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RESUMO 
 

Na indústria de processamento de frutas, a polpa de caju é utilizada durante a 

entressafra do caju para a obtenção de diversos produtos, tais como o suco de caju. O 

consumo cada vez mais frequente de alimentos industrializados desperta o interesse na 

qualidade desses produtos que estão sendo consumidos e a influência do processamento ainda 

é pouco estudada. Por isso a importância em verificar a influência desse processamento nos 

compostos benéficos que estão presentes no suco de caju. Este trabalho visou quantificar o 

teor de fenólicos e avaliar a atividade antioxidante in vitro pelo método ABTS no suco de caju 

processado. O suco foi obtido a partir dos pedúnculos do clone de cajueiro CCP 76 em prensa 

tipo expeller. O tratamento térmico foi realizado em escala de bancada com cinco faixas de 

temperaturas (55, 65, 75, 85 e 95°C) e quatro tempos (5, 15, 30 e 60 minutos). Imediatamente 

após o tratamento térmico, as amostras foram resfriadas em banho de gelo, e armazenadas em 

frascos plásticos para posterior análise. Os ácidos fenólicos identificados foram 1-O-trans-

cinamoil-β-D-glucopiranose, ácido cinâmico e seus isômeros. Com relação à atividade 

antioxidante, os resultados encontrados utilizando o radical ABTS, apresentaram valores 

TEAC de 7,11 ± 0,08 para o extrato aquoso e 6,59 ± 0,02 para o extrato metánólico (µM 

TROLOX/mL de suco). A partir desses resultados pode-se concluir que apesar da mudança na 

concentração dos compostos fenólicos durante o processamento, não houve alteração na 

atividade antioxidante do suco de caju em função do tratamento térmico. 

 
Palavras-chave: Ácido cinâmico. Antioxidante. Pedúnculo. 



 

ABSTRACT 
 

In the fruit processing industry, the cashew pulp is used during the offseason to 

obtain various products such as cashew juice. The increasingly frequent consumption of 

processed foods arouses interest in the products that are being consumed and the influence of 

processing is still poorly studied. Hence the importance of verifying the influence of 

processing on the beneficial compounds present in cashew apple juice. This study aimed to 

quantify the amount of phenolics and evaluate the in vitro antioxidant activity by ABTS 

method in processed cashew juice. The juice was obtained from the peduncle of the cashew 

clone CCP 76 in an expeller type press. The thermal treatment was carried out in a bench 

scale at five temperature (55, 65, 75, 85 and 95 ° C) and four times (5, 15, 30 and 60 minutes). 

Immediately after the heat treatment, the samples were cooled in an ice bath and stored in 

plastic bottles for further analysis. The phenolics were identified as 1-O-trans-cinnamoyl-β-D-

glucopyranose, cinnamic acid and isomers. With regard to antioxidant activity, the results 

using the ABTS radical, had TEAC values of 7.11 ± 0.08 for the aqueous extract and 6.59 ± 

0.02 for the methanol extract (mM Trolox / mL of juice). From these results we can conclude 

that still of phenolic concentration changes during processing, there was no change on cashew 

juice antioxidant activity related to thermal treatment. 

 

Keywords: Juice. Cinnamic acid. Antioxidant. Peduncle. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A procura por alimentos mais saudáveis tem aumentado consideravelmente por 

parte dos consumidores, o que contribui para o crescente consumo de suco de frutas. 

Atualmente, o segmento é considerado de grande potencial para o mercado nacional e 

internacional (ABIR, 2011). O hábito do consumo de sucos de frutas processados tem 

aumentado motivado pela falta de tempo da população em preparar suco das frutas in natura, 

pela praticidade oferecida pelos produtos, e pela preocupação com o consumo de alimentos 

mais saudáveis (MATSUURA; ROLIM, 2002). 

Os consumidores de alimentos industrializados têm se preocupado cada vez mais 

com a qualidade nutricional e sensorial dos mesmos, demandando produtos nutritivos, bem 

aceitos sensorialmente e que não contenham conservantes químicos. Os sucos de frutas 

tropicais atendem a estes requisitos por serem ricos em vitaminas, sais minerais, açúcares e 

substâncias antioxidantes, além de proporcionarem sabores apreciados. Assim, é necessário 

que as técnicas de processamento e conservação de sucos sejam eficazes em manter nos 

produtos processados, as características originais das frutas (CIANCI et al., 2005). 

Nos últimos anos, a produção de sucos e néctares teve aumento significativo em 

todas as regiões do País. A região Nordeste em 2010 apresentou o volume de 41,33 milhões 

de litros. No mesmo ano foram consumidos 550 milhões de litros de sucos de todos os 

sabores no Brasil. Desse total, os sucos integrais de maior consumo foram os de laranja 

(311,3), maracujá (262,55) e caju (243,24) (ABIR, 2011). Segundo o Instituto Brasileiro de 

Frutas, a expectativa de crescimento e consumo mundial de sucos de frutas e néctares nas 

nações desenvolvidas, nos próximos anos, é marginal, mas os analistas apostam que nas 

nações menos desenvolvidas o consumo deverá dobrar até 2020. A demanda mundial de 

consumo tem sido estimulada por inovações ofertando produtos diferenciados e de maior 

valor agregado (IBRAF, 2006). 

Em todo o mundo se observa um aumento expressivo no consumo de frutas 

tropicais por suas propriedades e funcionalidade. A fruticultura no Brasil vem assumindo um 

papel importante no contexto socioeconômico do país. O clima e as condições de plantio 

adequadas, as áreas disponíveis, a industrialização moderna e a forte demanda têm 

contribuído para o aumento desse setor, gerando mais empregos e renda, e elevando o produto 

interno do Brasil (LIMA, 2010). Em virtude da grande variedade de frutas tropicais com 

sabores exóticos em nosso país, o comércio de polpas e suco de frutas vem aumentando 



17 
 

consideravelmente nos últimos anos. A industrialização está se tornando cada vez mais forte e 

a demanda por esses produtos também só tende a crescer. 

A cultura do caju (Anacardium occidentale, L) é considerada de grande 

importância socioeconômica da região Nordeste do Brasil, em decorrência dos produtos 

industrializados oriundos do fruto e do pseudofruto (MAIA; MONTEIRO, 2001). O produto 

industrial mais significativo do pedúnculo é o suco de caju, extraído por desintegração e 

prensagem (PAIVA et al., 2000). Além do sabor e aroma agradáveis, o caju contém em sua 

composição quantidades apreciáveis de carotenóides, antocianinas e fenólicos, que 

proporcionam um apelo funcional (PEREIRA; CRUZ; SANTO, 2000). Entretanto, por ser 

rico em compostos fenólicos, substâncias com alto potencial antioxidante, o aproveitamento 

do pedúnculo têm despertado o interesse de diferentes grupos de pesquisa (LUZ et al., 2008). 

Na maioria dos casos, o processamento industrial do caju em diferentes produtos 

inclui várias etapas, tais como secagem, pasteurização, entre outros, que tem como objetivos 

inativar microrganismos ou enzimas e/ou diminuir teor de umidade no produto final. Durante 

estes tratamentos, várias alterações podem ocorrer e afetar a composição, valor nutricional e 

as propriedades sensoriais do produto.  

Na literatura, há muitos relatos enfocando o efeito do processamento sobre os 

componentes nutricionais das hortaliças e frutos (CAVALCANTE, 2010; CARVALHO et al., 

1995; MAIA et al., 2007). No caso do caju, esses estudos eram principalmente focados em 

compostos tais como taninos, carotenóides, vitamina C, ou a atividade antioxidante total do 

pseudofruto. Existem, no entanto, informações limitadas sobre as mudanças no conteúdo de 

polifenóis durante processamento do suco de caju. Considerando a importância deste grupo de 

moléculas, é desejável investigar os ácidos fenólicos, bem como todos componentes 

relacionados no caju, a fim de melhor compreender os compostos antioxidantes durante o 

processamento.  

O processamento de frutos é decorrente de uma variedade de necessidades, tais 

como, aumentar a vida de prateleira; tornar os produtos disponíveis fora de época (por 

exemplo, suco de caju industrializado); produzir produtos adequados para consumo doméstico 

(por exemplo, doces e compotas), transformar em novos produtos alimentícios com sabor 

alternativo (por exemplo, pasta de amêndoa e barra de cereais de caju), para fornecer 

melhores características nutricionais e agregar valor. O consumo cada vez mais frequente de 

alimentos industrializados desperta o interesse na qualidade desses produtos que estão sendo 

consumidos. Por isso a importância em verificar a influência desse processamento nos 

compostos benéficos que estão presentes no suco de caju. 
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1.1. Objetivo Geral 
 

Estudar a influência do processamento térmico sobre a composição de compostos 

fenólicos e a atividade antioxidante do suco integral de caju.   

 
1.2. Objetivos Específicos 
 

- Identificar e quantificar por HPLC os ácidos fenólicos presentes no suco de caju processado; 

- Avaliar a atividade antioxidante do suco de caju pelo método ABTS;  

- Avaliar a influência do processamento térmico sobre a composição dos compostos fenólicos 

totais e capacidade antioxidante na obtenção de informações sobre os parâmetros de qualidade 

do suco de caju. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Caju  
 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) pertence à família Anacardiaceae e é, por 

sua vez, uma planta genuinamente brasileira visto que já se encontrava aqui, no nordeste 

brasileiro, quando chegaram os primeiros colonizadores portugueses, que daqui espalharam 

suas sementes por seus domínios, na África e na Ásia. O nome caju é oriundo da palavra 

indígena acaiu que, em tupi, quer dizer "noz que se produz" (MELO FILHO, 2002). 

O caju é uma fruta tropical cuja produção brasileira concentra-se no Nordeste, 

sendo de grande importância sócio-econômica para esta região. Cerca de 90% da produção do 

pseudofruto do caju são descartados todos os anos em função de sua alta perecibilidade e pelo 

fato do principal negócio do caju ser a comercialização da castanha de caju. Sabe-se que a 

ausência e/ou deficiência de técnicas adequadas de manuseio, transporte e armazenamento, 

associadas à alta perecibilidade, têm gerado perdas na produção de frutos que podem ser 

reduzidas pela utilização de processamento adequado (ASSUNÇÃO; MERCADANTE, 

2003). Devido ao fato de a safra de caju ocorrer em média quatro meses durante o ano, é 

importante à utilização de tecnologia para que o mesmo seja um produto permanente. 

Alternativas tecnológicas para o aproveitamento de pedúnculo de caju encontram-se na figura 

1.  

 
Figura 1 - Alternativas tecnológicas para o aproveitamento de pedúnculo de caju. 
 

 
Fonte: Silva Neto (2000). 
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Além da diversidade de produtos provenientes do processamento do caju e da 

potencialidade de seu aproveitamento econômico, a agroindústria do caju tem grande impacto 

socioeconômico, em virtude do elevado número de empregos gerados nas atividades 

agrícolas, industriais e comerciais, gerando renda e fixando o homem no campo. Assim, a 

exploração do cajueiro se apresenta como alternativa para melhoria da qualidade de vida do 

homem do campo, notadamente nas regiões mais pobres do Nordeste brasileiro (SOUZA 

FILHO et al., 1999). 

A agroindústria do caju representa uma parcela significativa da economia do 

Nordeste do Brasil, em decorrência dos produtos industrializados oriundos do seu fruto e 

pseudofruto (BARROS; CRISÓSTOMO, 1995). Segundo dados do IBGE, o Ceará desponta 

como o maior produtor de caju do Nordeste: anualmente, o Estado colhe 104,421 mil 

toneladas. O pedúnculo de caju, além de ser consumido in natura, é considerado como uma 

boa fonte de renda, por apresentar várias opções tecnológicas de industrialização, 

principalmente quando aproveitado na elaboração de sucos, doces, refrigerantes, vinhos, 

polpas e outros produtos alimentícios. No entanto apenas o suco de caju integral possui 

alguma expressão econômica (IBGE, 2009). 

 Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos produtores de caju é a vida útil 

extremamente curta, devido à delicada estrutura do pedúnculo associado à rápida perda de 

firmeza, coloração e aparência (FIGUEIREDO et al., 2002). A adstringência do caju, 

decorrente da presença natural de taninos, vem sendo tradicionalmente referida como um dos 

principais obstáculos contra o aumento das exportações dos pedúnculos de caju (AGOSTINI-

COSTA et al., 2003). 

O caju possui uma composição bastante complexa (Tabela 1) e, se por um lado, a 

presença de vitaminas, taninos, sais minerais, ácidos orgânicos e carboidratos o tornam um 

alimento importante, por outro, a oxidação dos elevados teores de ácido ascórbico (em média 

230 mg/ 100 g) e substâncias fenólicas (em média 0,35%) é responsável por sua alta 

perecibilidade, provocando a formação de substâncias que causam o escurecimento do suco e 

a formação de aromas e sabores estranhos, exigindo cuidados especiais para estocagem, 

transporte, limpeza e processamento (MAIA et al., 2001). Para Maia, Sousa e Lima (2007), a 

composição química e físico-química do pedúnculo do caju pode variar de acordo com a 

variedade, solo, safra, grau de maturidade e condições climáticas. 
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Tabela 1 - Composição físico-química do pedúnculo de caju (por 100g). 

 
Componentes Valores Médios 

Umidade (%) 86 

Brix 11 

pH 4,2 

Açúcares redutores (%) 7,9 

Açúcares totais (%) 8,4 

Acidez total (%) 0,36 

Ácido ascórbico (mg/100g) 18,5 

Taninos (%) 0,35 

Cálcio (mg/100g) 14,5 

Fósforo (mg/100g) 33 

Ferro (mg/100g) 0,36 

 
Fonte: Duarte (2010). 

 
2.2. Suco de Frutas 

 

A atividade comercial de suco teve início em 1869, quando a companhia Welch 

de Vineland, New Jersey (USA), começou engarrafando suco de uva não fermentado. Desde 

então introduziu-se o princípio de preservação de frutas por pasteurização. A intensificação no 

consumo de suco de frutas aconteceu após os anos 1970 devido a uma procura por bebidas 

compatíveis com um estilo de vida saudável (MAIA et al., 2007).  

O Brasil como destacado produtor mundial de frutas frescas, luta em várias 

frentes para expandir o incipiente mercado de sucos tropicais, consciente do potencial 

econômico que encerra e, da importância que tem esse mercado para o desenvolvimento da 

própria fruticultura nacional (FRANÇA, 1998). 

Por definição, suco de frutas é uma bebida não fermentada, não concentrada e não 

diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e sã, ou de parte do vegetal de origem, 

por processamento tecnológico adequado, submetida a um tratamento que assegure sua 

apresentação e conservação até o momento do consumo (OETTERER; REGITANO-

D’ARCE; SPOTO, 2006). 

Os sucos de frutas são consumidos e apreciados em todo o mundo, não só pelo seu 

sabor, mas, também, por serem fontes naturais de polifenóis, carboidratos, carotenóides, vita-
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minas, minerais e outros componentes importantes (SHILS, 1994). Uma mudança apropriada 

na dieta em relação à inclusão de componentes encontrados em frutas e suco de frutas pode 

ser importante na prevenção de doenças e para uma vida mais saudável (BLENFORD, 1996). 

É bem conhecido que as composições de sucos de frutas variam de acordo com a espécie, 

maturidade, e com o resultado de efeitos ambientais e climáticos da estação de crescimento do 

fruto, assim como seu processamento (RODRIGUES, 2002). A tabela 2 mostra os compostos 

antioxidantes identificados em diferentes sucos de frutas. 

 
Tabela 2 - Compostos antioxidantes identificados em diferentes sucos de frutas. 
 

Sucos Compostos antioxidantes 
 

Suco de maça 
Ácido clorogênico, glicosídeo 

peonidina, ácido ascórbico 
Suco de uva vermelha Fenólicos totais, antocianinas 

Suco de uva branca Hidroxiciannamates, flavan-3-ols 

Suco de laranja Hesperidina, narirutina 

Suco de ameixa Ácido neoclorogênico e clorogênico 

Suco de tomate Licopeno, β caroteno 
  

Fonte: O autor 
 

2.2.1. Suco de Caju 
 

O segmento de sucos é considerado da maior importância na industrialização do 

pedúnculo de caju, com grande potencial no mercado nacional e internacional (COSTA et 

al.,2000). Vale ressaltar que o suco de caju é o segundo suco de fruta mais consumido no 

Brasil. Porém, o mercado local é quem basicamente consome estes produtos, cuja 

comercialização não desempenha um papel significativo na economia da região. Se por um 

lado o caju possui excelentes qualidades gustativas e nutricionais, por outro é desvalorizado 

pela sua alta perecibilidade, pela ausência de técnicas de manuseio e preservação adequadas, e 

pela adstringência (devido à presença de taninos). Infelizmente, a maior parte da produção do 

pedúnculo apodrece no local da colheita, sendo o restante vendido para a indústria de suco. 

Segundo Akinwale (2000), com o pedúnculo que é desperdiçado no Brasil, daria para fornecer 

um copo de suco para 10 milhões de pessoas todos os dias do ano. O aproveitamento do 

pedúnculo é apenas de 2 a 6%. A porção aquosa do suco de caju é constituída de carboidratos 

(glicose e frutose), proteínas, ácidos orgânicos, ácido ascórbico, sais minerais (cálcio, 

fósforo), polifenóis e pigmentos. Segundo Lavinas (2006), o suco fresco de caju contém cerca 
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de 200 mg/100 mL de ácido ascorbico, cinco vezes maior do que o conteúdo relatado para 

suco de laranja (SILVA et al., 2007). 

O suco de caju é um dos sucos mais populares no Brasil (ASSUNÇÃO; 

MERCADANTE, 2003); além do sabor apreciável, apresenta diversas propriedades 

funcionais, como possuir propriedades antioxidantes (BALASUNDRAM et al., 2006), dentre 

outras. No setor agroindustrial, a indústria de sucos de frutas é uma das maiores em todo o 

mundo, sendo o suco de caju um dos produtos de maior destaque. 

Os sucos de frutas integrais de caju são definidos pela legislação brasileira, 

Instrução Normativa nº 01/00, como sendo a “bebida não-fermentada e não-diluída, obtida da 

parte comestível do caju (Anacardium occidentale, L.), por meio de processo tecnológico 

adequado (BRASIL, 2000). Deverão apresentar características de odor e sabor próprios da 

fruta. A composição do suco integral de caju deverá obedecer às características quanto à cor, 

variando do branco ao amarelo; quanto ao sabor, levemente ácido e adstringente e quanto ao 

aroma, próprio do fruto. Sua composição deverá seguir as seguintes recomendações: Sólidos 

solúveis em ºBrix, a 20º - Mín. 10,00; Acidez total expressa em ácido cítrico (g/100g) – Mín. 

0,30; Ácido ascórbico (mg/100g) – Mín. 80,0 e Açúcares totais naturais do caju (g/100g) – 

Máx. 15,0. 

Embora o consumo de polpa do caju congelada tenha aumentado, a exemplo de 

outras frutas, o suco integral é o que possui maior importância econômica, sendo que o 

aproveitamento do pseudofruto em outros produtos ainda é mínimo em relação à quantidade 

de matéria-prima disponível. Estimativas apontam para 94% o volume desperdiçado do 

pedúnculo nos plantios estabelecidos na região Nordeste (BROINIZI et al., 2007) e apenas 

15% seja aproveitado para a fabricação do suco (LIMA et al., 2007; SANCHO et al., 2007; 

ALCÂNTARA et al., 2009). 

 
2.3. Tratamento Térmico 

 
O tratamento térmico é um dos métodos mais importantes utilizados no 

processamento de alimentos, pelos efeitos desejáveis sobre a qualidade sensorial, e sobre a 

conservação dos alimentos por meio da destruição de enzimas e microrganismos (FELLOWS, 

2006). Ainda de acordo com esse autor, o objetivo do tratamento térmico é inativar 

microrganismos e enzimas associadas à deterioração dos alimentos durante a sua estocagem. 

A aplicação do tratamento térmico em frutos é uma combinação de vários fatores relacionados 
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à qualidade do alimento. Entre estes fatores estão a eliminação de água e manutenção da 

qualidade sensorial do produto obtido (OETTERER; REGINATO-D’ARCE; SPOTO, 2006). 

O tratamento térmico tem ainda outras vantagens, como: aumentar a 

disponibilidade de alguns nutrientes, como aumento da digestibilidade de proteínas, destruir 

fatores antinutricionais e promover a capacidade de produção de alimentos com uma vida de 

prateleira prolongada. Diferentes tecnologias de conservação são estudadas a fim de inibirem 

a ação enzimática e garantirem a estabilidade microbiológica de alimentos, com o intuito de 

fornecer ao consumidor um produto de qualidade e segurança, com maior tempo de 

armazenamento e praticidade de transporte e armazenamento (LUZ, 2008). 

A conservação de frutos pelo calor envolve processos controlados realizados 

comercialmente dos quais de acordo com Fellows (2006) e Otterer, Reginato-D’arce e Spoto 

(2006) os principais são: Esterilização comercial, Pasteurização e o Branqueamento.  

A pasteurização utiliza temperaturas inferiores a 100°C, logo, é responsável por 

alterações mínimas do valor nutritivo. É um tratamento térmico que pode ser aplicado às 

polpas de frutas, nas unidades de processamento de micro e pequenas empresas, por ser um 

processo relativamente barato, quando levado em consideração a manutenção da qualidade 

que pode ser obtida, tanto em relação à estabilidade microbiana quanto à fixação de nutrientes 

no produto. É muito utilizado para aumentar o tempo de comercialização dos produtos de 

frutas, sendo este tratamento moderado (<100°C) devido ao baixo pH e também ao alto 

conteúdo de açucares nos produtos de frutas. Altas temperaturas durante o processamento 

poderiam ocasionar problemas de comercialização (MAIA et al., 2007). 

Sucos de fruta frescos apresentam vida-de-prateleira limitada e para prolongá-la 

são empregados processos de conservação, que podem iniciar reações químicas capazes de 

degradar a vitamina C e o sabor e levar à formação de sabores estranhos ao longo da 

estocagem, que virão a comprometer a qualidade sensorial e nutricional do alimento. O 

processo de conservação mais utilizado para sucos de fruta é a pasteurização. Reconhece-se 

que antioxidantes presentes naturalmente nos alimentos podem sofrer expressivas mudanças 

como consequência do processamento. De modo geral, o tratamento térmico é considerado a 

principal causa da alteração do teor de antioxidante natural em alimentos (KAUR; KAPOOR, 

2001). 

Souza Filho et al. (1999), realizaram um estudo com pedúnculos de caju 

submetidos a tratamento térmico, banho-maria a 100º C por 1 minuto, para avaliar a 

estabilidade da vitamina C (ácido ascórbico) constatando que ocorre uma perda de 33,7% do 
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conteúdo desta vitamina. Já para o suco de caju, Sancho et al. (2007) verificaram perda de 

8,09% de ácido ascórbico no final da etapa de pasteurização, 90º C por 60 segundos. 

Segundo Gomes (2006), a pasteurização convencional pode ser realizada em 

trocadores de calor tipo duplo-tubo ou de placas. Consiste no aquecimento do suco a uma 

determinada temperatura, na retenção do suco a esta temperatura durante um determinado 

tempo, seguido de um resfriamento. Temperaturas e tempos utilizados no processo de 

pasteurização são, geralmente, segredo industrial. Existem diversos trabalhos científicos que 

citam diferentes combinações de tempo e temperatura para que a pasteurização seja eficiente 

no seu propósito de conservação. 

 
2.4. Compostos Fenólicos e Atividade Antioxidante 

  
Nos últimos anos, tem-se assistido a uma intensa pesquisa sobre as propriedades 

antioxidantes de produtos naturais, que pode ser atribuído ao seu conteúdo de substâncias 

fenólicas. O conhecimento das importantes funções que os antioxidantes desempenham na 

inibição dos radicais livres resultantes do metabolismo celular, tem motivado o interesse pela 

análise destes compostos em diversos produtos alimentares (ANGELO; JORGE, 2007). 

Frutas e vegetais são a principal fonte de antioxidantes naturais na dieta humana e 

estão associados a baixos riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, deficiência do sistema 

imunológico, entre outros (HARBONE; WILLIAMS, 2000). Estudos epidemiológicos 

sugerem uma associação positiva entre o consumo de alimentos com propriedades 

antioxidantes e seu possível papel na prevenção de doenças crônico-degenerativas, 

enfermidades cardiovasculares e circulatórias (STOCLET et al., 2004), câncer (KATSUBE et 

al., 2003), no diabetes e no mal de Alzheimer (ABDILLE et al., 2005). 

A determinação da atividade antioxidante dos alimentos, principalmente dos sucos 

de frutas, é importante para avaliar a proteção contra a oxidação e posterior deterioração, 

sendo que estas reações podem levar á redução da qualidade nutricional do alimento, através 

da decomposição dos ácidos graxos e a formação de compostos que podem reagir com outros 

compostos dos alimentos e também serem prejudiciais para o organismo humano (JARDINI; 

MANCINI-FILHO, 2007). Extratos de frutas e seus subprodutos industriais são ricos em 

antioxidantes, em ácido ascórbico, tocoferóis, carotenóides e em compostos fenólicos e têm 

demonstrado eficaz atividade antioxidante em sistemas modelos (WOLFE; WU; LIU, 2003; 

MANACH et al., 2004). 
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Os compostos fenólicos são responsáveis pela cor, adstringência e estrutura, sendo 

as antocianinas, os taninos e os ácidos fenólicos, os mais importantes (MIELLE et al., 1990). 

Os vegetais, em particular as frutas e seus derivados como o suco, apresentam em sua 

constituição vários compostos com ação antioxidante. 

Os compostos fenólicos podem ser definidos como substâncias que possuem um 

anel aromático com um ou mais grupos hidroxilas e tem sido muito estudado devido sua 

influência na qualidade dos alimentos. Englobam uma gama enorme de substâncias, entre elas 

os ácidos fenólicos, os quais, por sua composição química, possuem propriedades 

antioxidantes (SOARES, 2002). Por serem compostos aromáticos, apresentam intensa 

absorção na região do UV, são instáveis principalmente em altas temperaturas, em meio 

básico e em valores de pH extremos, originando misturas de seus isômeros de posição 

(SIMÕES et al., 2004). 

Quanto a existência dos compostos fenólicos na natureza, esses podem ser 

classificados em: pouco e largamente distribuídos na natureza. No grupo dos poucos 

distribuídos, estão um número reduzido deles. Já no grupo dos que são largamente 

distribuídos na natureza, estão os fenólicos encontrados geralmente no reino vegetal. Esses 

compreendem os chamados flavonóides e derivados e os ácidos fenólicos (ácidos benzóicos, 

cinâmico e seus derivados) (SOARES, 2002). 

 Os componentes fenólicos apresentam importante papel no organismo e também 

na indústria de alimentos, fornecendo parâmetros de qualidade dos produtos processados. Os 

principais fenólicos presentes no pedúnculo do cajueiro são ácido gálico, ácido 

protocatecuico, ácido caféico e catequina. Devido á concentração bastante elevada de taninos 

no pedúnculo do cajueiro, esse grupo de compostos desempenha papel importante na 

determinação do sabor (MOURA, 1998). 

Algumas frutas por possuírem altos teores de compostos fenólicos e expressiva 

atividade de sequestro de radicais livres, ganham importância não somente pelos benefícios 

proporcionados a saúde, mas também pelo potencial de utilização em indústrias processadoras 

de alimentos (NETZEL et al., 2007). Já foi detectada a ocorrência de mais de 8000 compostos 

fenólicos em plantas (DREOSTI, 2000). Esse grande e complexo grupo faz parte dos 

constituintes de ampla variedade de vegetais, frutas e produtos industrializados (ARTS; 

HOLLMAN; KROMHOUT, 1999; KOVA  et al., 1995; LU ; FOO, 1997; LU ; FOO, 1999; 

SANBONGI,1998). A presença desses compostos, tais como flavonóides, ácidos fenólicos, 

antocianinas, além dos já conhecidos; vitaminas C, E e carotenóides contribuem para os 
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efeitos benéficos destes alimentos (AJAIKUMAR et al.,2005). Segundo Lu e Foo (2000) e 

Pesche et al. (2005), os compostos bioativos da fruta in natura permanecem na biomassa 

fresca, mesmo após o processo de produção do suco. 

A vitamina C é o principal antioxidante presente em cajus e têm sido 

frequentemente estudada em termos de sua potencialidade, biodisponibilidade e as mudanças 

que ocorrem durante o processamento (COSTA et al., 2000; MAIA et al., 2001; LIMA et al., 

2007). Embora a vitamina C seja considerada por alguns autores como o maior contribuinte 

na atividade antioxidante, Sun et al.(2002), verificaram que a contribuição dessa vitamina na 

determinação da atividade antioxidante de onze frutos é baixa, e afirmaram que a maior 

contribuição para a atividade antioxidante total de frutos deve-se a presença dos compostos 

fenólicos.  

Os métodos de análises desses compostos podem ser classificados em 

determinação de compostos fenólicos totais, quantificação individual e/ou de um grupo ou 

classe de compostos fenólicos (MOURE et al., 2001). Outro aspecto importante no 

desenvolvimento de métodos de quantificação é a dificuldade de se encontrar um padrão 

específico e conveniente, devido à complexidade das substâncias fenólicas presentes nos 

alimentos e as diferenças de reatividade entre estas substâncias e os reagentes. (TALCOTT et 

al., 2003). 

 

2.4.1. Compostos Fenólicos no caju 
 

O pedúnculo do caju apresenta alto conteúdo de compostos fenólicos. Além disso, 

apresentam também vários compostos com capacidade antioxidante, como os carotenóides 

(ASSUNÇÃO; MERCADANTE, 2003), flavonóides (BRITO et al., 2007), ácidos fenólicos , 

taninos (MICHODJEHOUN- MESTRES et al., 2009) e ácidos anacárdico (KUBO et al., 

2006; TREVISAN et al, 2006) que já foram identificados como mostra a tabela 3. Bronizi et 

al. (2007) também identificaram nove ácidos fenólicos presentes na polpa de caju, incluindo o 

ácido cinâmico que também foi identificado neste trabalho. 

Existe um potencial considerável para exploração do pedúnculo do caju. Um certo 

número de processos têm sido desenvolvidos para a conversão de caju em vários produtos, 

tais como sucos, geléias, e bebidas diversas. O suco de caju é nutritivo, e é rico em vitaminas 

(principalmente vitamina C), açúcares e minerais (CARVALHO et al. 2007). É facilmente 

fermentável e sua conservação para consumo humano requer tratamento térmico e adição de 

conservantes (CARVALHO et al. 2007; DAMASCENO et al. 2008). 
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Tabela 3 - Compostos fenólicos descritos no pedúnculo de caju. 

Classe Composto Referência 

Ácidos cinâmicos 
Livre 

Queiroz et al. (2010) 
Conjugado 

Ácido Hidroxibenzóico 
Ácido gálico 

Broinizi et al. (2007) 
Ácido protocatecuíco 

Carotenóides β-caroteno 
Assunção; Mercadante, 

(2003) 

Flavonóides 
Quercetina 

Brito et al. (2007) 
Antocianinas 

Taninos condensados Proantocianidina 
Catequina 

Michodjehoun- Mestres et 

al.(2009 
 

Dados da literatura mostram uma grande variabilidade no teor de compostos 

fenólicos presentes no pedúnculo do caju (22 - 118 mg GAE/100 g) (RUFINO et al, 2010; 

BARRETO; MERCADANTE, 2007), e isto ocorre devido às diferenças de solo, condições 

climáticas, condições de armazenamento pós-colheita , o grau de maturação e os métodos de 

extração para polifenóis. A composição de compostos fenólicos em sucos de caju depende da 

variedade do caju, do seu grau de maturação, das condições culturais e do tipo de extração 

durante a operação de prensagem.  

Abreu (2007) determinou uma variação de 0,39 a 23,42 mg/100g, com média de 

11,07 mg/100g no teor de fenólicos totais encontrado no suco de caju  em estudo com 

diferentes clones de pedúnculo de caju. 

 
2.4.2. Ácidos Fenólicos 

 
Os ácidos fenólicos consistem em dois grupos, derivados do ácido 

hidroxibenzóico e derivados do ácido hidroxicinâmico. Os ácidos hidroxibenzóicos incluem 

os ácidos gálico, p-hidroxibenzóico, protocatecuico, vanílico e siríngico, que têm estrutura 

comum, (C6 - C1); enquanto os ácidos hidroxicinâmicos, são compostos aromáticos com três 

carbonos que formam uma cadeia lateral (C6 - C3), como os ácidos caféico, ferúlico, p-

cumárico e sináptico, sendo os mais comuns. 

A denominação genérica de ácidos cinâmicos engloba os compostos que possuem 

a estrutura geral do ácido cinâmico (Figura 2) e substituinte em diferentes posições. Uma das 

propriedades características dos ácidos cinâmicos é a possibilidade de existência de 

isomerismo cis/trans. 
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Figura 2 - Estrutura do ácido cinâmico e seus derivados. 
 

 
Fonte: Soares (2002). 

 
Os ácidos fenólicos do tipo benzóico e cinâmico encontram-se amplamente 

distribuídos no reino vegetal, fazendo parte do sistema antioxidante endógeno. Estes 

compostos encontram-se, sobretudo na forma de ésteres de ácidos orgânicos ou de 

glicosídeos, e raramente como ácidos livres (CHEN; HO, 1997). Como consequência dessa 

ubiquidade encontram-se também presentes em muitos alimentos, influenciando de modo 

significativo algumas das suas propriedades, nomeadamente as características sensoriais, a 

estabilidade e o valor nutricional (WEN et al, 2005).Tem sido demonstrado que os ácidos 

cinâmicos possuem diferentes tipos de atividades biológica contra a oxidação (FOTI et al., 

2004) inflamação e o cancêr (AKAO et al., 2003). Isto justifica o potencial interesse da sua 

aplicação em diferentes áreas, como alimentícia, sendo utilizado em aromatizantes de 

alimentos, produtos farmacêuticos e perfumes (MISHARINA et al., 2009). 

Os compostos fenólicos podem proteger os alimentos de compostos facilmente 

oxidáveis; eles inibem a oxidação de vitamina C, carotenóides e ácidos graxos insaturados. 

No grupo de ácidos fenólicos, os derivados de ácido hidroxicinâmico são antioxidantes mais 

ativos do que derivados do ácido hidroxibenzóico, tais como ácido p-hidroxibenzóico e ácido 

vanílico. 

O pedúnculo do cajueiro é uma fonte importante de ácido ascórbico, e também de 

compostos fenólicos, tais como o ácido cinâmico. Vários ácidos cinâmicos conjugados foram 

detectados e relatados como constituintes do caju (BICALHO et al., 2000). 

Michodjehoun- Mestres et al. (2009) estudaram a presença de ácidos fenólicos na 

casca e no pedúnculo do caju colhidos em três estádios de maturação. A presença de 

compostos derivados de 1-O-trans-cinamoil-β-D glucopiranose (figura 3) também foi 

encontrada com 1,6 e 6,2 mg/100 g de peso fresco no pedúnculo de vez e maduro, 
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respectivamente. Segundo o mesmo autor o Clone CCP 76 era a mais pobre de todos os 

genótipos estudados, sendo o EMBRAPA 50 o mais rico nesse composto. 

 
Figura 3 - Estrutura do 1-O-trans-cinamoyl-β-D glucopiranose. 
 

 
 

Fonte: Michodjehoun- Mestres et al. (2009). 
 

Os fitoquímicos encontrados em pedúnculo de caju (os derivados de ácido 

cinâmico) têm atraído grande atenção por causa de sua atividade antioxidante presente tanto 

no fruto in natura como em produtos derivados. Os resultados promissores de alguns estudos 

da determinação da atividade antioxidante de derivados de ácidos cinâmicos sugerem a 

escolha deste grupo de compostos como modelo para a obtenção de novos antioxidantes. 

 
2.5. Efeito do Processamento sobre os compostos presentes em alimentos 

 
O princípio básico do processamento de alimentos é retardar a atividade 

microbiana e alterações químicas que podem afetar sua qualidade. Entretanto, devido à 

severidade dos processos, o alimento geralmente sofre mudanças extensivas e como resultado 

suas características de qualidade podem ser modificadas. Algumas alterações são desejadas 

(como, por exemplo, a inativação de fatores antinutricionais pelo calor, o amaciamento de 

tecidos e a criação de aromas) ou indesejáveis (como perda de vitaminas ou de cor, mudanças 

na textura e produção de substâncias que interferem no aroma) e podem ser inaceitáveis aos 

consumidores (BRECHT et al., 2008). 

O processamento afeta o conteúdo, a atividade e a biodisponibilidade dos 

componentes bioativos dos alimentos (CARVALHO et al., 2007; MAIA et al., 2007). No 

entanto, em contraste, há também estudos recentes que demonstraram que compostos com 

efeitos antioxidantes, como o licopeno ou β-caroteno pode também ser aumentada como 

resultado de processamento de alimentos (CHANG et al, 2006). 
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Sucos de frutas, chás e vinhos são importantes fontes de fenólicos na dieta 

humana e a diminuição no teor desses compostos, relacionada aos processamentos industriais, 

pode diminuir sua capacidade antioxidante (GIL-IZQUIERDO, GIL; FERRERES, 2002; 

BALASUNDRAM; SAMMAN, 2006). Existem perdas de alguns compostos durante o 

processamento de frutas e poucos são os estudos feitos sobre esse aspecto. Vários estudos 

foram feitos levando em consideração somente perdas com relação ao ácido ascórbico 

(GIMENEZ et al., 2002; LIMA et al., 2003).  No entanto, Pacheco-Palencia et al. (2009) 

demonstraram uma caracterização detalhada dos compostos polifenólicos em açaí. No seu 

estudo, polpas a 80°C por 1, 5, 10, 30 e 60 min foram avaliadas quanto a estabilidade térmica. 

Não houve diferenças significativas na  degradação de polifenóis durante o aquecimento. 

 

2.5.1. Efeito do Processamento sobre as substâncias fenólicas presentes em sucos 
de frutas  

 
No processamento industrial de sucos, a pasteurização é o método de conservação 

mais empregado, apresentando duas funções básicas: reduzir a carga microbiana inicial e 

inativar complexos enzimáticos existentes que possam causar alterações sensoriais, 

aumentando assim a vida útil do produto (PÉREZ-LÓPEZ; CARBONELL- BARRACHINA, 

2006). No entanto, atualmente, além destas funções o processamento térmico tenta 

proporcionar uma maior preservação das características nutricionais e sensoriais do produto. 

Investigações dos efeitos do processamento nos constituintes nutricionais nos 

sucos são escassos. Frequentemente, somente as perdas de Vitamina C são avaliadas 

(GIMENEZ et al., 2002; LIMA et al., 2003; GAHLER et al., 2003). Segundo Vedana (2008) 

durante o processamento, algumas frutas podem sofrer alterações devido ao tratamento 

térmico, desta forma é importante o estudo destas alterações de forma a otimizar as etapas de 

processamento. Estas informações permitirão entender melhor as alterações que ocorrem 

durante a transformação da fruta “in natura” em produtos derivados como sucos. 

Gil-Izquierdo e Ferreres (2002) investigaram os efeitos do processamento em suco 

de laranja em escala industrial (pasteurização, concentração e congelamento) e dois métodos 

de extração do suco, com relação ao teor de fenólicos, vitamina C e atividade antioxidante. O 

método de extração constitui o ponto crítico na elaboração de suco de laranja porque são 

encontradas flavanonas em concentração muito mais alta no albedo e na casca que na parte 

comestível. A pasteurização não modificou o teor nutricional e do antioxidante nos sucos 

estudados, mas degradou os fenólicos derivados do ácido cafeico, 2-vicenina e narirutina.  
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Analisando suco de morango, Klopotek et al. (2005) observaram a diminuição dos 

compostos fenólicos com o avanço do tempo de processamento e do estágio de produção. As 

principais perdas das substâncias fenólicas (27%) ocorreram na pasteurização do suco. 

Segundo Dekker et al. (1999), a maior perda de fenólicos em suco de maçã ocorre 

na prensagem. Shahidi e Naczk (1995) relataram que as maiores perdas de compostos 

fenólicos no processamento de maçãs ocorrem pela oxidação durante e após a operação de 

trituração, por uma incompleta extração dos tecidos da fruta e na clarificação do suco. O total 

de perdas em compostos fenólicos nas operações de clarificação do suco de maçã foram de 

53%, 66% e 60% para as variedades Golden Delicious, Fuji e Gala (NOGUEIRA,2003). 

Marches (1995) reportou o impacto do tempo de pasteurização e temperatura na 

descoloração do suco de laranja e sugeriu pasteurização moderada com temperatura menor 

que 80 °C, para minimizar a degradação de substâncias fenólicas. 

Em suco de tomate não foram verificadas diferenças significativas no teor de 

fenólicos durante o processamento. Os tratamentos de 15, 30 e 45 minutos a 180, 200 e 220°C 

aumentaram o teor de fenólicos totais, possivelmente devido sua liberação da matriz 

(GAHLE; OTTO; BOHM, 2003). Conforme Anese et al. (1999), a atividade antioxidante do 

suco de tomate diminuiu após um período inicial de 2-5 horas de aquecimento, mas foi 

restaurada após o aquecimento prolongado. O efeito do tratamento térmico em licopeno nos 

produtos de tomate tem atraído muita atenção (GOULA et al., 2006; TOOR; SAVAGE, 

2006). Licopeno parece ser um composto relativamente estável durante o processamento de 

alimentos. 

Mezadri et al (2008) estudaram a influencia do processamento na atividade 

antioxidante em produtos de acerola, e concluíram que aumentando o nível de processamento 

nos frutos, diminui a capacidade antioxidante desse produto. Os autores observaram a 

atividade antioxidante para suco concentrado e suco pronto para beber de 107,95 e 98,79 µM 

Trolox/g, respectivamente. A capacidade antioxidante de sucos de acerola depende da ação 

sinérgica entre os constituintes de diferentes frações, sendo a vitamina C e os compostos 

fenólicos os componentes mais importantes (RIGHETTO et al., 2005). 

Mikkelsen e Poll (2002) estudaram a decomposição e a transformação de 

antocianinas durante o processamento de suco de “black currant” (groselha preta). 

Verificaram uma perda entre 25 e 30% de antocianinas durante o processamento, sendo o 

tratamento térmico a etapa mais destrutiva do processamento. A tabela 4 apresenta um resumo 

dos resultados de estudos sobre o efeito do processamento na composição de compostos 

bioativos em suco de caju. 
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Tabela 4 - Efeito do processamento térmico sobre o teor de compostos bioativos do suco de caju. 

Tipo 
 

Condições 
 

Parâmetros afetados 
 

Referências 

Suco de caju 
aquecida a 60 e 90 °C 

durante 1, 2 e 4 h 

(↓) xantofilas e  
carotenóides totais 
(↑)carotenóides -cis 

isômeros 

ZEPKA e 
MERCADANTE 

(2009) 
 

Suco de caju / 
polpa 

industrializada 
(pasteurizado) 

(↓) quercetina, e 
miricetina 

HOFFMANN-
RIBANI et al. (2009) 

 
 

Fonte: Rawson et al.(2011). 
 

2.6. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 
 

Como os alimentos são considerados uma matriz complexa, a cromatografia 

tornou-se uma etapa indispensável na análise dos mesmos, tanto para remover substâncias 

interferentes como para separar os compostos de uma mesma família, possibilitando a sua 

posterior identificação e quantificação individual. 

A quantificação dos compostos fenólicos em sucos de frutas tem a finalidade de 

avaliar o potencial de escurecimento durante ou após o processamento, e também a 

possibilidade de interferência desses compostos no sabor devido à característica de 

adstringência de alguns deles (FILGUEIRAS et al., 2000). Além disso, os compostos 

fenólicos são poderosos antioxidantes e, portanto, têm elevado apelo funcional. Estudos 

detalhados de métodos para detecção e quantificação de compostos fenólicos presentes em 

caju são disponíveis na literatura (BRITO et al., 2007; MICHODJEHOUN- MESTRES et al., 

2009; QUEIROZ et al., 2011) e não serão repetidas nesta revisão. Entretanto, uma breve 

descrição das técnicas de CLAE será apresentada. 

Basicamente, a CLAE dispõem de um reservatório com filtro, onde é colocada a 

fase móvel; um sistema de bombeamento; um injetor; uma coluna; um detector (por exemplo, 

UV ou fluorescência) e um sistema de registro de dados. Dentre as vantagens apresentadas 

pela CLAE em comparação com outras técnicas destaca-se: i) a presença de duas fases 

cromatográficas (móvel e estacionária) de interação seletiva com as moléculas da amostra, 

contra somente uma em cromatografia gasosa; ii) a maior variedade de fases estacionárias que 

atuam em diversos mecanismos de separação; e iii) a possibilidade de separação de compostos 

termicamente instáveis (JARDIM; COLLINS; GUIMARÃES, 2006). 
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Alto desempenho da CLAE ou HPLC em combinação com a espectrometria de 

massa tem sido comumente utilizado para caracterização estrutural de fenólicos. A 

espectrometria de massa também tem sido empregada para confirmação estrutural de 

fenólicos em ameixas, pêssegos, nectarinas e em outros alimentos. (TOMÁS et al., 2001).A 

utilização de detectores de arranjo de diodos acoplados ao equipamento de CLAE permite a 

análise da absorbância em todos os comprimentos de onda da região do UV em uma única 

corrida cromatográfica, aumentando desta forma a precisão da técnica. Em particular, 

detectores deste tipo são frequentemente utilizados para análise de compostos fenólicos em 

caju (MICHODJEHOUN- MESTRES et al., 2009).Segundo os mesmos autores a CLAE tem 

sido a técnica analítica mais utilizada e apropriada para análises de ácidos fenólicos no caju, 

em especial 1-O-trans-cinamoil-β-D-glucopiranose e seus isômeros. 

Segundo Agostini et al. (2003), tanino condensado e ácidos anacárdicos (lipídios 

fenólicos) foram os únicos compostos fenólicos detectados no suco de caju, mediante 

cromatografia em papel. Bicalho et al. (2000) detectaram seis isômeros cinamoil-hexose por 

cromatografia em fase gasosa no caju (Anacardium occidentale L.). 

Em sucos de uva a análise dos compostos fenólicos individuais é comumente 

realizada por HPLC (LAMUELA et al., 1995). Os fenólicos simples possuem absorção 

máxima entre 220 e 280 nm, porém sua absorção é afetada pela natureza do solvente 

empregado e o pH da solução. 

 
2.7. Avaliação da atividade antioxidante 

 
Vários são os métodos para testar a atividade antioxidante, podendo ser usados 

para compostos isolados e extratos. Estes métodos podem ser testados in vitro e in vivo. Não 

existe um método satisfatório que consiga avaliar a atividade antioxidante total de uma 

amostra, pois existem vários mecanismos antioxidantes que podem ocorrer (OU et al., 2002), 

sendo sequestro de radicais, habilidade redutora, complexação de íons metálicos e outros. 

 Os antioxidantes são conhecidos por combater os radicais livres que estão 

associados a muitas doenças, sendo o caju e seus derivados um dos alimentos que trazem 

muitos benefícios a saúde devido à presença de diversos compostos antioxidantes. 

A determinação da capacidade antioxidante de uma amostra pode depender da 

tecnologia e do radical livre gerador ou oxidante utilizado nesta medida. Além disso, a 

comparação de diferentes métodos analíticos constitui um fator chave para ajudar os 

pesquisadores a escolherem um método e entender os resultados obtidos através do mesmo 
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(CAO; PRIOR, 1998). Segundo Alonso et al. (2002), alguns métodos antioxidantes produzem 

resultados diferentes ou mesmo contraditórios, tornando-se algumas vezes impossível 

qualquer comparação entre eles. 

Existem várias técnicas publicadas para avaliar a atividade antioxidante ou o teor 

de fenólicos presentes em produtos de caju. Variações nas técnicas analíticas e comparações 

entre vários estudos podem levantar a questão, resultados conflitantes, especialmente, em 

relação à atividade antioxidante. Segundo CAPANOGLU et al., (2010), não é de esperar que 

um único método pode determinar todos os compostos antioxidantes e é evidente que cada 

método pode ter as suas vantagens e desvantagens. Mesmo os métodos baseados no mesmo 

princípio, tais como ABTS e DPPH, pode mostrar variações importantes na sua resposta para 

antioxidantes sob certas condições. 

 
2.7.1. Atividade antioxidante pelo método do ABTS+• 

 
Um método muito utilizado para determinação da atividade antioxidante é do 

ABTS+•, que apresenta excelente estabilidade em certas condições de análise, mas também 

mostram diferenças importantes frente aos antioxidantes e quanto à manipulação. O radical 

ABTS deve ser gerado por reações químicas ou enzimáticas e pode ser solubilizado em meios 

orgânicos e aquosos nos quais a atividade antioxidante pode ser determinada, dependendo da 

natureza dos compostos antioxidantes. 

Segundo Kuskoski et al. (2005), o método é um dos testes da atividade 

antioxidante mais rápidos e que oferece resultados reprodutíveis, além de outras vantagens 

como: oferecer vários picos de absorção e uma boa solubilidade, permitindo analise de 

compostos tanto de natureza lipofílica como hidrofílica. 

Originalmente proposto por Miller et al. (1993),o procedimento baseava-se na 

ativação da metamioglobina com peróxido de hidrogênio na presença do ABTS para gerar o 

ABTS+•, com ou sem antioxidante no meio. Mas devido a algumas críticas, o método foi 

aperfeiçoado, sendo que o radical agora é gerado sem a presença de antioxidantes. 

O método, segundo Re et al. (1999), baseia-se na geração do ABTS+•, de cor azul 

esverdeado ,por meio da reação do ABTS com persulfato de potássio que possui absorção 

máxima em 645,734 e 815 nm. Com adição de um antioxidante ocorre a redução do ABTS+• a 

ABTS promovendo a perda da coloração do meio reacional como mostra a figura 4. Com a 

extensão da perda de cor, a percentagem de inibição do ABTS+• é determinada em função do 

Trolox, um padrão submetido as mesmas condições de análise antioxidante. 
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Figura 4 - Estabilização do radical ABTS por um antioxidante e sua formação pelo persulfato de potássio. 

 
FONTE: Adaptada por SOUSA et al.(2007). 

 

Para expressar a capacidade antioxidante dos alimentos, os trabalhos na literatura 

trazem diferentes possibilidades; os métodos mais comumente usados são o TEAC 

(capacidade antioxidante em equivalente de Trolox). O TEAC utiliza o Trolox como 

referência, um sintético da vitamina E, para avaliar a atividade sequestrante; um composto 

que não é encontrado naturalmente nos alimentos. (KIM, et al., 2002). A leitura da 

absorbância do ABTS pode ser realizada entre um e sete minutos segundo Kuskoski et 

al.(2005). Neste trabalho foi feita em seis minutos, pois para Sellappan et al. (2002) é o tempo 

de leitura para compostos puros, extratos de plantas e de alimentos. 

Alguns autores reportaram a atividade antioxidante em equivalentes de Trolox na 

avaliação de diferentes sucos de frutas pelo método ABTS, tais como em sucos de morango 

(26,54 µM Trolox/g amostra), amora (38,32 µM Trolox/g amostra) (SELLAPAN et al.,  

2002), laranja (58,81 µM Trolox/g amostra), abacaxi (47,42 µM Trolox/g amostra) 

(PROTEGGENTE et al., 2003) e acerola (90,28 µM Trolox/g amostra) (MEZADRI et al., 

2008). Em outro estudo KUSKOSKI et al. (2005) determinaram atividade antioxidante das 

polpas de frutas de grande consumo no mercado  brasileiro (amora, uva, açaí, goiaba, 

morango, acerola, abacaxi, manga, graviola, cupuaçu e maracujá), aplicando método ABTS. 

Os valores de atividade antioxidante equivalente ao Trolox obtidos oscilam entre valores 

mínimos e máximos de 2,0 e 67,6 µMol TEAC g-1 em peso fresco. 

SANCHO (2006), estudando o efeito do processamento sobre as características do 

suco de caju, constatou que os parâmetros que mais sofreram perdas na etapa de pasteurização 

foram o acido ascórbico, carotenóides e antocianinas.  

ABREU (2007) usando o método ABTS para os pedúnculos do cajueiro dos 

clones BRS 186, CCP 76 e BRS Bahia 12, obteve uma variação de 6,84 a 34,35 µM Trolox/ɡ 

de polpa. Segundo o mesmo autor, os pedúnculos estudados possuem uma atividade 

antioxidante intermediária entre essas polpas, sendo considerados bons agentes antioxidantes. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1. Seleção da Matéria-Prima 

 

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas amostras de suco integral de 

caju, fornecidas pela Embrapa Agroindústria Tropical, localizada no município de Fortaleza. 

O suco foi obtido a partir de pedúnculos do clone de cajueiro CCP 76. 

 

3.1.1. Obtenção do Suco  
 

Os frutos foram selecionados e lavados por imersão em água clorada com 25 

mg/L de cloro ativo durante 20 minutos. Em seguida, os frutos foram prensados, para 

obtenção do suco integral em prensa tipo expeller (INCOMAP - 300). Na sequencia, o suco 

foi submetido a cinco tratamentos térmicos, 55, 65, 75,85 e 95 °C por 5, 15, 30 e 60 minutos 

cada. 

 

3.1.2. Solventes e Reagentes 
 

A água utilizada foi deionizada e purificada pelo sistema Milli-Q (Millipore) com 

condutividade de 10 MΩ cm. Os solventes utilizados como constituintes da fase móvel foram 

previamente filtrados em membrana 0,45µm. A procedência dos reagentes utilizados foram: 

Acetonitrila e Metanol grau HPLC (Tedia, EUA) e água Milli-Q-Millipore. Para atividade 

antioxidante utilizou-se o trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-carboxílico 97%, 

Sigma-Aldrich) como antioxidante de referência. 

 

3.2. Preparo das amostras 
 

3.2.1. Pasteurização de suco de caju em escala de bancada 
 

O tratamento térmico foi realizado em amostras de suco de caju integral com 

cinco faixas de temperaturas 55, 65, 75, 85 e 95°C e quatro tempos 5, 15, 30 e 60 minutos em 

tubos de ensaio de 50 mL, com 30 mL da amostra, os quais foram levados individualmente a 

banho-maria, de acordo com a temperatura e tempo definidos no planejamento experimental, 

sendo agitados manualmente e a temperatura medida por imersão de termômetro na amostra. 

Imediatamente após o tratamento térmico, as amostras foram resfriadas em banho de gelo, e 

armazenadas em frascos plásticos para posterior análise. 
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3.2.2. Análises cromatográficas 
 

 A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foi realizada para verificar 

quais eram os compostos presentes no suco integral de caju tratado termicamente. Para o 

isolamento dos compostos fenólicos presentes no suco a amostra foi percolada por um 

cartucho contendo o sorvente orgânico, onde os analitos foram retidos para posterior eluição 

com uma pequena quantidade de Metanol grau HPLC. 

 Primeiramente foi feito um tratamento no cartucho C18 com uma alíquota de 4 ml 

de metanol grau HPLC. O solvente foi removido com água destilada e com auxílio de uma 

seringa até completa secura do cartucho e o líquido foi descartado. Com o cartucho tratado 

adicionou-se 3 ml da amostra para reter os fenólicos. Adicionou-se 3ml de metanol ao 

cartucho C18 e o filtrado foi recolhido em um béquer de 5 ml. Em seguida a amostra foi 

filtrada novamente em uma membrana de 0,45µm para obtenção do extrato a ser diluído e 

injetado no cromatográfico.  

 
3.2.2.1. Cromatografia líquida - detecção ultravioleta (CLAE - UV) 
 

As análises cromatográficas foram realizadas no cromatógrafo líquido de alta 

eficiência - HPLC modelo PROSTAR de marca VARIAN equipado com detector ultra-

violeta/visível, modelo 320 e sistemas de bombas binário modelo 210 nas condições 

apresentadas na tabela 5 e a programação da fase móvel apresentada na tabela 6. 

 

Tabela 5 - Condições cromatográficas (CLAE-UV) empregadas na análise dos fenólicos em amostras de suco 

integral de caju tratado termicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coluna S B-C18,150x4,6mm 

Fase móvel Água: Acetonitrila 

Modo de eluição Gradiente 

Vazão da fase móvel 0,8mL /min. 

Temperatura Ambiente (25°C) 

Comprimento de onda 280 nm 

Volume injetado 20µL 
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Tabela 6 - Programação da fase móvel utilizada na analise cromatográfica por CLAE-UV. 

 
Tempo (min) Água (%) Acetonitrila 

(%) 
0 90 10 

15 45 55 
16 0 100 
20 0 100 

 

3.2.2.2. Cromatografia líquida - Espectrometria de massa (CL - EM)  

 

Foi utilizado o procedimento geral para a avaliação do perfil de compostos 

fenólicos em materiais vegetais (LIN; HARNLY, 2007) com modificações. O instrumento 

LC-DAD-ESI/MS consistiu de um sistema de bombas modelo 220 (Varian, CA), acoplado a 

um detector de arranjo de díodo (DAD) modelo 335 e um espectrômetro de massas 500-MS 

IT (Varian, CA). Foi utilizada uma coluna C18 (3 mm, 150 mm x 2, Varian Inc., Lake Forest, 

CA). O fluxo usado foi de 0,4 ml/min. A temperatura do forno da coluna foi fixada em 30°C. 

A fase móvel consistiu de uma combinação de A (ácido fórmico a 0,1% em água) e B (0,1% 

de ácido fórmico em acetonitrila). O gradiente variou linearmente a partir de 10% até 26% (v / 

v) de B em 40 min, para 65% em 70 min, e finalmente a 100% de B em 71 min, sendo 

mantido a 100% até 75 min. O detector de arranjo de diodos (DAD) foi fixado em 270, 340 e 

520 nm e espectros UV/VIS, de 190 a 650 nm, foram coletados continuamente. Os espectros 

de massas foram simultaneamente adquiridos utilizando ionização por electrospray nos 

modos de ionização positivo e negativo (PI e NI) a uma voltagem de fragmentação de 80 V 

para o intervalo de massas de 100-2000 amu. Uma pressão de gás de secagem de 35 psi, 

pressão do gás de nebulização de 40 psi, uma temperatura do gás de secagem de 370°C, as 

tensões no capilar foram de 3500 V para PI e 3500 V para NI, e no spray shield de 600V. O 

sistema de LC foi acoplado ao MS com um divisor de fluxo com 50% de divisão fixa. A 

identificação dos compostos foi baseada principalmente em dados de espectrometria de 

massas e em comparação com dados da literatura. 

 
3.2.3. Quantificação 

 
A quantificação dos fenólicos foi realizada por padronização externa, por meio de 

uma curva de calibração construída com cinco pontos. Para a obtenção dessa curva, soluções 

do padrão foram misturadas em balão volumétrico e o volume foi completado com metanol 

grau HPLC, para obtenção de 10 mL de mistura final. Então, alíquotas de 0, 5, 1, 2, 3 e 4 mL 
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foram tomadas em duplicata e injetadas no cromatógrafo. O sistema cromatográfico foi 

lavado durante 15 minutos com a fase móvel antes de se dar início às injeções a fim de se 

equilibrar a coluna e se estabilizar o sistema. A curva padrão do ácido trans-cinâmico foi 

construída com diferentes pontos, relacionando se as concentrações (5, 10, 20, 30 e 40 mg/L) 

versus área. A equação da reta obtida foi: (y = 2*106x+106; R2 = 0, 9996). 

Os picos foram identificados pela comparação com o tempo de retenção do padrão 

de acido trans-cinâmico, e a quantificação foi realizada baseada na curva de calibração do 

padrão, expressando os resultados em µg/100 mL de suco de caju. 

 

3.3. Determinação da atividade antioxidante total (AAT) pelo método ABTS•+  
 

A atividade antioxidante pelo método ABTS [2,2’-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-

acido sulfônico)] foi realizado conforme a metodologia descrita por RUFINO et 

al.(2006),com algumas modificações .O radical ABTS•+ foi formado pela reação do 140 mM 

de persulfato de potássio com 7 mM de ABTS e ,armazenado no escuro  a temperatura 

ambiente, por 16 horas. Uma vez formado, o radical foi diluído com etanol até a obtenção do 

valor de absorbância de 0, 700 ± 0, 020 em comprimento de onda 734 nm. Usando uma 

alíquota de 30 µL do extrato, adicionou-se 3 mL da solução com absorbância 700nm (radical 

ABTS + etanol P.A.), na ausência de luz. O decréscimo da absorbância a 734nm foi medido 

depois de 6 minutos. Foi gerada uma curva a partir dos valores de absorbância e 

concentrações das amostras. Os valores de ATT (Atividade Antioxidante Total) foram obtidos 

a partir da equação da reta: y = ax+b, substituindo o valor de y pela absorbância equivalente a 

1000µM de Trolox, sendo os resultados expressos como TEAC (Atividade Antioxidante 

Equivalente ao Trolox) em µM de trolox/mL de suco.  

 
3.3.1. Preparo da curva padrão de Trolox (µM) 

 
A partir de uma solução inicial de 10 mL de Trolox 2000 µM (S1), utilizando 

diluições sucessivas, onde essas soluções foram preparadas variando de 100 a 1500 µM (S2 a 

S5). , retirou-se 7,5 mL da S1 e completou-se com álcool etílico para 10 mL em balão 

volumétrico (S2), e assim sucessivamente até a obtenção da S5, ou seja, 0,5 mL da S4 para 10 

mL de álcool etílico P.A.  

Em ambiente escuro foram transferidos 30µL das soluções preparadas de Trolox 

de 100 a 2000 µM para tubos de ensaio, misturando com 3,0 mL da solução do radical ABTS, 

sendo em seguida os tubos agitados. As leituras foram feitas em espectrofotômetro a 734 nm, 
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sendo realizados 6 minutos após a adição do radical. O espectrofotômetro foi zerado com 

álcool etílico P.A e os valores de absorbância obtidos na leitura foram plotados com as 

concentrações correspondentes em uma curva. 

 

Figura 5 - Curva padrão de Trolox µM. 

 
 

O suco integral de caju e os tratados termicamente foram diluídas em água na 

proporção (1:10 v/v), foram homogeneizados e em seguida centrifugados. O precipitado foi 

reservado e o sobrenadante utilizado para a obtenção do extrato aquoso e leitura da atividade 

antioxidante pelo método ABTS. Após analise no CLAE as amostras diluídas na proporção 

(1:1 v/v), foram obtidas para a leitura da atividade antioxidante, sendo chamado de extrato 

metanólico. A partir dos extratos, foram preparadas no mínimo três concentrações diferentes 

com três repetições, variando entre 250 -500 ml/L para extrato metanólico e 500-1000 ml/L 

para extrato aquoso. Em ambiente escuro transferiu-se uma alíquota de 30µL dos extratos 

para tubos de ensaio e adicionou-se 3,0 mL do radical ABTS•+. As absorbâncias foram lidas a 

734 nm, após 6 minutos da reação, utilizando o etanol como branco. Como referência 

utilizou-se o Trolox, nas concentrações de 100 a 2000 µM. Os resultados da atividade 

antioxidantes foram expressos em µM Trolox/ml de suco de caju (atividade antioxidante 

equivalente ao Trolox). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Identificação e qualificação dos compostos fenólicos presentes no suco de caju 

 
Diversos estudos avaliaram por diferentes metodologias de CLAE, os compostos 

fenólicos presentes em suco de caju, apontando quantificações diferentes conforme o tipo de 

extrato, características genéticas da planta e tempo de maturação do fruto. 

Os picos foram identificados pela comparação com o tempo de retenção do padrão 

de ácido trans-cinâmico, e a quantificação foi realizada baseada na curva de calibração do 

padrão, expressando os resultados em µg/100 ml de suco de caju nos tratamentos de 55, 65, 

75, 85 e 95°C a 5,15,30 e 60 minutos de processamento. 

Os componentes que foram detectados no suco de caju e analisados no presente 

estudo estão ilustradas na figura 06. Na separação cromatográfica observaram-se quatro picos 

distintos (Figura b), correspondentes aos componentes do acido trans-cinâmico. No perfil 

cromatográfico dos sucos tratados a 55 e 95 °C, a principal alteração diz respeito às 

proporções entre os picos. Os principais compostos foram identificados como 1-O-trans-

cinamoil-β-D-glucopiranose e seus isômeros, bem como o ácido cinâmico. 

 

Figura 6 - Perfil cromatográfico a 270 nm do suco de caju tratado a 55°C por 5 min (a) e a 95 °C por 60 min (b) 

onde1. 1-O-trans-cinamoil-β-D-glucopiranose (TCG), 2 e 3 isômeros e 4 ácido cinâmico (AC). 
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Os derivados do ácido hidroxicinâmico são compostos fenólicos de ocorrência 

natural, existem nas plantas e frutas usualmente na forma de ésteres ou glicosídeos ou ligados 

a proteínas e outros polímeros da parede celular. Neste estudo destacam-se 1-O-trans-

cinamoil-β-D-glucopiranose, e seus isômeros presentes no suco de caju tratado termicamente. 

1-O-trans-cinamoil-β-D-glucopiranose foi identificado por HPLC em morango 

(Fragaria ananassa Duch. Cv. Kent) (SCHAART, et al., 2002; LATZA, et al.,1996). Em 

pedúnculos de caju foram encontrados com concentrações de 6 a 20 mg/100 g de peso fresco 

(MICHOUDJEHOUN-MESTRES et al.,2009), estes valores foram superiores aos 

encontrados neste trabalho para o suco de caju processado,onde obtivemos valores variando 

de 0,036 a 0,071 mg/100 ml de suco para 55°C/5min e 75°C/60 min. respectivamente.Este 

éster cinamoíl também foi identificado em numerosas plantas,sendo encontrado em alta 

concentração para folhas de Spiraea thunbergii (HIRADATE et al., 2004). 

Queiroz et al. (2011) identificaram no suco de caju submetidos ao estresse 

mecânico quatro ácidos fenólicos: ácido gálico, ácido protocatecuico, e os ácidos cinâmicos 

livre e conjugado. Segundo o mesmo autor, nenhuma modificação foi observada a 2 e 27 °C, 

mas, a 40 ° C de armazenamento,houve um aumento dos níveis de ácido protocatecuico e 

cinâmico e uma diminuição no ácido cinâmico conjugados. Estes resultados indicam que a 

alta temperatura é um fator importante na alteração da composição fenólica, promovendo a 

hidrólise desses compostos bioativos. 

Os valores iniciais de 1-O-trans-cinamoil-β-D-glucopiranose manteve-se 

praticamente estáveis em 5,15 e 30 minutos a 55,65 e 75 ° C de processamento. No entanto, 

as amostras mantidas a 85 e 95 ° C mostraram pequena perda deste conteúdo, provavelmente 

devido à degradação deste composto a uma temperatura elevada. 

Michoudjehoun-Mestres et al. (2009) também observaram acidos fenólicos em 

pedúnculos de  caju, e os compostos identificados por esses autores, por exemplo, ácido 

gálico, p-cumárico e ácido elágico, não foram detectados no presente estudo. Estas diferenças 

na composição de fénolicos pode ser atribuído às condições de processamento, aos métodos 

de análise e extração utilizados. 

As etapas de processamento no setor de sucos incluem um ou mais tratamentos 

utilizando o calor, podendo este ser brando ou agressivo para o produto. Estudos atuais 

centram-se essencialmente nas investigações sobre o efeito do processamento na qualidade e 

nas características nutricionais dos sucos de frutas. 

Os resultados indicam que os diferentes processos testados deram origem a uma 

série de alterações na composição fenólica do suco de caju, o que pode tornar possível a 
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identificação do tipo de tratamento a ser utilizado na indústria com base na composição dos 

fenólicos em sucos de frutas. 

Na figura 7 item a), podemos observar o cromatograma extraído para o m/z 355. 

Segundo Michodjehoun- Mestres et al. (2009), que caracterizaram pedúnculos de caju, esse 

m/z corresponde ao aducto do formiato [M+HCOO]-. No item b) Podemos observar o 

cromatograma, no modo positivo, extraído para o m/z 333, que corresponde ao [M+Na]. 

Observa-se ainda que tanto no modo positivo quanto no modo negativo, a presença de picos 

menores corrrespondentes aos isômeros do 1-O-trans-cinamoil-β-D-glucopiranose. 

 
Figura 7 - a) Cromatograma no modo negativo do m/z 355 do suco de caju tratado a 55 °C por 5 min e (b) 55 °C 

por 60 min. 

 

 
 

 

 
Nas figuras 8 e 9 é possível verificar nos gráficos os compostos que estavam 

presentes em maior quantidade, sendo o primeiro com o tempo de retenção de 11 minutos, e o 

segundo com tempo de retenção de 15 minutos, tendo posteriormente outros picos menores 

até 20 minutos de eluição. O composto presente em maior concentração no suco de caju 

apresentou tempo de processamento entre 30 e 60 minutos em 85 e 95°C. 

 

 
 

 

a) 

b) 
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Figura 8 - Concentrações de 1-O-trans-cinamoil-ß-D-glucopiranose nas condições de tratamento térmico. 

 

Figura 9 - Concentrações de ácido cinâmico nas condições de tratamento térmico. 

 

 

Muitos pesquisadores relataram que a biodisponibilidade, atividade antioxidante, 

e outras propriedades nutricionais de produtos de tomate, tais como o suco, podem ser 

melhoradas pelo tratamento térmico (AGARWAL et al., 2001; CANENE–ADAMS et al., 

2004; CHEN, et al., 2000; DEWANTO, et al.,2002). Neste trabalho encontramos ácidos 

fenólicos, tais como, ácido cinâmico e seus isômeros presentes no suco de caju. Logo, foi 



46 
 

observado que existe um aumento da biodisponibilidade do ácido cinâmico, como resultado 

do processamento. 

O suco de caju processado tinha maior teor de ácidos fenólicos, em 85 e 95°C, 

sendo que não ocorreram diferenças relevantes entre os sucos processados com 55,65 e 75° C 

após 5, 15, e 30 min. No entanto, com 60 min. houve um aumento na concentração de ácidos 

fenólicos e na atividade antioxidante. Isto foi atribuído a um aumento nos níveis de ácidos 

cinâmicos liberados durante o processamento.  

Segundo Pelais et al. (2008) pelos dados disponíveis na literatura, é evidente que 

o tratamento térmico pode produzir mudanças nos compostos fenólicos devido ao 

rompimento da parede da célula da planta e, portanto, resultar em uma fácil liberação de 

polifenóis. Presume-se que o processamento do suco de caju assim como em outros 

alimentos, pode acelerar a liberação dos compostos fenólicos da matriz, a partir da quebra dos 

constituintes celulares. 

Alterações nas quantidades de ácidos cinâmico e seus derivados pode também 

estar associado com o efeito do aquecimento sobre as atividades das enzimas endógenas. 

Segundo Hernandez et al. (1997), a presença de enzimas endógenas que atuam em derivados 

de ácido cinâmico são desnaturadas pelo processamento térmico (120°C/20 min e 105° C 

/45s).  

No pedúnculo do caju existem numerosos compostos fenólicos, e no suco 

processado, os ácidos fenólicos predominam entre as substâncias fenólicas. Embora a 

concentração das substâncias fenólicas nos sucos de caju tratados termicamente seja 

relativamente pequena, é possível identificá-los e utilizar os perfis obtidos como parâmetro 

para o controle de qualidade no processamento de sucos. 

 

4.2. Efeito do Processamento na atividade antioxidante do suco de caju 
 

A atividade antioxidante total (AAT) dos extratos metanólico e aquoso do suco de 

caju tratado termicamente encontra-se na Tabela 7.  

Utilizando o radical ABTS, a atividade antioxidante neste trabalho apresentou 

valores variando de 7,11±0,08 a 6,59±0,02 µM de Trolox/mL de suco para o extrato aquoso e 

metanólico respectivamente, sendo o menor valor obtido na temperatura de 65°C/5minutos e 

o maior valor na temperatura de 95°C/60 minutos.  

Os resultados de TEAC pelo método ABTS para a polpa de caju obtida por 

VIEIRA et al. (2009) foi de 212 ± 0,022 e 561 ± 0,033 µM TEAC/g de polpa para extrato 
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aquoso e hidroalcóolico, respectivamente.Estes valores foram bem superiores aos obtidos 

neste trabalho.Estas diferenças podem ser devido ao tipo de amostra, pois utilizaram polpa de 

caju e o presente estudo o suco processado,como também o solvente e aos métodos de 

extração utilizados. ABREU (2007) determinou uma variação de 6,34 a 34,35 µM Trolox/ɡ de 

polpa, encontrado no suco de caju em estudo com diferentes clones de pedúnculo de caju. 

 

Tabela 7– Atividade antioxidante (TEAC) de extratos de suco de caju tratados termicamente. 

           TEAC (µMol/ mL de suco) 
 

Suco Caju Metanólico   Aquoso    
In natura 1,52±0,02 3,18±0,02 
55°C/5min 2,03±0,08 3,29±0,01 
55°C/15min 3,94±0,08 3,54±0,04 
55°C/30min 3,35±0,02 2,82±0,04 
55°C/60min 4,07±0,02 4,53±0,02 
65°C/5min 1,89±0,04 1,92±0,07 
65°C/15min 2,19±0,02 2,11±0,04 
65°C/30min 2,27±0,01 2,11±0,04 
65°C/60min 2,64±0,01 2,25±0,01 
75°C/5min 2,73±0,04 2,75±0,05 
75°C/15min 2,83±0,02 2,36±0,02 
75°C/30min 2,92±0,01 2,88±0,08 
75°C/60min 3,16±0,02 3,12±0,02 
85°C/5min 2,60±0,08 1,99±0,04 
85°C/15min 2,83±0,07 3,36±0,07 
85°C/30min 2,51±0,08 2,11±0,03 
85°C/60min 3,07±0,02 2,55±0,03 
95°C/5min 2,76±0,05 2,14±0,06 
95°C/15min 3,33±0,04 2,18±0,03 
95°C/30min 3,40±0,04 3,15±0,03 
95°C/60min 6,59±0,02 7,11±0,08 
*Os resultados estão expressos com a média± DVP 

 

Os valores observados no presente estudo são inferiores aos valores encontrados 

em estudos com suco de uva tinta (14,6 – 25,0 µMol TEAC mL-1), descrito por Dávalos et al. 

(2005); mirtilo (médias de 27,6 e 14,83 µMol TEAC g-1 peso fresco pelo método ABTS), 

descrito por Sellappan et al. (2002), polpa de açaí (48,6 µMol mL-1 ORAC), por Del Pozo-

Insfran et al. (2004), para suco de laranja (5,8 mM/ml de suco) obtidos por Proteggente et al. 

(2003) e suco comercial de acerola (2,03 mM/L−1suco) (MEZADRI et al., 2008). 

Observamos um aumento da atividade antioxidante com o avanço da temperatura 

e do tempo de processamento, onde o suco submetido a 95°C/60 min. apresentou atividade 

antioxidante máxima. Este aumento que ocorre na capacidade antioxidante com o 



48 
 

processamento pode ser devido à liberação de novos compostos bioativos, tais como ácido 

cinâmico, resultantes principalmente da ação do calor sobre os compostos fenólicos naturais 

do caju. 

O valor nutricional do pedúnculo e dos produtos derivados do caju é um tópico a 

atrair muita atenção, especialmente em relação aos efeitos resultantes do processamento. 

Aqueles nutrientes que apresentam atividade antioxidante são de grande interesse devido os 

seus benefícios à saúde. O aquecimento do suco de caju por 5,15 e 30 min. a 65,75 e 85 ° C 

resultou em apenas pequena diminuição na atividade antioxidante.  

Estudos recentes demonstraram que compostos com efeitos antioxidantes, como o 

licopeno ou β-caroteno, podem também ter sua atividade aumentada como resultado do 

processamento de alimentos (CAPANOGLU et al., 2010; GRAZIANI et al., 2003; CHANG 

et al., 2006). Pesquisas mostram que estes compostos também estão presentes no caju e 

consequentemente em seus derivados (ASSUNÇÃO et al., 2003).  

Chang et al. (2006) sugeriram que processos térmicos em produtos de tomate, 

podem quebrar as paredes celulares e enfraquecer a forças de ligação entre o licopeno da 

matriz tecidual, podendo aumentar a libertação de fitoquímicos a partir da matriz. Isso pode 

tornar o licopeno mais acessível ou mais estável e, assim, aumentar a qualidade nutricional e 

atividade antioxidante de produto. O 1-O-trans-cinamoil-β-D-glucopiranose, parece ser um 

composto relativamente estável durante o processamento do suco de caju a 65,75 e 85°C, mas 

podemos observar que seu aquecimento a 95°C, pode causar sua liberação em outros 

compostos, tais como, ácido cinâmico.   

Re et al. (2002) relataram que o processamento da polpa de tomate sob diferentes 

temperaturas para a produção da pasta, resultou em maior teor de licopeno e um maior 

atividade antioxidante. De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, observamos que o 

tratamento térmico durante o processamento de suco de caju resultou no aumento de ácido 

cinâmico e consequentemente na atividade antioxidante. 

A atividade antioxidante dos ácidos fenólicos está relacionada com a posição dos 

grupos hidroxilas e também com a proximidade do grupo -CO2H com o grupo fenil. Em geral, 

a atividade antioxidante dos derivados dos ácidos hidrocinâmicos é maior do que a dos ácidos 

hidrobenzóicos (SOARES, 2002).  

Para a polpa de uva obtida por Kuskoski et al. (2005) ,o valor de TEAC pelo 

método ABTS foi de 9,2µM de trolox/g de polpa. Este valor foi superior ao obtido por 

Vedana (2008) com o suco de uva pasteurizado, que apresentou 2,12 µM de Trolox/g de suco, 

valor próximo ao encontrado neste trabalho para suco de caju pasteurizado. Segundo o mesmo 
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autor o processamento diminuiu a capacidade antioxidante da uva, chegando a 60% para o 

suco. Em outro estudo com amoras, verificou-se que o aquecimento a 70ºC/ 10 horas também 

levaram à redução do teor de fenólicos, bem como da atividade antioxidante dos frutos 

(ARAMWIT et al., 2010). Enquanto a maioria dos autores relataram que o processamento 

leva a uma diminuição dos níveis de compostos bioativos há exceções. Por exemplo, Mertz et 

al. (2010) relataram que o ácido ascórbico manteve-se estável durante a pasteurização a 80, 

90 e 95 ° C durante 10 min em néctar de tamarillo desgaseificado.  

QUEIROZ et al. (2011), em seu estudo relataram alta capacidade antioxidante no 

suco de caju obtido por dois métodos (DPPH e FRAP), diferente do método utilizado neste 

trabalho que foi o ABTS. Segundo o mesmo autor este resultado pode estar relacionado com 

os altos níveis de ácido ascórbico e compostos fenólicos. No entanto, RUFINO et al. (2010) 

classificaram o caju como antioxidante médio entre as 18 frutas brasileiras analisados. 

As alterações na atividade antioxidante de produtos de caju são complexas, tanto 

devido à ampla gama de componentes bioquímicos que estão envolvidos, como também aos 

métodos de extração, à variedade e à maturação do fruto. Embora o processamento utilizado 

neste estudo não tenha sido capaz de extrair a totalidade de compostos fenólicos presentes no 

suco de caju, foi possível a obtenção de extratos que resultaram em produtos com alto teor de 

compostos fenólicos.  

Uma maior atenção deve ser dada aos produtos de caju, a fim de minimizar os 

efeitos prejudiciais do processamento. Sabemos que produtos processados são submetidos a 

intervenções que têm um potencial considerável para resultar em efeitos adversos. No entanto, 

em contraste, há também estudos recentes que demonstraram que a atividade antioxidante 

pode ser aumentada como resultado do processamento de alimentos (CHANG et al., 2006; 

CAPANOGLU et al., 2010).Em nosso estudo com suco de caju, o composto com efeito 

antioxidante foi o ácido cinâmico. 

Pesquisas atuais têm demonstrado claramente que o processamento de alimentos 

tem um efeito muito marcante sobre a disponibilidade dos compostos fenólicos 

(CAPANOGLU et al., 2010). Isto indica que a ruptura da matriz alimentar e os tratamentos 

térmicos durante o processamento podem ser fatores importantes que afetam especificamente 

a biodisponibilidade dos compostos antioxidantes. 

Estudos adicionais que caracterizam as alterações específicas no teor de polifenóis 

e na atividade antioxidante durante o tratamento térmico ainda são necessários para que 

possamos compreentender como a composição bioquímica dos alimentos processados podem 

subsequentemente estar relacionado com a prevenção de doenças (TAKEOKA et al., 



50 
 

2001).Embora o efeito do processamento em relação à atividade antioxidante de sucos de 

frutas tenha sido estudado (CARVALHO et al., 2007; DAMASCENO et al., 2008), o 

conhecimento nos mecanismos que ocorrem em sucos durante o processamento levará a 

várias inovações na indústria de alimentos, necessários para controlar os parâmetros de 

qualidade.  
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5. CONCLUSÃO  
 

Observando-se os dados obtidos no presente trabalho, podemos concluir que: 

Apesar da mudança na concentração de compostos fenólicos durante o 

processamento de suco de caju, não houve alteração na atividade antioxidante do suco em 

função do tratamento térmico. 

Os compostos identificados e quantificados pela técnica de CLAE no suco de caju 

processado foram: 1-O-trans-cinamoil-β-D-glucopiranose e o ácido cinâmico, bem como seus 

isômeros. 

Observou-se um aumento na biodisponibilidade do ácido cinâmico, como 

resultado do processamento térmico aplicado e consequentemente aumento da atividade 

antioxidante. Estes compostos estavam mais concentrados em 95°/60 min. o que possibilitou 

neste tempo e temperatura uma maior atividade antioxidante. 

Avaliando os resultados verifica-se a importância de estudos complementares para 

determinar a influência do processamento na composição de compostos fenólicos e a 

atividade antioxidante de sucos de frutas, assim como a identificação dos compostos mais 

afetados pelo tratamento térmico. 
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