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A espécie  Anacadium humile A St. Hill  é uma fruteira nativa do Cerrado, 

conhecida  como  cajuzinho-do-cerrado,  consumida  tanto  in  natura,  como 

processada.  Apesar do potencial  agrícola,  essa frutífera é pouco explorada de 

forma  econômica  pelas  populações  regionais.  Conhecer  melhor  as 

particularidades da espécie é importante para maximizar o uso de seus recursos 

genéticos para futuros programas de melhoramento, conservação da espécie e 

possível exploração comercial. Diante disso objetiva-se com este trabalho realizar 

a caracterização do florescimento e frutificação, bem como a conservação pós-

colheita  de  cajuzinho-do-cerrado.  Os  frutos  para  realização  dos  experimentos 

serão obtidos no Campo de Recursos Genéticos da UFG Regional Jataí, e serão 

conduzidos três experimentos, ambos em delineamento inteiramente casualizado. 

No primeiro experimento, as plantas serão avaliadas quanto às características de 

florescimento: número de plantas em pleno florescimento, número de flores por 

cada acesso de cada município; comprimento médio da flor e largura da flor e 

número  de  ramificações.  No  segundo  experimento,  serão  coletados  15 

pseudofrutos  por  planta,  divididos  em  cinco  repetições  de  três  tratamentos 

correspondentes aos dias de amostragem, onde serão analisados os aspectos 

físicos e químicos:  diâmetro longitudinal,  dorsal  e ventral,  volume e massa de 

matéria fresca e coloração do pericarpo e polpa (visual e instrumental);  acidez 

titulável,  vitamina  C,  teor  de  sólidos  solúveis  e  carotenoides.  No  terceiro 

experimento,  será  avaliada  a  conservação  pós-colheita  do  pseudofruto  em 

atmosfera modificada associada a refrigeração. Cada parcela será composta por 

cinco  pseudofrutos,  que  serão  acondicionados  em  bandejas  de  poliestireno 

expandido e recobertos com filme de policloreto de vinila (PVC) e armazenados 



em ambiente refrigerado a 10,0 ± 0,9°C e 90 ± 5% de UR e avaliados de 3 em 3 

dias, durante 15 dias; neste experimento os tratamentos serão compostos pelos 

períodos de armazenamento (0; 3; 6; 9; 12 e 15 dias) com três repetições.  Os 

resultados  do  florescimento  serão  submetidos  à  análise  descritiva,  e  análise 

multivariada.  Os  dados  do experimento  2  e  3  serão analisados por  meio  das 

análises de variância e regressão respectivamente. Com isso espera-se conhecer 

as  características  de  florescimento  e  frutificação,  bem  como,  tecnologia  para 

prolongar a vida útil pós-colheita de cajuzinho-do-cerrado, para que possa além 

de auxiliar produtores interessados no cultivo econômico desta planta, possa dar 

subsídio à futuras pesquisas que visem o desenvolvimento de novas tecnologias 

de manejo e conservação da espécie.
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