringência) excepcionalmente diferenciados. 

A grande variabilidade química entre os clones de cajueiro ocorre devido à 

diversidade de genótipos oriundos do melhoramento genético, no qual estão relacionados com 

sua composição e também com as características físico químicas e sensoriais.  

Os clones CCP 76 e o BRS 189 possuem características sensoriais mais atrativas 

para consumo in natura (de mesa), devido seu sabor agradável e os clones BRS 274, CCP 09 e 

Embrapa 50 para o aproveitamento industrial, como na produção de suco, pois são 

sensorialmente mais adstringentes.  

Apesar da doçura e da acidez do pseudofruto apresentarem influência na percepção 

da adstringência, a análise quimiométrica demonstrou uma forte correlação do ácido anacárdico 

(15:1) e cinamoil glicosídeo, positiva e negativa respectivamente, com a sensação de 

adstringência e suas subqualidades (aspereza na boca e irritação na garganta), associando-os 

como prováveis marcadores químicos da adstringência em pedúnculos de cajueiros.  
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ANEXO C – Ficha de avaliação do treinamento e avaliação dos pedúnculos in natura de clones 

de cajueiro. 
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