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Resumo 

Cultivares de caqui (dióspiro) são classificadas em duas categorias, adstringentes 

e nã-adstringentes, de acordo com o teor de taninos solúveis no momento da colheita. No 

entanto, as causas da perda natural da adstringência durante o processo de maturação não 

estão totalmente esclarecidas. O objetivo deste trabalho foi o estudo da perda natural da 

adstringência durante o processo de maturação de duas variedades adstringentes (‘Rojo 

Brilhante’ e ‘Giombo’) e duas não-adstringentes (‘Fuyu’ e ‘Hana Fuyu’). Foram colhidos 

sete estádios de maturação e realizadas avaliações de índice de cor, firmeza, taninos 

solúveis, análise sensorial da adstringência e por microscopia de luz. A coloração das 

amostras de polpa com vanilina-HCl permitiu a visualização dos taninos solúveis no 

parênquima dos frutos. Desta forma, as imagens obtidas revelam o maior teor de taninos 

solúveis nas cultivares adstringentes em comparação com as não-adstringentes nos 

primeiros estádios de maturação, e a insolubilização dos taninos que ocorreu durante o 

amadurecimento das cultivares adstringentes e não-adstringentes. Nas cultivares 

adstringentes, o processo de insolubilização dos taninos foi gradual e levou a uma redução 

dos taninos solúveis, enquanto nas cultivares não-adstringentes, a insolubilização foi 

muito mais rápida. Além disso, o presente estudo revelou também que a relação entre a 

evolução da cor e o amolecimento do fruto é característico para cada cultivar. 
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Abstract 
Persimmon cultivars are classified into two categories, astringents and non-

astringents, according to the content of soluble tannins at harvest. However, the causes of 

natural loss of astringency during the maturation process are not fully clarified. The 

objective of this work was to study the natural loss of astringency during the maturation 

process of two astringent (‘Rojo Brillante’ and ‘Giombo’) and two non-astringent (‘Fuyu’ 

and ‘Hana Fuyu’) varieties. Seven stages of maturation were harvested and measurements 

of color index assessments, firmness, soluble tannins, sensory analysis of astringency and 

light microscopy were performed. Staining of pulp samples with vanillin-HCl enabled the 

visualization of soluble tannins in the parenchyma fruit. The images obtained showed the 

highest content of soluble tannins in astringent cultivars compared with non-astringent in 

the early stages of ripening, and the insolubility of the tannin occurred during the 

maturation of non-astringent astringent cultivars. In astringent cultivars, the process 

insolubilization of tannins was gradual and leads to a reduction of soluble tannins. In non-

astringent cultivars, insolubilization was much faster than in astringent cultivars. In 
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addition, this study also showed that the relationship between changes of color and 

softening of the fruit is characteristic for each cultivar. 

 

Keywords: astringency, color, firmness, maturity,microscopy 

 

Introdução 

Algumas variedades de caqui apresentam adstringência no fruto quando é colhido 

com alta firmeza, que leva à necessidade de tratamento pós-colheita de destanização antes 

da comercialização. No entanto, existem outras cultivares de caqui que não necessitam 

de tratamento, porque não apresentam adstringência no momento da colheita. A 

adstringência no caqui é devida ao alto teor de taninos solúveis, que estão localizados nos 

vacúolos das células especializadas denominadas células taníferas (Yonemori et al., 1997; 

Salvador et al., 2007). Os frutos de cultivares adstringentes apresentam altos níveis de 

taninos, enquanto que em cultivares do não-adstringentes o teor de tanino solúvel diminui 

com a maturação até que níveis sensorialmente indetectáveis. Dentro de cada uma destas 

categorias existem cultivares que a adstringência do fruto é influenciada pela polinização 

(polinização variável) e outras, cujos frutos não são influenciados (polinização constante). 

Desta forma, cultivares de caqui podem ser classificadas em quatro grupos (Sugiura, 

1983): Polinização Constante Não-Adstringente (PCNA) - os frutos não são 

adstringentes, independentemente da presença de sementes eassim, podem ser colhidos 

com alta firmeza para consumo direto; Polinização Variável Não-Adstringente (PVNA) 

- os frutos não são adstringentes no momento da colheita devido a presença de sementes, 

e na ausência, são adstringentes e não podem ser consumidos diretamente; Polinização 

Adstringente Variável (PVA) - neste grupo os frutos são adstringentes, mesmo que 

tenham sido polinizados, perdendo a adstringência apenas nas áreas circundantes das 

sementes, onde a polpa geralmente apresenta coloração acastanhada; Polinização 

Adstringente Constante (PCA) - os frutos destas cultivares são sempre adstringentes 

quando apresentam firmeza elevada. Em todos os grupos, quando os frutos são pequenos 

e imaturos apresentam elevada adstringência, masdurante o desenvolvimento e maturação 

ocorre uma redução dos taninos solúveis, maior ou menor, dependendo do tipo a que 

pertence. 

Nas cultivares adstringentes (PVA, PVNA e PCA) e não adstringentes (PCNA), a 

perda da adstringência está relacionada com a capacidade das sementes produzirem 

compostos voláteis. As sementes dos frutos PVNA geram grandes quantidades de 

acetaldeído, o que leva a uma perda natural da adstringência devido àinsolubilização dos 

taninos; sementes dos frutos do tipo PVA produzem quantidades limitadas de acetaldeído, 

resultando em uma perda localizada da adstringência em áreas que cercam as sementes. 

Para os frutos de PCA, a produção de acetaldeídopelas sementes é praticamente nula, de 

forma que os frutos continuam adstringentes, mesmo com a presença das sementes 

(Sugiura et al., 1979; Tomana&Sugiura, 1983). 

Adicionalmente, em frutos de cultivares PCNA, a perda adstringência ocorre nas 

fases iniciais da maturidade, independentemente da presença ou ausência das sementes. 

Embora as causas desta perda natural da adstringência não sejam claras, tem 

sidoassociada com a parada do desenvolvimento das células taníferas em estágios iniciais 

de crescimento do fruto, o que levaria a uma diluição da concentração dos taninos na 

polpa (Yonemori & Matsushima, 1985; 1987). Também tem sido observada diferenças 

nas propriedades químicas dos taninos entre cultivares PCNA e não-PCNA (Yonemori e 

Matsushima, 1983, 1984), o que poderia influenciar na adstringência dos frutos. 

Naturalmente, os frutos de cultivares não-PCNA (adstringentes) apresentam uma 

diminuição dos taninos solúveis durante o amadurecimento. No entanto, no momento da 
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colheita quando o fruto atinge uma cor homogênea, o teor de taninossolúveis ainda é 

muito elevado. A completa perda de adstringência sensorial é atingida somentequando o 

fruto está sobremaduro e a com polpa completamente amolecida (Novillo et al., 2013). 

Em razão disso, para comercializar frutos dessas variedades com elevada firmeza de polpa 

é necessário submeter os frutos a tratamentos pós-colheita de destanização, que se baseia 

na insolubilização dos taninos solúveis, responsáveis pela adstringência. Portanto, 

assume-se que nestas cultivares adstringentes, a perda natural dos taninos deve ser 

resultado da insolubilização natural dos mesmos, no entanto, isto não tem sido reportado 

até agora. 

Com o objetivo de fornecer novas informações sobre o processo de perda natural 

da adstringência em caquis, foram estudadas as mudanças que ocorrem nos taninos 

durante a maturação do fruto, comparando duas cultivares adstringentes e duas não-

adstringentes. 

 

Material e métodos 

Foram estudados frutos de caqui (Diospyroskaki L.) cvs. Rojo Brillante (RB) e 

Giombo (Gi) do tipo Adstringentes e Fuyu (Fu) e HanaFuyu (HF) do tipo Não- 

Adstringente provenientes da área experimental da Agrupación Nacional de Exportación 

de Cooperativas Citrícolas (ANECOOP) em Museros (Valencia, Espanha). 

Foram realizadas 7 colheitas com intervalo médio de 15 dias, a partir de 19 de setembro 

até 29 de Janeiro. O critério para a colheita foi a evolução da cor da casca, obtendo-se 7 

estádios de maturidade para cada uma das variedades em estudo, a partir do estádio de 

maturidade E1 (frutos verdes) até o estádio E7 (fruto sobremaduro com coloração laranja-

avermelhado). Em cada estádio de maturidade foi determinado: 

O índice de cor (IC = 100a / Lb) foi medido com auxílio de colorímetro, sendo L, 

a e b parâmetros de Hunter (CR-300, Konica Minolta Inc., Tóquio, Japão). A firmeza de 

polpa foi determinada com texturômetro Instron Universal Machine, modelo 4301 

(InstronCorp., Canton, MA, EUA), utilizando ponteira de 8 mm de diâmetro e expressa 

em N.O teor de taninos solúveis (TS) foi determinado pelo método de Folin-Denis (Taira, 

1995) com base na redução de reagente de Folin-Denis pelos taninos solúveis e expresso 

em % peso fresco (pf). A avaliação sensorial dos frutos foi realizada por 6-8 membros 

familiarizados com o fruto e utilizada uma escala de 4 pontos, variando de 1-ausência de 

adstringência a 4-adstringência intensa. Os taninos foram analisados em secções da polpa 

com vanilina-HCl (1:1, v/v), que forma cor vermelha na reação, como descrito por 

Vazquez-Gutierrez et al. (2011). Para controle, foram utilizadas secções não coradas. As 

imagens foram capturadas com um microscópio de luz (Nikon Eclipse E800 V-PS100E, 

Tóquio, Japão).Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadaspelo teste LSD (P≤ 0,05) (Statgraphics Plus 5.1 (Manugistics Inc., Rockville, 

M.D., EUA). 

 

Resultados e discussão 

O aumento da cor da casca é uma das mudanças mais características que ocorre 

em caqui durante a maturação e está intimamente relacionada com os principais processos 

físico-químicos internos do fruto durante este período (Salvador et al., 2007). Por isso, a 

cor externa é usada como um índice de colheita não-destrutiva e os frutos da maioria das 

cultivares de caqui são consideradas em ponto de colheita quando apresentam uma 

coloração laranja-avermelhada homogênea sem a cor de fundo verde (Besada & Salvador, 

2011a; Salvador et al., 2006). 

Neste estudo, o índice de cor (CI: 1000a/L.b) usado tarduz perfeitamente a 

avaliação visual da evolução da cor mostrado para cada variedade durante o 
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amadurecimento. Nos primeiros estágios de maturidade avaliada (E1 e E2), as quatro 

variedades apresentaram cor semelhante, de verde escuro a verde claro, com CI de -10 a 

-5 (Fig. 1A). A partir do estádio E2 de maturidade, a evolução da cor foi característica 

em cada cultivar. Os frutos de ‘HanaFuyu’ apresentaram aumento da cor mais rápida e 

apresentando maior IC no final da maturação (IC=52,28). A evolução da cor de ‘Rojo 

Brilhante’ foi gradual e semelhante ao de ‘Fuyu’. Ambas cultivares chegaram a um IC=43 

no último estádio de maturação E7. O aumento da cor em ‘Giombo’ foi mais lenta do que 

nas outras cultivares, mas também revelou um alto IC (IC = 41) no final da maturação 

(E7). 

Paralelamente ao aumento da cor externa, em todas as cultivares ocorreu 

diminuição da firmeza da polpa, principalmente nos estádios mais avançados de 

sobrematuração, onde ocorreu uma perda total de textura e amolecimento dos frutos (Fig. 

1B). No entanto, a correlação entre estes dois parâmetros dependeu diretamente da 

cultivar. Por exemplo, no estádio de maturidade E1, em que todas as cultivares 

apresentavam a mesma cor externa, a firmeza das cultivares não-Adstringentes (‘Fuyu’ 

e‘HanaFuyu’) foi maior que das adstringentes (‘Rojo Brilhante’ e‘Giombo’). Da mesma 

forma, embora a cor externa de ‘Giombo’ foi sempre menor do que a de ‘Fuyu’, ambas 

as cultivares apresentaram valores de firmeza semelhantes desde o estádio E3. Por outro 

lado, ‘Rojo Brilhante’ tinha uma firmeza menor que ‘Fuyu’, embora os valores IC foram 

semelhantes. Deve-se notar que os frutos de ‘HanaFuyu’ sofreram um amolecimento 

drástico no estádio de maturidade E5, a partir de valores de firmeza muito elevados (47 

N) para valores muito baixos (7N). Este decréscimo na firmeza coincidiu, nesta cultivar, 

com um aumento significativo na cor externa. No entanto, nas outras cultivares, o 

amolecimento dos frutos ocorreu em estádios mais avançados de maturidade, mostrando 

valores de firmeza abaixo de 10 N apenas em estádios de sobrematuração (S7). Portanto, 

apesar de que em todas as cultivares o incremento da cor é acompanhada pela perda de 

firmeza, os resultados obtidos indicam que para prever a firmeza a partir da medição de 

cor externa, a qual foi previamente relatada para ‘Rojo Brilhante’ (Salvador et al, 2007; 

Salvador et al, 2006), é necessário a realização de estudos específicos para cada cultivar. 

A mudança no teor de taninos solúveis, para cada uma das cultivares, durante a 

maturação dos frutos é demostrada na Figura 1C. As duas cultivares não-adstringentes 

(‘Fuyu’ e ‘HanaFuyu’) apresentam em todos os estádios de maturação conteúdo de 

taninos solúveis semelhantes, que passou de valores de 0,29 - 0,27% no estádio E1 a 

valores de 0,04 - 0,07 % estádio E7. A avaliação sensorial revelou que nestas cultivares, 

a adstringência não foi detectável (valor sensorial=1) com nível de taninos solúveis 

abaixo de 0,1%, o que ocorreu nos estádios E3 em ‘Fuyu’ e E4 em ‘HanaFuyu’, quando 

os frutos ainda apresentavam elevada firmeza (valores maiores que 50N) e não tinham 

alcançado uma coloração externa completa. Esta ausência de adstringência também foi 

reportada por outros autores (Antoniolli et al., 2000; Antoniolli et al., 2002; Yamada et 

al., 2002). 

Em relação as cultivares adstringentes, o teor de taninos solúveis nos frutos de 

‘Rojo Brilhante’ diminuiu gradualmente a partir de 2% no estádio E1 a 0,04% no estádio 

E7. Esta cultivar foi descrita pelos provadores como adstringente (valor sensorial=1) 

apenas no estádio sobremaduro E7, em que os frutos estavam completamente amolecidos, 

com valores de firmeza próximos de 0 (Fig. 1B). Em trabalhos anteriores tem sido 

relatado que os frutos ‘Rojo Brilhante’ submetidos a tratamento de destanização com 

concentrações elevadas de CO2reduz a valores sensoriais de não adstringência quando os 

níveis de taninos solúveis encontram-se próximos de 0,04% (Salvador et al., 2007). Neste 

caso, a firmeza dos frutos permanece elevada após tratamento. No caso de frutos 

‘Giombo’, ocorreu uma diminuição no conteúdo de taninos solúveis entre estádios E1 e 
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E2, de 1,87% para 1,34%; estes valores permaneceram quase constantes até o estádio E6, 

e em seguida, ocorre uma redução para valores de 0,48% em E7. Esta redução observada 

na última fase de maturação coincidiu com um aumento significativo na cor externa. No 

entanto, deve-se notar que os frutos ‘Giombo’ não perderam a adstringência 

completamente, mesmo no estádio mais avançado de maturação. Assim, no estádio E7, 

com firmeza semelhante ade ‘Rojo Brilhante’, os frutos foram avaliados sensorialmente 

com valores de 2,4. 

O estudo das amostras de polpa por microscopia de luz revelou que a diminuição 

dos taninos solúveis observado durante o processo de amadurecimento foi devido 

àinsolubilização dos taninos solúveis no interior do vacúolo das células taníferas (Fig. 2). 

Concentrando-se nascultivares adstringentes, nos estádios iniciais de maturação de ‘Rojo 

Brilhante’ (E1-E2) foi observada coloração vermelha uniforme, tanto no interior das 

células como nos espaços intercelulares (Fig. 2C). O aspecto que apresenta a amostra 

indica que os taninos estão na sua forma solúvel e espalhados por todo o parênquima 

devido ao extravasamento a partir das células taníferas durante o corte da amostra. No 

estádio E4 (Fig 2G.), a tonalidade avermelhada é mantida em todo o parênquima, mas vai 

se tornando localizada em áreas concentradas, indicando menor extravasamentode 

taninos solúveis do interior das células. Isto sugere o início do processo de 

insolubilização, embora o conteúdo de taninos solúveis ainda se encontre em níveis 

elevados de 1,2% e, portanto, a percepção sensorial da adstringência é muito elevada 

(valores de 4). No estádio E6 (Fig. 2K), ainsolubilização dos taninos já é muito evidente 

e a maior parte dos taninos estáinsolubilizada no interior das células. No entanto, neste 

estádio ainda se verifica taninos solúveis extravasados no parênquima, o que explica que 

a adstringência sensorial ainda é elevada (valores de 3). No estádio E7 (Fig. 2O), 

verificou-se a insolubilização completa dos taninos que se apresentam precipitados no 

interior das células taníferas e não são observados taninos solúveis no tecido do 

parênquima. Na verdade, neste estádio, o teor de taninos solúveis é muito baixo (0,04%) 

e os provadores detectaram adstringência nos frutos. 

Em frutos ‘Giombo’ também foi observado nos primeiros estádios de maturidade, 

uma forte presença de taninos solúveis espalhados por todo o tecido do parênquima (Fig. 

2D). No entanto, ao contrário de ‘Rojo Brilhante’, em que o estádio E4 o processo de 

insolubilização foi evidente, em ‘Giombo’os estádios E4 e E6 apresentaram uma grande 

quantidade de taninos solúveis (Fig. 2H, 2L) dispersos no parênquima. Este aspecto 

visualestá em concordância com o elevado teor de taninos solúveis medidos até o estádio 

E6. No estado E7 (Fig. 2P) a insolubilização dos taninos é significativa no interior das 

células taníferas, mas também são mostrados taninos solúveis espalhados entre os espaços 

intercelulares. Isto corrobora com o maior teor de taninos solúveis (0,48%) nos frutos de 

‘Giombo’ neste estádio em comparação com frutos ‘Rojo Brilhante’ (Fig. 1C). 

Ao contrário do que foi observado nas cultivares adstringentes, imagens do tecido 

de ‘Fuyu’ e ‘HanaFuyu’ mostram a presença de taninos precipitados localizados dentro 

das células taníferas já no estádio E1 de maturidade (Fig. 2A, 2B), embora também possa 

ser considerada uma parte dos taninos solúveis espalhadas pelo tecido. No estado E4 (Fig. 

2E, 2F) a presença de taninos solúveis é muito baixa e já nos estádios avançados E6 e E7 

(Fig. 2I, 2J, 2M, 2N) taninos completamente precipitados são observados. Estas 

observações confirmam claramente o teor de taninos solúveis medidos em cada estádio 

de maturação (Fig. 1C). 

A diminuição dos taninos durante o amadurecimento de frutos tem sido relatado 

previamente (Steeret al., 2013), no entanto, até o momento não havia confirmação que 

era um processo de insolubilização dos mesmos. Deve-se reiterar que as diferenças entre 

as cultivares adstringentes e não-ndstringentes pode ser devido, além do conteúdo de 
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taninos solúveis, à diferenças na composição dos mesmos. Neste intuíto, foi relatado que 

o conteúdo de galocatequina é mais elevado em cultivares adstringentes que em não-

adstringentes (Nakatsubo et al., 2002; Suzuki et al., 2005). Além disso, as unidades de 

catequinas podem variar dependendo da cultivar, o que poderia explicar o fato dos taninos 

solúveis não serem detectadosa partir de uma concentração sem qualquer adstringência, 

dependendo da cultivar (Besada& Salvador, 2011b). Adicionalmente, a dificuldade 

mostrada pela cultivar Giombo para a completa eliminação da adstringência por 

tratamentos pós-colheita em outros experimentos (dados não publicados), pode estar 

relacionado com a polimerização mais lenta dos taninos observados durante o 

amadurecimento de ‘Giombo’ neste estudo. 

 

Conclusões 

O estudo realizado revelou que a diminuição natural da adstringência durante o 

amadurecimento de caquis está claramente relacionada com um processo de 

insolubilização dos taninos no interior das células taníferas, em ambas as cultivares 

adstringentes (‘Rojo Brillante’ e ‘Giombo’) e não-adstringentes (‘Fuyu’ e ‘HanaFuyu’). 

Na microscopia de luz foi observado teor muito mais elevado de taninos solúveis nas 

cultivares adstringentes em comparação com as não-adstringentes nos estágios de 

maturidade precoces e visualizado o processo de insolubilização dos taninos durante a 

maturação em todas as cultivares. 

Em cultivares adstringentes, o processo de insolubilizaçãodos taninos foi gradual, 

levando a uma diminuição progressiva na sua concentração e redução do nível de 

adstringência. Na cultivar ‘Rojo Brillante’, a perda total da adstringência ocorreu apenas 

no último estágio de maturidade (fruto muito amolecido), quando os taninos foram 

precipitados dentro do vacúolo das células taníferas e os taninos solúveis não foram mais 

observados. No entanto, em ‘Giombo’, também ocorreu uma importante insolubilização 

dos taninos no último estádio de maturação, uma parte importante deles permaneceu na 

forma solúvel e disperso pelo parênquima, o que corrobora com o valores mais elevado 

de taninos solúveis e adstringência sensorialmente detectada. 

As cultivares não-adstringente (‘Fuyu’ e ‘HanaFuyu’) mostraram taninos 

precipitados dentro de células taniferas, mesmo nas fases iniciais do processo de 

maturidade e a insolubilização dos taninos durante a maturação foi mais rápida do que 

nas cultivares adstringentes; a perda completa da adstringência ocorreu quando o fruto 

estava em um estado muito mais precoce e firmeza mais elevada, do que no caso de 

cultivares adstringentes. 
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Quadros e Figuras 

 
Figura 1- Índice de Cor (A), Firmeza de polpa (B) e Taninos solúveisem caqui ‘Fuyu’ (Fu), 

‘HanaFuyu’ (HF), ‘Rojo Brilhante’ (RB) e ‘Giombo’ (Gi) em sete estados de maturação (E1-E7). 
A barra vertical na parte superior e no lado direito do gráfico representam os intervalos de LSD (P = 0,05) 

ao comparar todas as cultivar e estádios de maturação. As barras verticais nas linhas representam os 

intervalos de LSD (P = 0,05) na comparação entre os estados de maturação para cada cultivars. 

 

 
Figura 2 – Secções da polpa de cultivares de caqui ‘Fuyu’ (Fu), ‘HanaFuyu’ (HF), ‘Rojo 

Brilhante’ (RB) e ‘Giombo’ (Gi) em sete estados de maturação (E1-E7 ) coradas com vanilina-

HCl (1:1, v/v) em quatro estádios de maturação estudadas (E1, E4, E6 e E7). CT: célulatanífera 

  




