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Introdução

Uma das fruteiras com grande potencial econômico 
para o Nordeste é a cajazeira (Spondias mombin L.), 
planta da família das Anacardiáceas que possui 79 
gêneros, tem como centro de origem a América Tropical e 
encontra-se disseminada em quase todos os ecossistemas 
dessa região. Essa fruteira ocorre, espontaneamente, de 
forma isolada ou aleatória em quintais e sítios [1].

O cajá é um fruto tropical com crescente valor de 
mercado, principalmente no Nordeste brasileiro, onde 
ocupa lugar de destaque na produção e comercialização 
de polpa, pela excelente qualidade sensorial que 
apresenta. O aumento da demanda vem despertando o 
interesse pelo seu cultivo, porém o incipiente acervo de 
informações e conhecimentos existentes impede a 
instalação de pomares comerciais. No Norte e Nordeste 
do Brasil, a forma de exploração dos frutos da cajazeira é 
extrativista, os frutos são colhidos de árvores encontradas 
de forma espontânea nas matas de terra firme e várzeas e 
subespontânea em quintais e pomares domésticos [1]. 

A expansão do cultivo da cajazeira, em escala 
comercial, depende do uso de material propagativo com 
elevado potencial produtivo e com características 
qualitativas desejáveis [2]. Ainda para este autor, as 
características físicas, químicas e físico-químicas das 
frutas de uma determinada espécie variam, além do fator 
genético, com o local, os tratos culturais, a época de 
colheita, o estádio de maturação, etc. 

Segundo Rodriguez-Amaya & Kimura[3] o cajá, polpa 
e película comestível, fornece um valor de vitamina A 
maior que o de caju, goiaba e algumas cultivares de 
mamão e manga Bourbon e Haden.

 Dentre as variáveis em uma caracterização química, a 
acidez e os sólidos solúveis são as que mais interessam à 
indústria de processamento de frutos. O teor de sólidos 
solúveis totais, expresso em °Brix é uma medida indireta 
do teor de açúcares do fruto, sendo a relação sólidos 
solúveis totais e a acidez total titulável associadas ao 

estádio de maturidade fisiológica dos frutos e ao sabor 
[4]. 

Diante do exposto este trabalho teve por objetivo
Delinear o perfil físico-químico de três genótipos de 
cajazeiras cultivadas no Banco de Germoplasma da
Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA)
e do Centro de abastecimento alimentar de Pernambuco
(CEASA).

Material e métodos

A. Local de Realização

A presente pesquisa foi realizada no laboratório de 
Análises Físico-Químicas de Alimentos do Departamento 
de Ciências Domésticas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco – DCD/UFRPE e foram utilizados frutos de 
genótipos de cajazeiras existentes no Banco de 
Germoplasma do IPA, instalado na Estação Experimental 
de Itambé, Itambé – Pernambuco e do CEASA.

B. Caracterização físico-química

Cajás dos genótipos IPA 1.1, IPA-4.1 e IPA-6.1, no 
estádio maduro foram colhidos no Banco de 
Germoplasma do IPA e levados em caixas de isopor para 
o Laboratório de Análises de Alimentos do Departamento 
de Ciências Domésticas, onde foram realizadas as 
seguintes análises.

Percentual de rendimento em suco obtido pela 
diferença entre o peso dos frutos (g) e o peso do seu 
resíduo; sólidos solúveis totais, acidez total titulável, pH e 
ácido ascórbico segundo metodologia descrita pela 
A.O.A.C. Açúcares totais segundo o método de Antrona.
Flavonóis totais pelo método proposto por Lees e Francis
. Carotenóides totais pelo método descrito por Rodriguez-
Amaya . Teor de fenólicos totais, de acordo com a 
metodologia proposta por Wettasinghe e Shahidi. A Cor
foi avaliada em colorímetro Minolta CR300, operando em 
sistema CIE (L*a*b*).



Todas as determinações foram efetuadas em triplicata e 
os resultados submetidos à análise de variância e teste de 
Tukey ao nível de 5 % de probabilidade, utilizando o 
programa estatístico “SAS for Windows”.

Resultados e Discussão
Pode-se observar na Tabela 1 que os teores de pH e de 

SST (sólidos solúveis totais) detectados para todos os 
genótipos estudados (Tabela1), apresentaram-se acima do 
mínimo exigido pelo PIQ para polpa de cajá [5], que é de 
2,2 para pH e de (9,00°Brix) para SST (sólidos solúveis 
totais)[5]. 

Os valores de ATT (acidez total titulável) encontrados 
para CEASA, IPA 1.1, IPA 4.1 e IPA 6.1 respectivamente 
foram de 1,56, 1,67, 1,60 e 1,99 % de ácido cítrico 
apresentando-se acima do mínimo (0,90%) exigido pelo 
PIQ [5]. 

A relação SST/ATT para os genótipos IPA1.1, IPA4.1 
e IPA6.1 foram respectivamente de 6,17, 6,38 e 5,19 
(Tabela 1). Já a CEASA (9,08) apresentou nível acima da 
média. Saliente-se que os valores baixos geralmente 
indicam sabor ácido ou frutos azedo.

A vitamina C é essencial à saúde. As frutas frescas, 
principalmente as cítricas, são fontes ideais dessa 
vitamina. Com relação aos valores de vitamina C, obteve-
se as médias de 14,93(CEASA), 49,06 (IPA1.1), 46,27 
(IPA4.1) e 46,55 (IPA6.1) mg/100 g, em relação a esta 
variável o PIQ não especifica limites quanto à polpa de 
cajá [5]. 

Analisando os Açúcares Totais, observamos que os 
valores obtidos foram de 7,47%, 5,34%, 6,32%e 5,79% 
para CEASA, IPA 1.1, IPA 4.1 e IPA 6.1 sendo o máximo 
estipulado pelo PIQ [5], de 12,00%. 

Os teores de carotenóides totais obtidos para CEASA, 
IPA 1.1, IPA 4.1 e IPA 6.1 respectivamente foram de 
19,81 45,37 39,43 43,33 e 42,36 µg/g que é considerado 
próximo do valor encontrado por Rodriguez-Amaya e 
Kimura [6] de 17,3 µg/g estudando o cajá. 

Os valores de fenólicos totais obtidos foram de 155,71
(CEASA), 139,66 (IPA 1.1), 147,67(IPA 4.1), 120,51 
mg/100g (IPA 6. 1) (Tabela1). Dentre os compostos 
fenólicos com propriedade antioxidante destacam-se os 
flavonóides que quimicamente, englobam as antocianinas 
e os flavonóis. Os flavonóis são pigmentos de cores 
branca ou amarela clara [7]. Os teores encontrados de 
flavonóis totais foram de 2,89, 2,28, 2,26 e 2,55 mg/100g 
(CEASA, IPA 1.1, IPA 4.1 e IPA 6.1)e estão abaixo do 
obtido por Maranhão [8]que apresentou um valor de 
11,55mg/100g.

Quanto aos parâmetros de cor em escala CIELAB, 
referente à análise instrumental da cor, é expressa em três 
parâmetros: L* (luminosidade); a* (define a transição da 
cor verde (-a) para a cor vermelha (+a)) e b* (representa a 
transição da cor azul (-b) para a cor amarela (+b)). Os 
valores encontrados para CEASA, IPA 1.1, IPA 4.1 e IPA 
6.1 foram respectivamente L= 55,00, 66, 87, 58,36 e 
53,98, b = 30,62, 40,18, 30,05 e 29,40 e a= 7,50, 15,14 , 
1,49 e 1,59, (Tabela1). A elevada intensidade da cor 
amarela e vermelha foi indicada, pelos valores positivos 
de b e a, respectivamente.

Conclusão
A partir dos dados já discutidos podemos concluir que: 

Os genótipos de cajazeira avaliados apresentaram algumas 
características físico-químicas que se enquadram dentro 
ou acima dos limites mínimos do padrão industrial de 
qualidade. Porém alguns componentes bioativos que 
foram determinados não puderam ser comparados por não 
haver bibliografia semelhante. Investigações mais 
detalhadas sobre a composição de frutos da cajazeira são 
necessárias, por ser uma espécie considerada ainda em 
fase de domesticação.
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Tabela 1. Caracterização físico-química dos genótipos IPA-1.1, IPA-4.1 e IPA-6.1 do Banco ativo de germoplasma de 

cajazeira (Spondias mombin L.) do IPA (Empresa Pernambucana de pesquisa agropecuária), Itambé-PE, 2008 e do 

CEASA (Centro de abastecimento alimentar de  Pernambuco).

*médias de três repetições. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, P>0,05.

.

Determinações CEASA IPA 1.1 IPA 4.1 IPA 6.1

pH 2,64 0,01ª 2,55 0,01b 2,38 0,01c 2,06 0,01d

SST (expresso em °Brix) 14,20 0,20ª 10,33 0,58b 10,20 0,20b 10,33 0,31b

ATT (% ácido cítrico) 1,56 0,03b 1,67 0,02b 1,60 0,07b 1,99 0,11a

SST/ATT 9,08 0,25a 6,17 0,39b 6,38 0,25 b 5,19 0,32

Ac. Ascórbico (mg ácido 
ascórbico/ 100g)

14,93 2,13 b 49,06 0,66 a 46,27 0,70 a 46,55 0,55 a

Açucares (% de glicose) 7,47 0,48 a 5,34 0,19 b 6,32 0,02 b 5,79 0,60 b

Carotenóides             (µg 
equivalente de B-

caroteno/g)

45,37 4,10 a 39,43 0,39b 43,33 0,99 ab 42,36 1,06

Flavonóis                    (mg 
em equivalente de 
quecertina/100g)

2,89 0,08a 2,28 0,03b 2,26 0,20b 2,55 0,03c

Fenólicos Totais       (mg 
em equivalente de 
catequina/100g)

155,71 6,69a 139,66 1,62b 147,67 8,96ab 120,51 3,53c

Luminosidade L* 55,00 1,00b 66,870,80a 58,361,02c 53,980,15b

Cor a* 7,50 0,33b 15,14 0,82a 1,49 0,13c 1,59 0,15c

Cor b* 30,62 0,17b 40,18 0,47a 30,05 0,71b 29,40 0,61b

Rendimento 47,37% 44,19% 45,86% 45,23%

Casca 17,28% 16,88% 18,36% 20,44%

Caroço 24,67% 25,99% 25,02% 25,25%

Desperdício 10,68% 12,94% 10,76% 9,08 %


