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Diversas especies de cajui ocorrem no Brasil, sendo 0 A. microcarpum a especie que mais

apresenta caracteristicas semelhantes as do cajueiro comum (A. occidentale). Segundo Cavalcante

(1996),0 cajui e uma arvore que mede de 25-30 m de altura, tronco reto, de 50-90 cm de diametro,

casca espessa e copa bastante larga. 0 pedunculo frutifero (pseudofruto), de 5-7 cm por 4-5 cm, e

carnoso-sucoso, sendo que 0 fruto verdadeiro (castanha) e muito pequeno em rela~o ao

pseudofruto. Os pedunculos f10rais sac pequenos, intragaveis, pois sac muito acidos, apenas

doces quando bem maduros, tendo a casca muito rica em tanino.

A regiao Meio-Norte brasileira tern, nos seus recursos naturais, uma grande oportunidade

para 0 desenvolvimento de sua economia, atraves da explora~o de seus varios ecossistemas,

sendo 0 cajui uma das especies nativas desse ambiente com potencial para gerar emprego e

renda, especial mente na agroindustria rural familiar.

o cajui pode ser consumido "in natura", separando-se 0 suco da polpa. 0 suco e utilizado

em refrescos e bebidas, e a polpa e usada para a fabrica~o de compotas e doces (Almeida,1998).

Desta forma, 0 presente trabalho foi planejado e conduzido com 0 objetivo principal de fazer

a caracterizac;:ao fisica e quimica do fruto e pseudofruto de gen6tipos de cajui oriundos de

diferentes ecossistemas da regiao Meio-Norte do Brasil.

Foram coletados frutos completos (pedunculo e castanha) de 30 gen6tipos de cajui

oriundos de seis municipios do estado do Piaui e de urn municipio do estado do Maranhao.

o periodo de coleta estendeu-se de setembro a novembro de 2000. Fez-se a sele~o,

identifica~o, e registro de cada gen6tipo (caracterizando-o como cajui ou cajua), anotando-se a

altura da planta, diametro do caule na altura do peito, diametro de copa e colora~o do pedunculo.

Nas coletas efetuadas, encontraram-se registros referentes ao cajui e ao cajua, cujos

nomes sac popularmente conhecidos nos estados do Piaui e Maranhao. 0 cajua possui tamanho

intermediario entre 0 cajui e 0 caju comum.

Os frutos completos e maduros foram transportados em isopor com gelo para 0 laborat6rio

de Fisiologia Vegetal da Embrapa Meio-Norte, onde foram conservados em freezer (-19 0c) ate

serem analisados. Cerca de 21 frutos foram selecionados para as analises fisica e quimica, sendo

divididos em 3 grupos de 7 frutos.

Foram avaliadas as seguintes caracteristicas: peso medio total (pedunculo e castanha),



peso medio de castanha, diametro maior e menor do pedunculo, comprimento do

pedunculo, diametros longitudinal, dorsal e ventral de castanha, pH, acidez total titulavel, s61idos

soluveis totais e a rela~o brix/acidez.

Utilizou-se 0 delineamento experimental de blocos ao acaso, com 30 tratamentos

(gen6tipos), 3 repeti¢es e 7 frutos completos por parcela.

as dados das caracterfsticas estudadas foram submetidos a analise de variancia pelo teste

F, e as medias, comparadas pelo teste de Scott & Knott (1974), a 5% de probabilidade.

as resultados referentes as analises ffsicas e qufmicas do pedunculo e castanha estao

apresentados na Tabela 1.

o gen6tipo 3 destacou-se como 0 de maior peso medio total (castanha e pedunculo), com

60,44 g, diferindo significativamente dos demais, vindo a seguir os gen6tipos 8 e 9, com,

respectivamente, 40,60 9 e 37,45 g. Apenas 13 gen6tipos obtiveram peso medio de fruto superior a

media do ensaio, que foi de 22,13 g.

Com rela~o ao diametro maior do pedunculo, 0 gen6tipo 3 foi superior (p<0,01) aos

demais, com valor de 44,68 mm. A seguir, ficou 0 grupo formado pelos gen6tipos 1, 8, 9, 16 e 26,

diferindo significativamente dos gen6tipos restantes. A media geral foi de 30,21 mm, com 17

gen6tipos apresentando valores acima dessa media.

TABELA 1. Peso medio total - castanha e pedunculo (PMT), diametro maior do pedunculo (DMP),

comprimento do pedunculo (CP), peso medio de castanha (PMC), s6lidos soluveis

totais (SST), pH, acidez total titulavel (ATT) e rela~o brixlacidez (RBA), em 30

gen6tipos (GEN) de cajuf de diferentes ecossistemas da regiao Meio-Norte do Brasil.

Embrapa Meio-Norte, 20011 .

PMT DMP CP
(g) (mm) (mm)

1 33,77 c 37,75 b 35,49 c
2 28,42 d 31,23 d 34,46 c
3 60,44 a 44,68 a 42,29 a
4 17,89f 32,42d 34,63c
5 23,04 e 32,25 d 29,75 e
6 5,39 h 18,42 h 15,78 h
7 21,42 e 28,84 e 27,40 f
8 40,60 b 37,08 b 35,20 c
9 37,45 b 37,85 b 39,78 b
10 12,629 25,87f 21,289
11 7,09 h 22,23 9 24,67 f
12 9,799 22,989 25,43 f
13 9,959 26,92 f 25,62 f
14 13,669 25,99 f 25,05 f
15 7,85 h 21,34 9 21,14 9
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PMC
(g)

4,57 c
3,51 e
6,26 a

2,4 9
2,629
1,071

3,45e
5,66 b
4,51 c
1,63 i
1,11 I
1,37 j
1,31 j
1,74i
1,43 j

SST
(OBrix)
13,53 d
9,539

10,279
11,33 f
10,93 h
8,00 h

13,87 d
13,07 d
12,27 e
14,40 c
13,60 d
14,60 c
14,47 c
15,00 c
16,27 b

pH

4,62 c
4,18 e
4,37 d
4,35 d
4,41d
3,47 i
4,08f
4,52 c
4,21 e
2,981
3,20j
2,981
3,34 i
3,21 j
3,34 i

ATT
(%)
0,37 h
0,40 h
0,28 h
0,559
0,24 i
1,11 d
0,609
0,33 h
0,469
1,54 b
1,81 a
1,35 c
1,65 b
0,93 e
1,15 d

36,15 d
24,41 e
37,11 d
20,50 e
46,22 c
7,239

23,68 e
40,19 d
26,90 e
9,419
7,579
10,809
8,869
16,31 f
14,18 f
02/12/02
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16 32,63 c 36,46 b 38,55 b 4,03 d 12,20 e 2,73 m 1,63 b 7,489
17 25,20 e 35,24 c 35,28 c 2,15 h 13,93 d 3,48 i 0,86e 16,25 f
18 12,159 25,14 f 25,74 f 2,06 h 13,67 d 3,18 j 1,05 d 13,03 f
19 30,36 d 33,33 d 37,97 b 3,33 e 13,20 d 4,52 c 0,23 i 58,63 b
20 21,16 e 31,96 d 26,16 f 3,94 d 11,60 f 5,29 a 0,14 i 85,58 a
21 20,69 f 28,85 e 30,44 e 3,35 e 11,60 f 3,929 0,489 25,14e
22 22,14 e 31,60 d 33,81 d 2,34 e 12,07 e 3,81 h 0,499 25,18 e
23 18,88 f 27,81 e 25,60 f 4,08d 9,339 4,32 d 0,31 h 30,57 e
24 3,60 h 14,50 i 16,00 h 0,90 I 21,13 a 3,351 1,22 d 17,33f
25 22,04 e 28,55 e 33,24 d 3,88d 14,53 c 3,37 i 0,70f 21,3 e
26 32,46 e 37,05 b 30,07 e 3,97 d 12,67 e 3,39 i 1,07 d 12,009
27 29,27 d 34,92 c 31,08 e 3,27 e 10,4°9 3,19 j 0,95 e 10,969
28 19,76 f 34,31 c 21,759 3,00f 12,13 e 3,869 0,78 f 15,52 f
29 30,70 d 32,71 d 34,42 c 3,71 e 12,47 e 4,97 b 0,21 i 59,19 b
30 21,87 e 31,98 d 27,02 f 2,44 9 14,33 c 3,11 I 1,37 c 10,59 9

Media 22,13 30,21 29,33 2,93 12,88 3,79 0,81 24,61
F2 ** ** ** ** ** ** ** **

CV3 22,56 8,50 10,98 15,07 5,10 2,89 10,03 18,67
1.Medias na vertical, seguidas pela mesma letra, nao diferem entre si pelo teste de Scott & Knott ao n lvel de 5% de probe
2.** significativo (P<O,01).
3.Coeficiente de variagao (%).



a gen6tipo 3 apresentou comprimento do pedunculo superior (p<O,01) aos demais (42,29

mm), sendo seguido pelo grupo constituido pelos gen6tipos 9, 16, e 19. Dezesseis gen6tipos

obtiveram comprimento do pedunculo superior a media do ensaio (29,33 mm). Leite (1994) relata

que ha grande variac;ao no tamanho do pedunculo do caju comum (3 ate 20 cm de comprimento

por 3 ate 12 cm de largura). Neste estudo, os maiores valores encontrados nos varios

gen6tipos foram de 4,23 cm, para 0 maior comprimento, e 4,47 cm, para 0 maior diametro.

Em relac;ao ao peso medio de castanha, destacou-se 0 gen6tipo 3 (6,26 g), diferindo

significativamente dos demais. 0 gen6tipo 8 apresentou 0 segundo maior (p<O,01) peso, sendo

que 16 gen6tipos obtiveram valores acima da media, que foi de 2,93 g.

Considerando 0 teor de s6lidos soluveis totais, esse variou de 21,13 °Brix, apresentado pelo

gen6tipo 24, 0 qual diferiu (p<0,01) dos demais, a 8,00 °Brix, apresentado pelo gen6tipo 6 . A

media geral foi de 12,88 °Brix, sendo que apenas 15 gen6tipos situaram-se acima da media. Silva

(1998a) encontrou valores de s6lidos soluveis entre 9,8% e 14%, para caju comum.

Foram observados valores de pH numa faixa que variou de 2,73 (gen6tipo 16) a 5,29 (no

gen6tipo 20), enquanto que a media foi de 3,79, pr6ximo ao valor encontrado por Silva (1998a),

com caju comum, cujo pH medio foi de 3,90.

Em relac;ao a acidez total titulavel, expressa em % de acido citrico, 0 gen6tipo 11 foi

superior (p<O,01) aos demais (1,81%), enquanto que 0 grupo que apresentou os menores valores

de acidez foi constituido pelos gen6tipos 5 (0,24%), 19 (0,23%), 20 (0,14%) e 29 (0,21%). A media

foi de 0,81%. Silva (1998b), no estado do Ceara, encontrou valores de acidez total para caju

variando de 0,22% a 0,52%, sendo inferior ao valor da media encontrada nesse trabalho.

o gen6tipo 20 apresentou uma relac;ao brixlacidez superior (p<O,01) aos demais (85,58). Os

gen6tipos 19 (58,63) e 29 (59,19) e 0 gen6tipo 5 (46,22) ficaram em segunda e terceira coloca¢es

no ranking. Verificou-se uma grande amplitude nessa variavel, onde a maior relac;ao superou em

aproximadamente 12 vezes a menor. Esses gen6tipos apresentam grande potencial para 0

consumo "in natura", devido a doc;ura dos seus pedunculos, especialmente, 0 gen6tipo 20. 0
gen6tipo 8, pertencente ao quarto grupo, apresenta, tambem, alto potencial de mercado, pois

possui colorac;ao vermelha do pedunculo, a qual e a preferida pelo consumidor, alem de ter born

teor de doc;ura, com relac;ao brixlacidez de 40,19.

1. a gen6tipo 3 de cajui apresenta os maiores valores para as caracteristicas fisicas de pedunculo

e de castanha.

2. Os gen6tipos 24 e 11 apresentam, respectivamente, 0 maior teor de s61idos soluveis totais

(21,13 °Brix,) eo maior percentual de acidez total titulavel (1,81 %), porem, apresentam os menores

valores para as caracteristicas fisicas de castanha e pedunculo.

3. Quanto ao pH e a relac;ao brix lacidez, 0 gen6tipo 20 apresenta os maiores valores (5,29 e

85,58), com grande potencial para 0 consumo "in natura" e caju ameixa.
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