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RESUMO 

 

 

Com o grande acumulo de resíduos de embalagens não biodegradáveis, junto com a 

dificuldade de reciclagem da maior parte dessas, o estimulo de desenvolver embalagens 

biodegradáveis a partir de fontes renováveis e contribuir para a preservação da qualidade dos 

frutos. O presente estudo teve como objetivo produzir e caracterizar filmes comestíveis à base 

de farinha de arroz, pectina e sorbitol, aplicando a técnica de casting, e avaliar o efeito da 

adição de nanofibras celulosídicas de casca de arroz e solução de sorbato de potássio. Os 

filmes foram avaliados quanto à s propriedades mecânicas, permeabilidade ao vapor de água, 

pH, opacidade e solubilidade em água, e caracterizado o melhor quanto a propriedade térmica, 

molhabilidade e característica microestrutural para aplicar em frutas como revestimento 

comestível o intuito de aumentar o tempo de pós-colheita. Morango, goiaba e abacate foram 

revestidos por 20 dias, realizado um estudo de pós-colheita, com relação à qualidade físico-

química e fisiológica quanto a taxa respiratória, perda de massa, pH, sólidos solúveis, acidez 

titulável, teor de ácido ascórbicos, atividade antioxidante, fenólicos totais, cor, textura e 

pigmentos (clorofila e antocianinas). Os filmes com 5 g de farinha de arroz, 5 g de pectina, 25 

mL de solução de sorbitol, 3 mL de nanofibras celulosídicas  de casca de arroz e 2 mL de 

solução de sorbato de potássio apresentam boa processabilidade, possibilitando a produção de 

revestimento comestível, com propriedades mecânicas, de barreira ao vapor de água e 

opacidade que poderão  contribuir para prolongar o tempo de pós-colheita de frutos. É 

possível dobrar a vida útil de morangos, com a aplicação do revestimento comestível. O 

revestimento contribuiu para retardar o amadurecimento dos abacates, reduzindo a taxa 

respiratória, a perda de massa, auxiliando na manutenção da firmeza dos frutos e retardando o 

amadurecimento dos frutos por 12 dias com a aplicação do revestimento elaborado. O 

revestimento comestível contribuiu para o retardamento do metabolismo da goiaba revestida 

dobrando o tempo de início do amadurecimento ao longo do armazenamento sob refrigeração. 

 

 

Palavras-chaves: Casting; filmes/revestimentos comestíveis; pós-colheita; coprodutos.



 

 

ABSTRACT 

 

 

With the large accumulation of non-biodegradable packaging waste, along with the difficulty 

of recycling most of them, the stimulus to develop biodegradable packaging from renewable 

sources and contributes to the preservation of fruit quality. The present study aimed to 

produce and characterize edible films based on rice flour, pectin and sorbitol, applying the 

casting technique, and to evaluate the effect of the addition of rice husk celluloid nanofibers 

and potassium sorbate solution. The films were evaluated for mechanical properties, water 

vapor permeability, pH, opacity and water solubility, and characterized the best thermal 

properties, wettability and microstructural characteristics to be applied in fruits as an edible 

coating in order to increase the time Postharvest. Strawberry, guava and avocado were coated 

for 20 days, a post-harvest study was carried out with respect to the physiochemical and 

physiological quality of the respiratory rate, loss of mass, pH, soluble solids, titratable acidity, 

ascorbic acid content, Antioxidant activity, total phenolics, color, texture and pigments 

(chlorophyll and anthocyanins). The films with 5 g of rice flour, 5 g of pectin, 25 ml of 

sorbitol solution, 3 ml of rice husk cellulosic nanofibres and 2 ml of potassium sorbate 

solution show good processability, allowing the production of edible coating, With 

mechanical properties, water vapor barrier and opacity that may contribute to prolong post-

harvest time of fruits. It is possible to double the shelf life of strawberries by applying the 

edible coating. The coating contributed to delay the ripening of the avocados, reducing the 

respiratory rate, the loss of mass, helping to maintain the firmness of the fruits and delaying 

the ripening of the fruits for 12 days with the application of the coating. The edible coating 

contributed to retarding the metabolism of the coated guava by doubling the ripening start 

time along the refrigerated storage. 

 

 

Keywords: Casting; films/ edible coatings; post-harvest; co-products. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A busca por biopolímeros naturais e técnicas corretas para a elaboração de filmes e 

revestimentos comestíveis tem grande interesse em pesquisas, pois ajudam a minimizar o 

impacto ambiental (THAKUR et al., 2016). Os revestimentos comestíveis tem atraído a 

atenção de produtores, comerciantes e pesquisadores, por ser uma tecnologia inovadora em 

estender a vida comercial de frutas e hortaliças, procedendo como uma barreira ao vapor 

d´água e gases, contribuindo, na maioria das vezes, como uma embalagem de atmosfera 

modificada (ANSORENA; MARCOVICH; ROURA, 2011). Os revestimentos comestíveis 

devem ser seguros para uso em alimentos (FDA, 2015) e, de modo geral, tem como base 

materiais biológicos, como proteínas, lípidos e polissacáridos. Dentre estes, os mais comuns 

são o amido, a celulose e a pectina (TZOUMAKI; BILIADERIS; VASILAKAKIS, 2009), 

que são gerados no processamento de alimentos. 

Durante o beneficiamento dos grãos de arroz são gerados coprodutos nas diversas 

etapas: a casca (20%), o farelo (8%) e os grãos quebrados (14%). Todos os anos bilhões de 

quilos destes coprodutos são queimados em caldeiras para a produção de vapor, utilizados em 

rações para animais ou descartados pelos produtores de arroz (RIBEIRO et al., 2004). A casca 

é composta principalmente por celulose, 40% de sua composição, podendo ser utilizada como 

um agente de reforço em revestimentos (ADAM; APPATURI; IQBLA, 2012; JACOMETTI 

et al., 2015), enquanto os grãos quebrados de arroz apresentam elevado teor de proteínas e 

amido. A farinha de arroz, obtida a partir dos grãos quebrados, quando incorporada na 

formulação de filmes e, ou, revestimentos comestíveis, tem apresentado resultados 

satisfatórios (GORRASI; BUGATTI, 2016; OLIVEIRA et al., 2012; SOUSA; YAMASHITA; 

SOARES JÚNIOR, 2016; THAKUR et al., 2016; TRIGO et al., 2012). 

Esses coprodutos, após a preparação, poderiam constituir a base dos revestimentos 

comestíveis, que juntamente com o sorbitol (ação plastificante) e o sorbato de potássio (ação 

antimicrobiana), e contribuir para estender a vida útil do morango, goiaba e abacate, assim 

como de outros frutos e hortaliças. Pois, os plastificantes também desempenham um papel 

crítico nas propriedades e eficiência dos revestimentos. Farhan e Hani (2017) reportaram que 

o uso do sorbitol contribuiu para aumentar a resistência dos filmes à tração e ao alongamento 

de filmes, diminuir a permeabilidade ao óleo e melhorar a propriedade de barreira ao 

oxigénio. A incorporação de agente antimicrobiano ao revestimento, como o sorbato de 
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potássio, pode estender a vida util de frutas susceptíveis ao crescimento fúngico (PÉREZ et 

al., 2014).   

Estudos demonstraram que revestimentos que possuem em sua composição farinha de 

arroz apresentaram resultados satisfatórios (THAKUR et al., 2016; TRIGO et al., 2012), e o 

gel resultante é reforçado pela ação geleificante e estabilizante da pectina cítrica, 

potencializando a aplicação do mesmo em embalagens para alimentos (GORRASI; 

BUGATTI, 2016; OLIVEIRA et al., 2012). 

Por outro lado, das fibras de celulose podem ser extraídos nanocristais de celulose ou 

nanofibras celulosídicas, produtos promissores para a elaboração de hidrogéis quando 

incorporados a revestimentos comestíveis, devido a dispersão de reforços na matriz do 

biopolímero de amido, um avanço tecnológico promissor na indústria de materiais de baixo 

valor agregado e alta performance (GHADERI et al., 2014; XIE et al., 2013). 

Com isso, o objetivo deste estudo foi produzir e caracterizar filmes comestíveis à base 

de farinha de arroz, pectina e sorbitol, aplicando a técnica de casting e avaliar o efeito da 

adição de nanofibras celulosídicas de casca de arroz e sorbato de potássio sobre as 

propriedades dos filmes, selecionar o melhor para aplicar em frutas com o intuito de aumentar 

o tempo de pós-colheita. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 REVESTIMENTOS COMESTÍVEIS 

 

Revestimento comestível é uma técnica utilizada na pós-colheita de frutas com o 

intuito de estender a vida útil e preservar as características sensoriais das frutas durante o 

armazenamento, transporte e distribuição, sob refrigeração (4 a 8 °C), podendo ser associado 

a embalagens com atmosfera modificada (JIN et al., 2015).  

Muitas vezes é difícil a manutenção da qualidade das frutas na cadeia de frio, pois as 

embalagens nem sempre são eficientes. Para amenizar essa falha, estão sendo aplicadas 

coberturas comestíveis, que tem por objetivo constituir um revestimento coadjuvante, 

associado à refrigeração, com ou sem embalagens, para estender a vida útil e preservar as 

características sensoriais e nutricionais das frutas. Esses revestimentos reduzem as trocas 

gasosas resultantes da respiração e a perda de umidade pela transpiração, preenchem 

parcialmente os defeitos da casca, e reduz a velocidade da maturação e a senescência pela 

redução da produção de etileno (ASSIS; BRITTO, 2014). 

O produto é aplicado diretamente na fruta, formando uma fina membrana superficial. 

Os materiais utilizados na formulação devem ser considerados seguros para uso em alimentos 

segundo a FDA (2015), que utiliza o termo Generally Recognized as Safe (GRAS), que 

traduzido significa geralmente reconhecido como seguro. Os revestimentos devem ser 

processados seguindo as boas práticas de fabricação (BPF) de alimentos (ESPITIA et al., 

2014). 

Os revestimentos comestíveis podem ser formulados a partir de polissacáridos, 

proteínas, lipídios ou a combinação destes compostos. O uso dos polissacarídeos e proteínas 

criam boas propriedades mecânicas, porém possuem alta permeabilidade ao vapor d´água, por 

serem hidrofílicos, enquanto que os lipídios são quebradiços, mas têm menor permeabilidade 

ao vapor d´água, pois são hidrofóbicos. Por isso, a combinação destas substâncias visa 

melhorar as propriedades mecânicas e de barreira das coberturas comestíveis (VELICKOVA 

et al., 2013). 

Geralmente, os materiais hidrofílicos predominam nas coberturas comestíveis, por 

possuírem os grupos: amino (NH3), hidroxila (OH) e carboxila (COOH), que favorecem o 

agrupamento e a reorganização das moléculas polares. A celulose, a quitina, a goma de 

xantana, a goma guar, a pectina, o amido, a carboximetilcelulose, a quitosana, e o alginato são 
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exemplos destes materiais, que apresentam boa solubilidade em meio aquoso, deixando a 

solução mais homogênea para a cobertura. Os materiais hidrofóbicos têm a presença de 

grupos alquilas (CH3, CH2-CH3) e aromáticos, que apresentam ligações neutras, e em solução 

aquosa se aglomeram e excluem as moléculas polares. Proteínas hidrofóbicas, óleos e ácidos 

graxos, parafina e alcoóis de cadeia longa são exemplos deste grupo (ASSIS; BRITTO, 2014). 

Os revestimentos comestíveis de frutas normalmente são aplicados diretamente sobre 

o epicarpo, e deixado secar naturalmente. Para estudar as propriedades mecânicas, a 

opacidade, a solubilidade e a permeabilidade a gases dos revestimentos comestíveis sem a 

influência dos frutos, filmes com a mesma composição podem ser produzidos atraves da 

técnica casting. Este é utilizado para formar filmes à base de hidrocolóides, como amido, 

pectinas, e gomas, em escala de produção laboratorial. A técnica consiste em verter um 

solvente, água, solução de etanol e água, ou uma dispersão das matérias constituintes do filme 

em uma placa, controle de espessura, e posterior secagem. A evaporação do solvente diminui 

a solubilidade dos polímeros, permitindo que as cadeias poliméricas se alinhem e formem o 

filme sobre a superfície lisa da placa. A umidade final desejável para o filme seco é de 5 a 10 

g 100 g
-1

. Para utilizar esse método deve-se observar a escolha dos substratos para a formação 

do filme, de forma que não haja qualquer dano à estrutura do mesmo. Outros fatores que 

influenciam na formação do filme por esse método e a temperatura de secagem (30 – 40 °C 

por 10 - 24 h), a umidade relativa do ar, e a espessura do filme (BUKZEM; SANTOS; 

ASCHERI, 2012; DHANAPAL et al., 2012; MORAES et al., 2013).  

 

 

1.2 COPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS 

 

Os coprodutos são substâncias remanescentes da matéria-prima de um processamento 

industrial, da qual se extraiu o produto principal, podendo apresentar qualidades nutricionais 

satisfatórias, e serem destinados a uma nova aplicação. Estes, geralmente são utilizados no 

fabrico de rações para animais (LIMBERGER et al., 2008).  

A fim de minimizar os danos ambientais e gastos financeiros para o tratamento dos 

resíduos agroindustriais, estão sendo realizados estudos para sua utilização em outros 

processos industriais, principalmente devido à sua disponibilidade e baixo valor agregado 

(RUZENE et al., 2008). Como exemplo de coprodutos podem ser citados as cascas, farelos e 

grãos quebrados de cereais, como os de arroz, entre outros (MACHADO et al., 2009). 
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O arroz é um cereal cultivado principalmente na China, Índia e Indonésia. O Brasil 

teve produção, na safra de 2014/15 de 12,5 milhões de toneladas, com rendimento de 5,4 mil 

kg ha
-1 

(CONAB, 2015). Com o beneficiamento do arroz, estima-se uma perda média de 42% 

da massa do grão, sendo 20% derivada da casca e 22% dos grãos quebrados e farelo 

(RIBEIRO et al., 2004). A cadeia produtiva do arroz enfrenta problemas, a respeito dos 

coprodutos agroindustriais disponíveis abundantemente, gerados pelo beneficiamento do 

arroz, os quais apresentam difícil manejo e, ou, baixo valor comercial, entre eles encontram-se 

os grãos quebrados de arroz e as cascas (LIM et al., 2012). 

 

1.2.1 Grãos quebrados de arroz 

 

Os grãos quebrados de arroz, gerados principalmente durante as etapas de descasque e 

polimento no beneficiamento, apresentam elevado teor de amido e proteínas, além de lipídios. 

E sua farinha vem sendo utilizada como um espessante pela indústria de alimentos, além de 

constituir ingrediente energético de importância para o ser humano (SALEH; MEULLENET, 

2013).  

Ahmad et al. (2015) estudaram as propriedade ópticas e termo-mecânicas de filmes à 

base de gelatina de peixe e farinha de arroz fabricados por casting. Os materiais da 

composição do filme foram homogeniezados com ultra sonicador de banho de água e, 

posteriormente, secos a 25 ± 0,5 °C e 50 ± 5 % de umidade relativa do ar, durante 24 h, e 

observaram um aumento do amarelamento da película durante o processo de casting, devido à 

reação de Maillard entre os grupos aminas e carbonilos dos compostos, que pode ser benefico 

para preservação da oxidação de lipídios. 

Das, Dutta e Mahanta (2013) desenvolveram uma cobertura comestível à base de 

amido de arroz com glicerol como plastificante, óleo de coco e extrato de folha de chá como 

agente antimicrobiano para tomates, e o filme apresentou boa formação e consistência 

favorável, homogênea e redução da porosidade com adição de óleo.  

 

1.2.2 Casca de arroz 

 

A casca de arroz é um coproduto agrícola lignocelulósico disponível em abundância 

em países produtores desse grão. A casca de arroz representa entre 0,2 e 0,33 kg por kg de 

grão colhido (LIM et al., 2012), e possui baixo teor de proteína e pouca digestibilidade, sendo 

composta por aproximadamente 50 % de celulose, 25-30% de lignina e 15-20 % de sílica 
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(BAKAR et al., 2010). A casca de arroz normalmente é convertida em energia pela 

combustão direta ou produção de bioetanol, devido ao seu alto poder calorífico e regularidade 

térmica (ADAM, APPATURI, IQBLA, 2012; DAGNINO et al., 2013; KWOFIE; NGADI, 

2016).  

A celulose é o polissacarídeo natural mais comum e abundante na natureza. Este 

biopolímero é considerado uma fonte renovável de interesse para investigação, devido à 

disponibilidade, ser biodegradável, biocompatível, de elevada rigidez, baixa densidade e 

baixo custo (TEIXEIRA et al., 2010; OOI, AHMAD, AMIN, 2016). Encontrada nas plantas, 

nas paredes celulares, a celulose apresenta uma estrutura linear de alto peso molecular, 

constituída de unidades de β-D-anidroglicopiranose unidas por ligações glicosídicas entre os 

carbonos 1 e 4. As ligações do tipo β da celulose influenciam na formação de moléculas de 

cadeias lineares, capazes de se orientarem em estruturas fibrosas e cristalinas de alta 

resistência (EICHHORN et al., 2010).  

A celulose é encontrada na forma de fibrilas em escala nanométrica, ordenadas em 

formas de whiskers/nanocristais, estabilizadas por ligações de hidrogênio 

intra/intermoleculares. Isto possibilita que as nanofibrilas de celulose exibam propriedades 

mecânicas, se tornando um material de reforço na sua área de polímeros de elevada resistência 

mecânica, hidrofilicidade, atoxicidade, baixa densidade a granel, biocompatibilidade e 

biodegradabilidade (ABE, YANO, 2009; PENG et al., 2011). 

As fontes de celulose são diversas, desde madeiras a coprodutos agrícolas que vão 

desempenhar diferentes mecanismos de desempenho (ABE, YANO, 2009). Por representar a 

maior concentração na casca de arroz, a celulose é um produto promissor para a elaboração de 

fibras de celulose e extração de nanocristais/nanofibras de celulose, por desfibrilação 

mecânica, resultando em hidrogéis com possíveis aplicações, em embalagens biodegradáveis 

(EICHHORN et al., 2010; OOI, AHMAD, AMIN, 2015).  

Uma nova tecnologia emergente no setor industrial é a nanotecnologia. Esta consiste 

na aplicação de nanocompósitos de estruturas biológicas ou não biológicas, com dimensões da 

ordem de nanômetros (10
-9 

m), em novos materiais. Entre os compostos de estrutura biológica 

se incluem as nanofibrilas celulósicas, que visam alterar as propriedades funcionais, 

desenvolver e comercializar novos produtos com vasto campo de aplicação (ASSIS et al., 

2012). 

No setor de alimentos, as nanofibrilas celulósicas apresentam uma vasta aplicação para 

a elaboração e reforço de materiais para embalagens, como filmes de alimentos e embalagens 

inteligentes. A incorporação de nanocompósitos pode contribuir dependendo da sua natureza 
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para minimizar a permeabilidade gasosa, influenciando no controle da atmosfera modificada, 

inibir o crescimento bacteriano, além de poder melhorar a coloração e o brilho, aromatizar 

alimentos e encapsular e liberar gradualmente compostos, como aditivos alimentares 

(SMOLKAVA et al. 2015). 

A incorporação das nanofibrilas celulósicas em filmes comestíveis para alimentos é 

interessante, pois a maioria das embalagens é limitada como barreira à umidade e trocas 

gasosas, além de serem frágeis, termo-sensíveis e possuírem elevado custo. O uso de 

nanofibrilas celulósicas pode melhorar a flexibilidade, a durabilidade, a estabilidade, a 

resistência a temperatura e a umidade, as propriedades de barreira às trocas gasosas, 

aumentando a eficiência da embalagem e a vida útil dos alimentos, e diminuindo os resíduos 

de embalagens, contribuindo, assim, com o meio ambiente (ASSIS et al., 2012). 

Existem várias pesquisas que citam fontes de nanofibrilas celulósicas utilizadas em 

filmes e revestimentos comestíveis. Ghaderi et al. (2014) desenvolveram um filme de 

nanocompósito de celulose, a partir de bagaço de cana-de-açúcar. Guimarães et al. (2016) 

avaliaram a suspensão de celulose microfibrilada de cenoura, por desfibrilação mecânica, 

aplicada como reforço em filmes comestíveis de amido. Souza et al. (2009) desenvolveram 

filmes de amido de mandioca com nanofibrilas de algodão, mas nenhum trabalho ainda com 

casca de arroz. 

  

1.2.3 Pectina 

 

Outro coproduto que é muito utilizado na formulação de alimentos e revestimentos 

comestíveis, como agente geleificante e estabilizante é, a pectina. A indústria de alimentos 

utiliza a pectina principalmente em formulações de compotas, geléias, iogurtes, bebidas 

lácteas à base de frutas e sorvetes (ESPITIA et al., 2014). A pectina é uma substância 

composta por uma cadeia linear de ácido galacturônico esterificada com grupos metoxilícos, 

responsável pelo aumento da estabilidade de emulsões (WU et al., 2015).  

A pectina pode ser extraida do bagaço de maçã (0,5-1,6 g 100 g
-1

), do albedo ou 

bagaço de laranja (3,5-5,5 g 100 g
-1

), da polpa de beterraba (1 g 100 g
-1

), da casca de manga 

(0,2-0,4 g 100 g
-1

) e de maracujá (2,1-3,0 g 100 g
-1

), através da diminuição do pH e elevação 

da temperatura (CANTERI et al., 2012). Giosafatto et al. (2014) verificaram que o uso da 

pectina não apresentou alteração na transparência dos filmes, e que a adição do plastificante 

glicerol conferiu maior flexibilidade e maleabilidade ao filme, e que a adição da enzima 

transglutamina e microbiana melhorou a eficiência do filme como barreira ao O2 e CO2, 
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demonstrando que esses filmes apresentaram potencial para aplicação em frutas e hortaliças. 

Liu et al. (2007) avaliaram o uso da pectina na fabricação de filmes, e reportaram que os 

filmes apresentaram propriedades mecânicas moderadas, porém com pouco efeito de 

resistência à água.  

 

 

1.3 SORBITOL E SORBATO DE POTÁSSIO 

 

A síntese do sorbitol em escala industrial é um processo químico de hidrogenação 

catalítica de uma solução de glicose, catalisada por níquel (Ni
+2

) (PEDRUZZI, 2010). Além 

de ser um edulcorante, o sorbitol é utilizado principalmente como um plastificante e vem 

sendo aplicado em filmes e/ou revestimentos comestíveis. Esta propriedade se dá pela sua 

incorporação em uma matriz de polímeros, que resulta na melhoria da flexibilidade e da 

capacidade de processamento, devido a capacidade de o sorbitol substituir algumas interações. 

O sorbitol pode substituir a interação entre amido e a água, reduzindo, assim, as complicações 

intermoleculares dentro dos biopolímeros causadas pelo efeito do processamento 

(JUANSANG et al., 2015). 

Isotton et al. (2015) estudaram a estabilidade de filmes sintéticos com diferentes 

plastificantes, entre eles o sorbitol que apresentou em um filme a base de amido de milho com 

melhor resistência e homogeneidade. Juansang et al. (2015) investigaram o efeito de 

plastificantes de estruturas diferentes sobre as propriedades de pasta e microestrutura do 

grânulo de amido, e após o tratamento não observaram alterações visíveis nas superfícies dos 

grânulos para todos os plastificantes, incluindo o sorbitol. A viscosidade da pasta foi maior 

com o uso do sorbitol, porém este apresentou menor capacidade de penetração no grânulo, 

devido possuir maior peso molecular que os outros plastificantes estudados. A sua capacidade 

de formação da pasta variou com a concentração utilizada e o tipo da fonte do amido. 

O sorbato de potássio é um ácido sórbico sendo considerado como uns dos ácidos 

orgânicos não saturados permitidos como conservante em alimentos (JAY, 2005). É 

considerado pela FAO com GRAS (FDA, 2015), sendo comercializado na forma de pó ou 

grânulos, apresenta potencial antimicrobiano e sabor neutro. Também constitui um importante 

conservador de sucos de frutas, essências, refrigerantes, frutas secas, queijos, carnes, entre 

outros alimentos, tendo ampla ação, principalmente em fungos filamentosos e leveduras, além 

de bactérias, como Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Coliformes totais, 

termotolerantes, e bactérias psicotróficas deteriorantes (DAVIDSON, 2000; JAY, 2005). 
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Pérez et al. (2014) avaliaram o comportamento antimicrobiano com sorbato de 

potássio em filmes comestíveis e sua relação com o pH dos filmes, e observaram que com a 

diminuição do pH melhorou a eficácia da atividade antimicrobiana, considerando, então, o pH 

um parâmetro importante, e que os filmes que tiveram a incorporação deste sal apresentaram 

melhor facilidade de remoção da placa de moldagem pela técnica de casting, devido a 

melhora da flexibilidade, por ser um aditivo com efeito plastificante. O sorbato de potássio 

não influenciou na cor do filme e teve atividade inibitória eficiente contra o crescimento de 

patógenos e produção de toxina da Escherichia coli. 

Barzegar et al. (2014) estudaram o efeito do sorbato de potássio sobre as propriedades 

antimicrobianas e físicas de um filme de argila-amido e observaram o aumento da taxa de 

permeabilidade do vapor d’água , devido o aumento de grupos hidrófilos polares no filme, 

ação plastificante, pois diminuiu a resistência à tração e aumentou a resistência à ruptura. Isto 

pode ser explicado devido à cadeia linear de o sorbato penetrar nas cadeias de amido, 

ocasionando um aumento da mobilidade das cadeias do polissacárido, diminuindo, assim, a 

resistência à tração e elongação. Em relação ao efeito antimicrobiano do sorbato de potássio 

sobre o Aspergillus niger, observaram que esse fungo foi resistente a baixas concentrações, 

pois a migração foi limitada pela interação do sorbato com o amido, devido à formação de 

ligações, mas com o aumento da concentração foi melhor a inibição do crescimento do fungo. 

 

 

1.4 MORANGO, GOIABA E ABACATE 

 

O morango (Fragaria x ananassa Duch.) é uma fruta importante para o consumidor, 

devido sua qualidade nutricional e sensorial (SONG et al., 2015). Normalmente, são 

consumidos in natura ou processados em compotas, bebidas, fermentados, vinagres, ou 

geléias, como forma de preservação, devido o morango ser muito perecível (KOVAČEVIĆ et 

al., 2015; ORDÓÑEZ et al., 2015). Esta fruta é muito apreciada pelo seu flavor e contém 

compostos antioxidantes, como antocianinas, ácido ascórbico, retinol, tocoferol, ácido fólico, 

e selénio (AABY et al., 2012). 

O morango é cultivado no Estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, 

Goiás, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal (ANTUNES; DUARTE FILHO, 

2005). É classificado como fruta não-climatérica, o que implica que o fruto deve ser colhido 

maduro (FERREIRA et al., 2008). Os frutos do morangueiro são sensíveis e de baixa 

resistência, devido à epiderme delgada, grande teor de umidade e, se colhidos antes do 
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amadurecimento, terão a rejeição do consumidor por apresentar alta acidez e adstringência. 

Devem ser conservados sob refrigeração e com umidade relativa do ar controlada (90 – 95 %) 

por 3 a 5 dias (CANTILLANO, 2005). 

Velickova et al. (2013) estudaram o efeito de coberturas comestíveis em morango, 

constituídas de quitosana ou cera de abelha. A cobertura à base de quitosana aumentou o 

tempo útil do morango em sete dias, sob temperatura de 20 ºC e umidade relativa do ar de 

53%, abrandando o processo de senescência. Com a adição da cera de abelha obtiveram 

efeitos benéficos, como a redução da contaminação microbiológica, principalmente a fúngica, 

a retenção de umidade, dos sólidos solúveis, do pH, da firmeza, da acidez titulável e da cor 

durante o armazenamento, além da redução da taxa respiratória.  

A goiaba (Psidium guajava L.) é uma fruta tropical, in natura é apreciada pelo seu 

valor nutritivo, fonte de antioxidantes, ácido ascórbico, minerais, fibras, seu sabor e aroma. 

Quando processada tem apelo na indústria de polpa, néctar, suco, geléia e doce de pasta 

(RANA; SIDDIQUI; GOYAL, 2015; REIS et al., 2007). É cultivada em países como Índia, 

Paquistão, México, Egito, Venezuela e Brasil. Neste, as principais regiões produtoras são 

Sudoeste, Nordeste e Centro-Oeste. É uma fruta climatérica, de modo que após a colheita 

ocorre intensa atividade metabólica, seguida por alterações físico-químicas (AZZOLINI; 

JACOMINO; BRON, 2004), é um fruto sensivel a lesões por frio (chilling injury), e quando 

armazenada a temperatura ambiente (20 °C) tem curto tempo, uma semana, para sua 

comercialização, em ambientes refrigerados, quando os frutos colhidos estão no ponto maturo 

em ambiente refrigerado (10 °C) pode-se estender o tempo de pós-colheita para duas semanas 

com a umidade relativa em torno de 90 % (PAULL; CHEN, 2014). 

Zambrano-Zaragoza et al. (2013), estudanram o efeito de revestimento à base de 

nanopartículas lipídicas sólidas de cera Candeuba® e goma xantana em goiabas “Media 

China”, reportaram que o revestimento tem potencial para aplicação, pois formaram uma 

camada homogênea na casca da fruta, regulando a transpiração e outros processos 

metabólicos dos frutos, o que contribuiu para o aumento do tempo de armazenamento e 

preservou a qualidade, como a cor, peso e textura em 19 dias em relação aos frutos controle. 

Hong et al. (2012), estudandaram o revestimento à base de quitosana em goiaba 

cultivar Pérola, concluíram que o revestimento combinado com a refrigeração inibiu a 

maturação e preservou a qualidade dos frutos, reduzindo o estresse oxidativo. 

O abacate (Persea americana Mill.) está entre as frutas mais vendidas no mundo, 

tendo como destaque a sua qualidade nutricional, principalmente pelo alto teor de lipídeos. 

Apresenta alta taxa metabólica, o que resulta em um curto tempo de pós-colheita, limitada 
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pelo seu amadurecimento climatérico, com alta taxa de produção de etileno, estimulando 

amadurecimento mais rápido, resultado da alta taxa de respiração (BLAKEY et al., 2012). Os 

frutos de abacate apresentam alta perda de massa durante a pós-colheita, pela perda de 

umidade por transpiração, o que tem efeitos indesejáveis na qualidade dos frutos, e 

financeiros, uma vez que o preço do fruto é determinado pela sua massa (MITRA,1997). 

Maftoonazad e Ramaswamy (2005) avaliaram o uso de revestimento à base de 

metilcelulose na pós-colheita de abacates, e relataram que a aplicação do revestimento 

mostrou-se benéfica no retardamento do amadurecimento, pois atuou como uma barreira 

física para a troca gasosa, reduzindo o metabolismo dos frutos, controlando a taxa 

respiratória, a alterações na coloração e a mudança na textura. Esses resultados contribuíram 

favoravelmente para as propriedades fisiológicas durante o armazenamento e estendendo o 

tempo de pós-colheita por quatro dias dos frutos revestidos. 

Tesfay e Magwaza (2017) verificaram o efeito do revestimento à base de extrato de 

folha de moringa, quitosana e carboximetilcelulose em abacate, cultivares “Hass” e “Fuerte” e 

concluíram que o revestimento reduziu a taxa respiratória, perda de umidade e preservaram a 

textura quando compararam com os frutos sem o revestimento durante todo o período de 

armazenamento, sendo considerado um revestimento comestível com potencial para melhorar 

a qualidade de abacates. 



25 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

 

1.5.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo deste estudo foi produzir e caracterizar filmes comestíveis a base de farinha 

de arroz, pectina e sorbitol, aplicando a técnica de casting e avaliar o efeito da adição de 

nanofibras celulosídicas de casca de arroz e sorbato de potássio sobre as propriedades dos 

filmes, selecionar o melhor para aplicar em frutas com o intuito de aumentar o tempo de pós-

colheita. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Produzir e caracterizar filmes comestíveis à base de farinha de arroz, pectina e sorbitol, 

aplicando a técnica de casting e avaliar o efeito da adição de nanofibras celulosídicas de 

casca de arroz e solução de sorbato de potássio sobre as propriedades mecânicas, 

permeabilidade ao vapor de água, pH, opacidade e solubilidade em água; 

 

 Avaliar a propriedade térmica, molhabilidade e característica microestrutural do melhor 

filme para aplicar em frutas; 

 

 Avaliar o efeito do tempo de armazenamento refrigerado e do revestimento comestível, 

obtido a partir de farinha de arroz, pectina cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras 

celulosídicas da casca de arroz, sobre a qualidade de morangos “Camino Real”; 

 

 Avaliar o efeito do tempo de armazenamento refrigerado e do revestimento comestível, 

obtido a partir de farinha de arroz, pectina cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras 

celulosídicas da casca de arroz, sobre a qualidade de goiabas cultivar “Pedro Sato”; 

 

 Avaliar o efeito do tempo de armazenamento refrigerado e do revestimento, obtido a partir 

de farinha de arroz, pectina cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas 

da casca de arroz, sobre a qualidade de abacates cultivar “Quintal”. 
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CAPÍTULO 2 – EFEITO DA NANOFIBRAS CELULOSÍDICAS DE CASCA DE 

ARROZ E SORBATO DE POTÁSSIO NAS CARACTERÍSTICAS DE FILME 

COMESTÍVEL DESENVOLVIDO COM FARINHA DE ARROZ, SORBITOL E 

PECTINA 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi produzir e caracterizar filmes comestíveis à base de farinha de 

arroz, pectina e sorbitol, aplicando a técnica de casting e avaliar o efeito da adição de 

nanofibras celulosídicas de casca de arroz e solução de sorbato de potássio sobre as 

propriedades mecânicas, permeabilidade ao vapor de água, pH, opacidade e solubilidade em 

água, avaliar a propriedade térmica, molhabilidade e característica microestrutural do melhor 

filme para aplicar em frutas com o intuito de aumentar o tempo de pós-colheita. Dois ensaios 

foram realizados para escolher a melhor solução filmogênica e se obteve um filme com os 

maiores valores de resistência à tração (1,97 MPa) e força máxima de ruptura (11,08 N), e 

menor de opacidade (0,7 % μm
-1

). Deste filme, em um terceiro ensaio com diferentes 

concentrações de nanofibras celulosídicas de casca de arroz e solução de sorbato de potássio, 

foi selecionado um para ser utilizado como revestimento comestível. O sorbato de potássio 

em maior concentração aumentou significativamente a permeabilidade ao vapor de água e a 

opacidade, e diminuiu o pH, a resistência à tração, o alongamento na ruptura e a força máxima 

dos filmes. Enquanto, o aumento da concentração de nanofibras celulosídicas de casca de 

arroz aumentou a permeabilidade ao vapor de água e diminuiu o pH. Pode-se concluir que as 

concentrações de 5 g de farinha de arroz, 5 g de pectina, 25 mL de solução de sorbitol, 3 mL 

de nanofibras celulosídicas  de casca de arroz e 2 mL de solução de sorbato de potássio 

apresentam boa processabilidade, possibilitando a produção de revestimento comestível, com 

propriedades mecânicas, de barreira ao vapor de água e opacidade que poderão contribuir para 

estender o tempo de pós-colheita de frutos. 

 

Palavras-chaves: Embalagem ativa; coprodutos; propriedades mecânicas; permeabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to produce and characterize edible films based on rice flour, 

pectin and sorbitol, applying the casting technique and evaluate the effect of the addition of 

cellulose nanofibers of rice husk and potassium sorbate solution on the mechanical properties, 

permeability to water vapor, pH, opacity and water solubility, to evaluate the thermal 

properties, wettability and microstructural characteristics of the best film to be applied in 

fruits in order to increase the post-harvest time. Two tests were carried out to select the best 

film-forming solution and a film with the highest values of tensile strength (1.97 MPa) and 

maximum tensile strength (11.08 N), and lower opacity (0.7% μm
-1

). From this film, in a third 

assay with different concentrations of rice husk cellulosic nanofibers and potassium sorbate 

solution, one was selected to be used as an edible coating. Potassium sorbate in higher 

concentration significantly increased water vapor permeability and opacity, and decreased pH, 

tensile strength, elongation at break and maximum film strength. Meanwhile, increasing the 

concentration of celluloid nanofibers from rice hull increased the permeability to water vapor 

and decreased the pH. It can be concluded that the concentrations of 5 g of rice flour, 5 g of 

pectin, 25 ml of sorbitol solution, 3 ml of rice husk cellulose nanofibres and 2 ml of 

potassium sorbate solution show good processability, the production of edible coating, with 

mechanical properties, water vapor barrier and opacity that may contribute to extend post-

harvest time of fruits. 

 

Keywords: Active packaging; co-products; mechanical properties; permeability. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Com o grande acúmulo de resíduos de embalagens não biodegradáveis, junto com a 

dificuldade de reciclagem da maior parte, o estímulo de desenvolver embalagens 

biodegradáveis a partir de fontes renováveis, levando em conta a resistência mecânica, 

manuseabilidade, flexibilidade para se adaptar e proteger o produto durante o manuseio, 

transporte e comercialização (PELISSARI et al., 2012) a busca por biopolímeros naturais que 

em combinação com outros biopolímeros e técnicas corretas para elaboração de filmes e 

revestimentos comestíveis tem grande interesse em pesquisas com o intuito de ajudar a 

minimizar o impacto ambiental (THAKUR et al., 2016). 

Os coprodutos agroindustriais são compostos de uma mistura de polímeros, porém 

estes materiais são usados como cama para animais ou queimados, sendo compostos 

principalmente de celulose, amidos, proteínas e substâncias pécticas, com potencial para 

pesquisa em aplicação e desenvolvimento de filmes para alimentos (ELLEUCH et al., 2011; 

JACOMETTI et al., 2015). 

O arroz é básico na alimentação da maioria da população mundial (KUENZER; 

KNAUER, 2013) e possui amplo destaque na participação da produção agrícola nacional. 

Durante o processamento dos grãos são gerados coprodutos nas diversas etapas de 

beneficiamento: a casca (20%), o farelo e os grãos quebrados (22%) e todos os anos bilhões 

de quilos são queimadas ou descartadas pelos produtores de arroz (RIBEIRO et al., 2004). A 

casca é composta principalmente por celulose, 40% de sua composição, podendo ser utilizada 

como um agente de reforço em revestimentos (ADAM; APPATURI; IQBLA, 2012; 

JACOMETTI et al., 2015), já os grãos quebrados de arroz apresentam elevado teor de 

proteínas e amido, e a incorporação da farinha de arroz, um subproduto dos grãos quebrados 

quando incorporados na formulação de filmes, de acordo com alguns estudos apresentaram 

resultados satisfatórios (GORRASI; BUGATTI, 2016; OLIVEIRA et al., 2012; SOUSA; 

YAMASHITA; SOARES JÚNIOR, 2016; THAKUR et al., 2016; TRIGO et al., 2012). 

Com o intuito de melhorar as propriedades mecânicas e a formação do gel do filme, a 

incorporação de pectina e o uso de plastificante como o sorbitol contribuem para a melhora da 

aderência do filme na superfície dos frutos (GALDEANO et al., 2013; ISOTTON et al., 2015; 

JUANSANG et al., 2015; MÜLLER; YAMASHITA; LAURINDO, 2008) e a incorporação de 

sorbato de potássio, como agente antimicrobiano quando incorporado ao revestimento 

demonstra vantagens quando comparado a outros conservantes utilizados em filmes 
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(BARZEGAR et al., 2014; PÉREZ et al., 2014; SOUSA; YAMASHITA; SOARES JÚNIOR, 

2016). 

A celulose é um polissacarídeo de grande disponibilidade e baixo custo, por isso, tem 

mostrado grande potencial e aplicabilidade para utilização. Pesquisas têm sido realizadas para 

avaliar as nanofibras celulosídicas como considerável potencial de utilização, como reforço 

em polímeros, principalmente por razões de aspectos comparáveis aos materiais sintéticos em 

embalagens e filmes (SIRÓ; PLACKETT, 2010; SYVERUD et al., 2011; SZCZĘSNA-

ANTCZAK; KAZIMIERCZAK; ANTCZAK, 2012). 

Com isso, o objetivo deste estudo foi produzir e caracterizar filmes comestíveis à base 

de farinha de arroz, pectina e sorbitol, aplicando a técnica de casting, e avaliar o efeito da 

adição de nanofibras celulosídicas de casca de arroz e sorbato de potássio sobre as 

propriedades mecânicas, permeabilidade ao vapor de água, pH, opacidade e solubilidade em 

água, avaliar a propriedade térmica, molhabilidade e característica microestrutural do melhor 

filme para aplicar em frutas com intuito de aumentar o tempo de pós-colheita.  

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Matérias-Primas e Insumos 

 

A casca e os grãos quebrados de arroz foram doados pela Cristal Alimentos, situada 

em Aparecida de Goiânia-GO. A pectina cítrica (Êxodo Científica® - Hortolândia – SP, 

Brasil), o sorbato de potássio (Êxodo Científica® - Hortolândia – SP, Brasil) e o sorbitol 

(Dinâmica®, Piracicaba – SP, Brasil) foram adquiridos com recursos do projeto Procad da 

CAPES. 

 

2.2.2 Preparo das Matérias-Primas 

 

Nanofibras celulosídicas de casca de arroz (NCA) foram obtidas em moinho 

microfibrilador (Super Masscolloider®, MKCA6-2J, Kawaguchi, Japão). Os grãos quebrados 

de arroz foram transformados em farinha de arroz (FA) em moinho de facas tipo Willye 

(Fortinox, Star FT 50, Piracicaba, Brasil) e padronizados pela passagem em peneira com 

abertura de 0,177 mm. Solução com 70 g de sorbitol em 100 mL de água (m/v) (SSorb) foi 
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preparada, assim como uma solução com 0,1 g de sorbato de potássio em 100 mL de água 

(m/v) (SSP). 

 

2.2.3 Desenvolvimento da Solução Filmogênica Básica (Ensaios 1 e 2) 

 

Os filmes desenvolvidos a partir da solução filmogênica básica (SFB), constituída por 

FA, SSorb e pectina, foram elaborados pela técnica denominada casting. O primeiro ensaio 

para escolha da formulação de SFB (mais adequada para a aplicação como revestimento de 

frutas na pós-colheita) utilizou delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 

2 x 2 x 2, com 5 e 10 g de FA, 20 a 25 mL de SSorb e 2,5 e 5 g de pectina, em 100 mL de 

água destilada, com quatro repetições originais, totalizando 32 unidades experimentais. As 

SFBs foram homogeneizadas e aquecidas, sob agitação constante, para obter a completa 

gelatinização do amido e geleificação da pectina. Em seguida, 20 mL da SFB foi vertida em 

uma placa de Petri de polietileno com 9 cm de diâmetro, e seca a 30 ± 2 °C em estufa com 

circulação de ar, até massa constante.  

Avaliação global visual dos filmes foi realizada, e se observaram os parâmetros de 

continuidade (ausência de rupturas ou fraturas após a secagem), homogeneidade (ausência de 

partículas insolúveis, bolhas visíveis a olho nú, zonas opacas ou cores diferenciadas), e 

manuseabilidade (possibilidade do filme ser manuseado sem risco de ruptura). A “nota” (x) 

foi atribuída para a qualidade do filme considerada deficiente, (xx) boa e (xxx) excelente.  

Após a verificação das formulações com melhores características de continuidade, 

homogeneidade e manuseabilidade, um segundo ensaio, com menor número de tratamentos 

foi realizado para avaliar as propriedades mecânicas, de solubilidade em água, de opacidade 

aparente dos filmes obtidos. Delineamento inteiramente casualizado foi utilizado, com 

esquema fatorial 2 x 2 (com 20 a 25 mL de SSorb e 2,5 e 5 g de pectina) em 100 mL de água 

destilada e 5 g de FA, com quatro repetições, totalizando 16 unidades experimentais. A 

fórmula de SFB, que obteve os maiores valores de resistência à tração e força máxima de 

ruptura, e menor solubilidade em água e opacidade dos filmes obtidos, foi selecionada. 

Escolhida a SFB, um terceiro ensaio foi utilizado para avaliar a qualidade dos filmes 

constituídos pela SFB selecionada, e diferentes concentrações de NCA e SSP. 
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2.2.4 Preparo e Seleção do Filme a ser Utilizado como Revestimento (Ensaio 3) 

 

Delineamento do tipo fatorial 2
2
 mais três repetições no ponto central foi utilizado 

para estudar o efeito de diferentes concentrações NCA e SSP nas propriedades do filme 

(Tabela 1). Selecionou-se o filme que obteve os maiores valores de pH, força máxima de 

ruptura, tensão na ruptura e alongamento na ruptura, e os menores valores de solubilidade, 

opacidade e permeabilidade ao vapor de água, visando sua utilização como revestimento 

comestível de frutas. 

 

Tabela 1. Delineamento fatorial do tipo 2
2
 mais três repetições no ponto central, e níveis de 

variação codificados e reais da concentração de nanofibras de celulosídicas de casca de arroz 

(NCA) (mL 100 mL
-1

 de SFB) e da solução de sorbato de potássio (SSP) (mL 100 mL
-1

 de 

SFB), junto com a solução filmogênica escolhida no ensaio 2, para o desenvolvimento de 

filmes para aplicação como revestimento comestível em frutas em pós-colheita.  

Tratamento NCA SSP X1 X2 

1 3 2 -1 -1 

2 9 2 1 -1 

3 3 6 -1 1 

4 9 6 1 1 

5 6 4 0 0 

6 6 4 0 0 

7 6 4 0 0 

 

2.2.5 Caracterização das Soluções Filmogênicas Básicas e Filme Selecionado 

 

2.2.5.1 Propriedades Mecânicas 

As propriedades mecânicas de tração e punctura foram determinadas em texturômetro 

(Stable Micro Systems, TATX2i, Inglaterra), baseados na metodologia da American Society 

for Testing and Material – ASTM D882-02 (ASTM, 2002), com adaptações.  

Para o ensaio de tração os corpos-de-prova foram cortados, com 25 x 100 mm e 

ajustados às garras pneumáticas (A/TG) do equipamento. A distância entre as garras foi de 50 

mm e a velocidade de tração de 0.8 mm s
-1

. Os parâmetros determinados pela tração foram: 

tensão na ruptura (MPa), alongamento na ruptura (%) e módulo de Young (MPa). 

Para o ensaio de punctura foi determinado o parâmetro de força máxima de ruptura 

(N).  Os corpos-de-prova foram cortados, 30 x 30 mm, e ajustados ao suporte para a probe 

(p/S5) de 5 mm de área de contato com o filme do equipamento. A distância entre a probe e o 

corpo de prova foi ajustada manualmente e a velocidade do teste foi de 0,8 mm s
-1

. Para as 
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análises, seis corpos-de-provas de cada formulação foram condicionadas durante uma semana 

em sala climatizada a 20 ± 5°C, sob URA de 60 ± 5%. 

 

2.2.5.2 Solubilidade em Água 

A solubilidade em água foi determinada através do método proposto por Gontard et al. 

(1994). Corpos-de-prova de 2 cm de diâmetro foram cortados e secos em estufa de circulação 

de ar a 65 °C até massa constante, e pesados em seguida. Os discos secos foram imersos em 

50 mL de água destilada e mantidos sob agitação lenta durante 24 h, a 25 °C. Após este 

período, a água foi retirada por meio de secagem em estufa com circulação de ar a 105 °C por 

24 h e feita a medição da massa do material não solubilizado. A solubilidade, expressa em 

percentagem, foi calculada pela Equação 1. 

 

 ( )  (
     

  
)                                              (Equação 1) 

 

Em que: Pi é a massa do inicial material seco e Pf é a massa final do seco não 

solubilizado. 

 

2.2.5.3 Opacidade Aparente 

A opacidade dos filmes foi determinada mediante utilização do espectrofotômetro 

(Konica Minolta®, CM-5, Osaka, Japão), sob ângulo visual de 10º e iluminante D65 (luz do 

dia), como descrito por Sousa, Soares Júnior e Yamashita (2013). A opacidade da amostra (O) 

foi calculada como a relação entre a opacidade da amostra colocada sobre o padrão preto (Yp) 

e a opacidade da amostra colocada sobre o padrão branco (Yb), conforme equação 2. Uma vez 

que as amostras não possuem a mesma espessura, a opacidade aparente foi dividida pela 

espessura de cada amostra para que pudessem ser feitas as devidas comparações.  

 

  (
  

  ⁄      )  ⁄                                                               (Equação 2) 

 

2.2.5.4 Permeabilidade ao Vapor de Água 

A permeabilidade ao vapor d’água (PVA) foi determinada por método gravimétrico, 

segundo procedimento descrito na norma ASTM E 96-95 (ASTM, 1995), com adaptações. Os 

corpos-de-prova de 12 mm de diâmetro e com espessuras conhecidas foram secos em estufa 

de circulação de ar forçado a 65 °C por 72 h. O ganho de peso foi quantificado em balança 
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analítica, por um período de 8 h. O ensaio foi realizado em sala climatizada, com temperatura 

de 20,0  5 C e URA de 90,0  1,0%, em um dessecador contendo água destilada. Foram 

avaliados cinco corpos-de-prova para cada formulação. Mudanças no peso das células foram 

registradas e o ganho de peso (g), em função do tempo (t) em h, e da reta obtida por regressão 

linear, foi determinado o coeficiente angular e calculada a taxa de permeabilidade ao vapor 

d’água  (TPVA), em (g água m
-2

 h
-1

), conforme equação 3. Em seguida, a PVA, em (%), foi 

calculada utilizando-se a equação 4. 

 

     
 

   
                                                                                                               (Equação 3) 

 

Em que: g/t é o coeficiente angular da equação da reta (regressão linear) e A é a área 

de permeação (m
2
). 

 

    (
        

    (       )
)                                                                                         (Equação 4)  

 

Em que: e é a espessura do corpo de prova (mm), p é a pressão de vapor da água 

(3,16746 kPa ~24,076 x 10
5
 mmHg) e URf – Uri é a diferença entre a umidade fora e dentro 

do recipiente a 20 °C. 

 

2.2.5.5 Espessura e pH 

A espessura foi determinada com micrômetro digital de ponta plana (Mitutoyo, IP-54, 

Kawasaki, Japão) com resolução de 0,001mm, segundo método descrito por Sousa, Soares 

Júnior e Yamashita (2013). As análises de pH foram realizadas de acordo com a metodologias 

recomendada pela AOAC (2012). 

 

2.2.6 Propriedades Térmicas 

 

As propriedades térmicas dos filmes foram determinadas por Differential Scanning 

Calorimetry (DSC), com calorímetro (TA Instruments, Q20 DCS, New Castle, EUA), 

submetida a um ciclo de aquecimento de 40 – 120 °C a 10 °C min
-1

, a fim de se determinar a 

temperatura inicial, final de pico e entalpia de gelatinização (W g
-1

), de acordo com o manual 

do fabricante. 
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2.2.7 Grau de Umectância 

 

O grau de umectânicia (molhabilidade) foi determinado por um goniômetro manual 

(Kruss, DSA25, Hamburgo, Alemanha), com aquisição de imagens e medição dos valores do 

ângulo de contato através do software Advanced (Kruss, Hamburgo, Alemanha) equipado 

com uma micro câmera, operado em ar e a temperatura ambiente. Uma gota de água destilada 

foi depositada na superfície dos corpos-de-prova (10 x 50 mm) de cada formulação e as 

imagens do perfil da gota foram convertidas para um computador. Para cada filme, a 

hidrofobicidade foi deduzida como o valor médio do ângulo de contato medido em ambos os 

lados da gota e em função do tempo medido (20s) (SILVA et al., 2007). 

 

2.2.8 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A microestrutura da superfície e da fratura a partir da secção transversal obtida por 

criofixação do filme selecionado foi investigada.  As amostras secas foram revestidas de ouro 

e as micrografias foram obtidas em um microscópio eletrônico de varredura (Zeiss, LEO EVO 

40 XVP, Oberkochen, Alemanha). 

 

2.2.9 Análise Estatística 

 

Os dados numéricos obtidos foram submetidos a análise de variância fatorial para 

verificar os efeitos de cada variável independente e suas interações sobre as variáveis 

dependentes analisadas, os resultados foram avaliados por ANOVA e as médias comparadas 

pelo teste Tukey (p < 0,05). Os modelos matemáticos ajustados para cada resposta foram 

visualizados por gráficos, utilizando os programas Statistica versão 7.0, Microsoft Excel 3.0 e 

OrinigLab. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Ensaio 1 

 

Os filmes com a maior concentração de FA (10 g 100 mL
-1

) apresentaram deficiência 

em todos os parâmetros (ensaio 1), principalmente no parâmetro manuseabilidade o que 

impossibilitou a remoção dos filmes da placa sem danificar a sua integridade, enquanto os 

filmes com a menor concentração de FA (5 g 100 mL
-1

) apresentaram excelente na maioria 

dos parâmetros (Tabela 2). 

O aumento na concentração da farinha de arroz pode ter intensificado a interação entre 

as moléculas de amilose e amilopectina, e que a quantidade de plastificante não tenha sido 

suficiente para a matriz polimérica, aumentando a rigidez da matriz, em vez de conferir o 

aumento da mobilidade molecular e a flexibilidade necessária para a formação de filmes 

flexíveis e maleáveis (MALI, GROSSMANN; YAMASHITA, 2010; MATTA JUNIOR et al., 

2011). 

 

Tabela 2. Avaliação global visual da solução filmogênica base avaliando a continuidade, 

homogeneidade e manuseabilidade dos filmes compostos de farinha de arroz (FA), pectina 

(PECT) e solução de sorbitol (SSorb). 

Formulação Continuidade Homogeneidade Manuseabilidade 

A xxx xxx xxx 

B xxx xxx xxx 

C xx xxx xxx 

D xxx xxx xxx 

E x x x 

F xx x x 

G x x x 

H x x x 

Formulação A (5 g de FA, 2,5 g de PECT e 20 mL de SSorb); B (5 g de FA, 2,5 g de PECT e 25 mL de SSorb); 

C (5 g de FA, 5 g de PECT e 20 mL de SSorb); D (5 g de FA, 5 g de PECT e 25 mL de SSorb); E (10 g de FA, 

2,5 g de PECT e 20 mL de SSorb); F (10 g de FA, 2,5 g de PECT e 25 mL de SSorb); G (10 g de FA, 5 g de 

PECT e 20 mL de SSorb); H (10 g de FA, 5 g de PECT e 25 mL de SSorb). (x) deficiente; (xx) boa; (xxx) 

excelente. 
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2.3.2 Ensaio 2 

 

Segundo a análise de variância fatorial (Apêndice 1), a opacidade e a força máxima de 

ruptura dos filmes obtidos a partir das diferentes formulações de SFB foram 

significativamente influenciadas pela concentração de pectina, enquanto a tensão na ruptura 

foi influenciada pela concentração da solução de sorbitol (SSorb). A variável alongamento na 

ruptura dos filmes foi afetada somente pela interação entre as concentrações de pectina e de 

SSorb, o módulo de Young pela concentração da SSorb e a interação. As concentrações de 

pectina e SSobr não influenciaram significativamente o peso, a espessura, e a força máxima 

de ruptura dos filmes. 

Os filmes da SFB elaborados no ensaio 2, com a técnica de casting, formulados com 

farinha de arroz, pectina e sorbitol apresentaram coloração levemente amarelada a olho nu, 

que se tornou mais intensa quanto maior a concentração de pectina na mistura. Alguns filmes 

apresentaram pequenas bolhas na superfície, mas estas não causaram perfurações no filme 

(Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Solução filmogênica bases obtidos por casting: (A) 2,5 g de pectina, 20 mL de 

solução de sorbitol; (B) 2,5 g de pectina, 25 mL de solução de sorbitol; (C) 5 g de pectina, 20 

mL de solução de sorbitol; (D) 5 g de pectina, 25 mL de solução de sorbitol; (E) Foto 

ampliada do filme destacando as microbolhas formadas durante a secagem dos filmes. 
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O peso e a espessura dos filmes variaram pouco, de 2,48 a 2,61 g e de 326,1 a 354,8 

μm, respectivamente, e as médias obtidas em cada experimento não diferiram 

significativamente. Em filmes produzidos com a técnica casting o controle da espessura dos 

filmes exige atenção. A falta de diferença significativa (p > 0,05) indicou que houve adequada 

padronização na elaboração e secagem dos filmes (Tabela 3) (MALI, GROSSMANN; 

YAMASHITA, 2010). Estes parâmetros são importantes, mas ainda pouco estudados. Pois a 

espessura influencia diretamente nas propriedades mecânicas, óticas e de permeabilidade a 

gases dos filmes (GALDEANO et al., 2013; MALI et al., 2004). 

A opacidade é uma variável importante para a escolha de revestimentos comestíveis, 

pois a cor dos frutos é o atributo sensorial mais atrativo, por estar associada à maturação, ao 

frescor e ao sabor. A cor é o primeiro atributo avaliado pelo consumidor, e o uso de um 

revestimento comestível não deve influenciá-la negativamente (AABY et al., 2012). Quanto 

maior a concentração de pectina menor foi a opacidade (Tabela 3, Figura 1). Os filmes à base 

de amido apresentam certa opacidade e ao se acrescentar outros componentes na formulação 

como a pectina, ocorrem reações que resultam em alterações de cor e opacidade (WANG; 

WHITE; POLLAK, 1993). 

 

Tabela 3. Parâmetros da solução filmogênica base escolhida com 5 g de farinha de arroz em 

função das concentrações de pectinas e solução de sorbitol. Valores médios e desvios-padrão. 

Parâmetros 
Formulação 

A B C D 

Peso 
1
 2,50 ± 0,07 2,61 ± 0,08 2,48 ± 0,20 2,54 ± 0,13 

Espessura 
2
 354,80 ± 43,46 326,10 ± 10,31 350,33 ± 77,58 349,37 ± 9,99 

Opacidade 
3
 0,91 ± 0,15 

A 
0,88 ± 0,07 

A 
0,54 ± 0,08 

B 
0,70 ± 0,03 

AB 

AR 
4
 24,37 ± 1,87 18,14 ± 6,36 16,99 ± 1,41 23,09 ± 0,84 

TR 
5
 1,04 ± 0,24 

B
 2,01 ± 0,38 

A 
1,69 ± 0,25 

AB 
1,97 ± 0,23 

A 

Módulo de Young 
5
 0,059 ± 0,01 

C 
0,288 ± 0,04 

A 
0,155 ± 0,04 

B 
0,121 ± 0,01 

BC 

FR 
6
 5,31 ± 1,48 5,99 ± 3,41 10,58 ± 2,52 11,08 ± 1,79 

Formulação A (2,5 g de pectina e 20 mL de SSorb); B (2,5 g de pectina e 25 mL de SSorb); C (5 g de pectina e 

20 mL de SSorb); D (5 g de pectina e 25 mL de SSorb). Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na 

linha diferem significativamente a 5% (p < 0,05). 1 (g), 2 (µm); 3 (% μm-1); 4 Alongamento na ruptura (%); 5 

Tensão na ruptura (MPa); 6 Força máxima de ruptura (N). 

 

Outro fator que pode ter influenciado na opacidade dos filmes, podem ter sido as 

bolhas formadas durante o processo de secagem conforme observado na Figura 1E. Este 

fenômeno também foi observado por Sousa, Soares Júnior e Yamashita (2013) em filmes 

extrusados de PBAT, farinha de arroz, glicerol e sorbato de potássio, no qual bolhas formadas 

pela temperatura da extrusão aumentaram a opacidade dos filmes. 
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Durante a agitação lenta todos os filmes desintegraram e formaram um gel amorfo 

depois das 24 h, ou seja, todos os filmes analisados manifestaram ser 100% solúveis em água. 

Batista, Tanda-Palmu e Grosso (2005) avaliaram a adição de ácido graxos em filmes à base de 

pectina, e reportaram que todos os filmes foram 100 % solúveis em água, como também foi 

verificado nos filmes desta pesquisa. Os polissacarídeos, de modo geral, são altamente 

higroscópicos e se desintegram rapidamente em água (ASSIS; BRITTO, 2014; YOON; 

CHOUGH; PARK, 2006) e o uso de plastificantes polióis, como o sorbitol, enfraquecem as 

interações intermoleculares (MALI, GROSSMANN; YAMASHITA, 2010), o que pode 

explicar este comportamento da solubilidade dos filmes no presente trabalho. 

As propriedades mecânicas também são importantes para os revestimentos 

comestíveis, pois os mesmos devem apresentar valores de resistência à ruptura e à abrasão 

que permitam a preservação da integridade e, consequentemente, da qualidade das frutas 

durante o manuseio, transporte e distribuição (ASSIS; BRITTO; FORATO, 2009). As médias 

obtidas para percentagem de alongamento e para força máxima de ruptura dos filmes não 

diferiram (Tabela 3), provavelmente devido aos elevados desvios-padrão verificados na 

análise. 

No entanto, foi possível verificar, pelos valores médios, o efeito da interação entre a 

concentração da SSorb e de pectina. Quando a concentração da SSorb foi maior, o 

alongamento foi maior com a concentração de pectina maior. No entanto, quando a 

concentração de SSorb foi menor, o alongamento foi maior com a concentração de pectina 

menor. Este comportamento pode ser explicado pelo limite de reação do sorbitol à maior 

concentração de pectina, não sendo suficiente para aumentar a mobilidade molecular e quando 

a concentração foi menor de pectina a quantidade do plastificante utilizado foi capaz de 

melhorar a flexibilidade do filme, como mostrado nos resultado de alongamento (SHIMAZU; 

MALI; GROSSMANN, 2007). 

Batista, Tanda-Palmu e Grosso (2005), avaliaram a adição de ácido graxo em filmes 

de pectina, e reportaram em relação à propriedade de alongamento na ruptura um 

comportamento específico em relação à concentração e ao tipo de ácido graxo adicionado, 

variando de 1,77 a 5,99 %, resultados bem menores aos obtidos na presente pesquisa, que 

variou de 16,99 a 24,37 %, indicando que a adição do plastificante sorbitol contribui para 

melhorar as propriedades mecânicas. 

Os valores de tensão na ruptura dos filmes foram maiores com a maior concentração 

da SSorb na formulação (Tabela 3). Shimazu, Mali e Grossmann (2007) estudaram os efeitos 

do glicerol e do sorbitol como plastificantes em filmes de amido de mandioca, e afirmam que 
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os filmes com sorbitol apresentaram maior resistência à ruptura, que variou de, 

aproximadamente, 2 a 25 MPa, dependendo da atividade de água dos filmes, e apresentaram 

percentagem de alongamento, com valores de 12 a 24 %, resultados semelhantes 

aoencontrado no presente estudo. 

O módulo de Young (Tabela 3), parâmetro diretamente relacionado à rigidez dos 

filmes (quanto maior o módulo, mais rígido é o material), aumentou com o aumento da 

concentração de pectina, porém a maior concentração de sorbitol contribuiu para reduzir a 

rigidez, tendo função como plastificante, mas foi possível verificar o efeito anti-plastificante 

do sorbitol (no filme contendo 2,5% de pectina e 25% de SSorb). A pectina foi adicionada 

como um agente de reforço a estrutura do filme para a formação do gel e homogeneidade do 

filme, pois, a pectina reforça a cadeia poliméria reduzindo a distancias entre as moléculas 

(ASSIS; BRITTO, 2014). A concentração de sorbitol não foi suficiente para interagir com a 

matriz polimérica e reduzir as forças intermoleculares das cadeias do polímero tendo, então, 

sido evidenciado o efeito anti-plastificante (CHANG; KARIM; SEOW, 2006; MATTA 

JUNIOR et al., 2011) que pode explicar o comportamento dos filmes A e B analisados. 

Considerando em conjunto, os menores valores de opacidade e de solubilidade, os 

maiores valores de tensão, alongamento e força na ruptura, e intermediário valor de rigidez 

dos filmes, foi selecionado a SFB com 5 g de pectina, 25 mL de SSorb e 5 g de FA em 100 

mL de água (formulação D), para realizar o terceiro ensaio. Este visou selecionar a 

formulação para o revestimento comestível de frutas com o melhor conjunto de propriedades, 

em função das diferentes concentrações de NCA e da SSP. 

 

2.3.3 Ensaio 3 

 

Segundo a análise de variância e os modelos de regressão ajustados obtidos e os dados 

experimentais (Tabelas 4 e Tabela 5) verificou-se que a concentração de nanofibras 

celulosídicas de casca de arroz (NCA), a concentração da solução de sorbato de potássio 

(SSP) e a interação entre ambos, influenciaram o pH, a opacidade, o alongamento na ruptura 

(teste de tração) e a força máxima de ruptura (teste de punctura) dos filmes. A permeabilidade 

ao vapor de água foi influenciada significativamente pela concentração de NCA e pela 

interação entre ambos, enquanto a tensão na ruptura (teste de tração) foi influenciada somente 

pela concentração da SSP. Os coeficientes de correlação explicaram de 71 a 98% das 

respostas, e a falta de ajuste foi significativa somente para opacidade e tensão na ruptura. No 

entanto, Waszczynskyj, Rao e Silva (1981) sugeriram que quando o erro médio quadrático 
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puro assumir valores muito mais baixos em comparação ao erro total, a falta de ajuste pode 

ser considerada desnecessária. Deste modo, todos os modelos puderam ser considerados 

preditivos a 5 % de probabilidade, exceto para o alongamento (p = 0,13) e força máxima de 

ruptura (p = 0,14), úteis para visualização da tendência das respostas. 

A adição das NCA e da SSP não influenciou visualmente a aparência dos filmes 

(Figura 2). Todos se apresentaram bem flexíveis, com boa manuseabilidade e com poucas 

regiões mais opacas. O que pode ser explicado pelo acumulo das NCA não dispersas 

(SZCZĘSNA-ANTCZAK; KAZIMIERCZAK; ANTCZAK, 2012). López et al. (2013) 

afirmaram que a incorporação do sorbato de potássio, na formulação de filmes de amido, não 

modificou a capacidade filmogênica dos mesmos, que se apresentaram homogêneos e com 

boa manuseabilidade. Guimarães et al. (2016) afirmaram que com a celulose 

microfibrilada/nanofibrilada de cenoura foi possível obter uma boa interação com a matriz de 

amido de filmes comestíveis e contribuindo, assim, como reforço das propriedades do filmes 

de amido. 

Os efeitos da concentração de NCA e SSP nas características avaliadas dos filmes 

podem ser visualizados nos gráficos de superfície de resposta (Figura 3). De forma geral, a 

SSP em maior concentração aumentou a PVA e a opacidade, e diminuiu o pH, a tensão na 

ruptura, o alongamento na ruptura e a força máxima dos filmes. Enquanto o aumento da 

concentração de NCA aumentou a PVA, diminuiu o pH. 

A PVA é uma característica importante para revestimentos comestíveis de frutos e 

hortaliças, pois se for alta, permite a saída do vapor d’água  do sistema fruta/revestimento, 

facilitando a perda de massa por transpiração, o que prejudica a qualidade dos frutos, que 

murcham e perdem sua turgescência (MÜLLER; YAMASHITA; LAURINDO, 2008; 

PELISSARI et al., 2012). 

A PVA dos filmes dos ensaios variou entre 1,94 e 4,08 % (Tabela 5). Os filmes menos 

permeáveis foram obtidos com as menores concentrações de NCA (entre 2 e 2,5%) e de SSP 

(entre 3 e 3,75%) (Figura 3A). 
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Tabela 4. Modelo polinomial ajustado, coeficiente de determinação e nível de significância para permeabilidade ao vapor de água, pH, 

opacidade, tensão na ruptura, alongamento na ruptura e força máxima de ruptura do filmes em função das concentrações na formulação de 

nanofibras celulosídicas  de casca de arroz (X1) e solução de sorbato de potássio (X2). 

Parâmetros NCA SSP Interação Modelos  p R
2
 R

2
 Ajustado FA 

PVA 
1 

0,011648 - 0,013562 y = 2,70 + 0,56 X1 – 0,51 X1X2 0,0146 0,8566 0,7850 0,07 

pH 0,003423 0,004722 0,001960 y = 3,60 – 0,047 X1 – 0,042 X2 + 0,057 X1X2 0,0001 0,9874 0,9748 0,60 

Opacidade 
2
 0,011616 0,013011 0,006047 y = 1,26 – 0,08 X1 + 0,08 X2 – 0,10 X1X2 0,0001 0,9728 0,9457 0,03 

Tensão na Ruptura 
3
 - 0,004299 - y = 1,50 - 0,26 X2 0,0012 0,7166 0,6599 0,03 

Alongamento na Ruptura 
1
 0,024733 0,005158 0,046346 y = 33,53 – 2,28X1 – 5,08 X2 + 1,64 X1X2 0,1370 0,9888 0,9775 0,45 

Força máxima de Ruptura 
4
 0,007679 0,011047 0,020251 y = 8,36 – 0,99 X1 – 0,87 X2 + 0,70 X1 X2 0,1426 0,9688 0,9375 0,85 

PVA: permeabilidade ao vapor de água. 1 (%), 2 (% μm-1); 3 (MPa); 4 (N). 

 

Tabela 5. Parâmetros dos filmes em função das concentrações de nanofibras celulosídicas de casca de arroz e solução de sorbato de potássio. 

Valores médios e desvios-padrão. 

 TRATAMENTO 

 1 2 3 4 5 6 7 

Espessura 
1
 278,0 ± 5,20 

AB 
279,0 ± 14,73 

AB 
275,0 ± 37,99 

ABC 
293,0 ± 9,85 

A 
221,6 ± 5,13 

D 
227,0 ± 18,25 

CD 
232,6 ± 8,33 

BCD 

Opacidade 
2
 1,15 ± 0,02 

C 
1,19 ± 0,02 

C 
1,52 ± 0,04 

A 
1,14 ± 0,01 

C 
1,30 ± 0,01 

B 
1,28 ± 0,01 

B 
1,29 ± 0,03 

B 

AR 
3
 42,76 ± 10,15 

A 
34,91 ± 5,08 

AB 
29,31 ± 5,14 

B 
28,03 ± 2,77 

B 
33,39 ± 1,14 

B 
32,44 ± 0,98 

B 
33,88 ± 0,93 

B 

TR 
4
 1,89 ± 0,61 1,81 ± 1,12 1,18 ± 0,17 1,46 ± 0,21 1,42 ± 0,10 1,35 ± 0,09 1,39 ± 0,21 

MY 
4
 0,12 ± 0,12 0,05 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,04 ± 3,77 0,04 ± 0,01 

FMR 
5
 10,92 ± 4,26 7,52 ± 1,06 7,76 ± 1,19 7,16 ± 1,62 8,48 ± 0,02 7,99 ± 3,04 9,15 ± 1,23 

pH 3,75 ± 0,01 
A 

3,54 ± 0,08 
B 

3,55 ± 0,02 
B
 3,57 ± 0,01 

B
 3,59 ± 0,04 

B
 3,62 ± 0,01 

B
 3,61 ± 0,01 

B
 

PVA
3 

1,94 ± 0,20 
B 

4,08 ± 0,73 
A 

2,69 ± 0,43 
B 

2,77 ± 0,72 
B 

2,47 ± 0,20 
B 

2,35 ± 0,32 
B 

2,59 ± 0,48 
B 

AR: alongamento na ruptura; TR: tensão na ruptura; MY: módulo de Young; FMR: Força máxima de ruptura; PVA: permeabilidade ao vapor de água. Médias com letras 

maiúsculas sobrescritas diferentes na linha diferem significativamente a 5% (p < 0,05). 1 (µm);  2 (% μm-1); 3 (%); 4 (MPa); 5 (N). Tratamento 1 (3:2 mL 100 mL-1 de SFB); 2 

(9:2 mL 100 mL-1 de SFB); 3 (3:6 mL 100 mL-1 de SFB); 4 (9:6 mL 100 mL-1 de SFB); 5,6 e 7 (6:4 mL 100 mL-1 de SFB). 
 4

8
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Figura 2. Filmes comestíveis a base de farinha de arroz, pectina e sorbitol com diferentes concentrações de nanofibras celulosídicas  de casca de 

arroz (NCA mL 100 mL
-1

 de SFB) e solução de sorbato de potássio (SSP mL 100 mL
-1

 de SFB) obtidos com a técnica de casting. (1) 3:2; (2) 

9:2; (3) 3:6; (4) 9:6; (5, 6 e 7) 6:4. 

4
9
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Figura 3. Permeabilidade ao Vapor de Água (PVA) (A), pH (B), Opacidade (C), Tensão na ruptura (D), Alongamento na ruptura (E) e força 

máxima de ruptura (F) em função das concentrações de nanofibras de celulose da casca de arroz (NCA) X1 (mL 100 mL
-1

) e de solução da 

sorbato de potássio (SSP) X2 (mL 100 mL
-1

).  

5
0
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Pranoto, Rakshit e Salokhe (2005) avaliaram o efeito antimicrobiano em revestimentos 

comestíveis de quitosana incorporados com óleo de alho e comparando com sorbato de 

potássio, e verificaram que a PVA aumentou à medida que aumentou a concentração do 

sorbato de potássio, de 50 a 200 mg g
-1

 de quitosana, encontrando valores de 2,31 a 4,38 %, 

respectivamente. Resultados semelhantes foram encontrados nestre trabalho. Assim, como 

observado por Sousa, Soares Júnior e Yamashita (2013) em filmes extrusados de PBAT, 

farinha de arroz, glicerol contendo de 3 a 5 g de sorbato de potássio, e por Barzegar et al. 

(2014) em filmes de amido de batata, glicerol, nanocompósitos de montmorilonita e sorbato 

de potássio com níveis de 0, 5, 7,5 e 10 g 100 g
-1

 de amido. 

O aumento da PVA foi proporcional à concentração de sorbato de potássio, este 

comportamento indica que o sorbato de potássio pode atuar como pllastificante, interagindo 

nas ligações intermoleculares da estrutura da matriz polimérica, descompactando a estrutura, 

aumentando, assim, os espaços intermoleculares e, consequentemente, a sorção de água e, 

assim, a PVA (BARZEGAR et al., 2014; MÜLLER; YAMASHITA; LAURINDO, 2008; 

PRANOTO; RAKSHIT; SALOKHE, 2005). 

A elevação da concentração das NCA também contribuiu para o aumento da PVA. O 

aumento da concentração das NCA deveria ter impedido a difusão do vapor de água e, 

consequentemente, reduzir a PVA, como foi reportado por Guimarães et al. (2016), estudaram 

celulose microfibrilada de cenoura na proporção de 5, 20 e 40 % em filmes de amido de milho 

e glicerol. Porém, os dados deste trabalho apresentaram comportamento contrário. O que, 

provavelmente, explica este fenômeno, é que a celulose em escala micrométrica ou 

nanométrica deveria apresentar melhor dispersão, mais a adição da NCA na SFB acabou 

criando regiões de aglomeração durante a secagem. Ou ainda, que dentro do espaço 

experimental avaliado, as menores concentrações foram mais propícias para a redução da 

PVA. 

As adições de NCA e de SSP na SFB aumentaram a opacidade, que passou de valores 

entre 0,54 e 0,91% μm
-1

, para valores entre 1,14 e 1,52 % μm
-1

. Olivato et al. (2017) 

relacionaram a transparência dos filmes à concentração de nanoargila na matriz do amido, e 

atribuíram valores maiores de opacidade a estrutura mais densa da matriz polimérica à adição 

da nanoargilas. A opacidade dos filmes foi mais influenciada pela interação do que pelos 

fatores isoladamente, o que pode ser verificado pela grandeza dos coeficientes do modelo de 

regressão múltipla (Tabela 4). Desta forma, quando a concentração de NCA foi baixa houve 

aumento da opacidade quando a concentração de SSP também foi baixa. Enquanto, quando a 

concentração de NCA foi alta, houve aumento da opacidade quando a concentração de SSP 
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também foi alta (Figura 3B). O que pode ser resultado da interação da SSP e da NCA com a 

matriz dos filmes. Este resultado indica que a SSP, em combinação com a NCA, exercem um 

efeito sinérgico. 

Com relação às propriedades mecânicas dos filmes, foi possível verificar que com o 

aumento das concentrações da SSP e da NCA diminuiu os valores de tensão de ruptura, 

alongamento na ruptura e força máxima de ruptura. Assim, a concentração de NCA entre 3 e 

4,0 mL 100 mL
-1

e de SSP entre 2 e 3 mL 100 mL
-1

 resultaram os maiores valores dessas 

propriedades mecânicas (Figuras 3C, 3D e 3E). Isso pode ter ocorrido devido a SSP ter 

interagido na estrutura da matriz polimérica, aumentando os espaços intermoleculares, 

reduzindo, assim, a tensão na ruptura (teste de tração) atuando como plastificante, devido a 

cadeia linear penetrar nas cadeias polimérica dos filmes aumentando a mobilidade das cadeias 

de polissacárideos (BARZEGAR et al., 2014). A NCA influenciou significativamente no 

alongamento na ruptura (teste de tração) e na força máxima de ruptura (teste de punctura) 

observando um efeito de reforço da estrutura polimérica dos filmes (OLIVATO et al., 2015), 

o que justificou a redução dos valores das propriedades mecânicas. 

Segundo Barzegar et al. (2014), o aumento da concentração de sorbato de potássio de 

0 a 10 % reduziu a resistência à tração, assim como no presente trabalho. De acordo com 

Cagri, Ustunol e Ryser (2001), o sorbato aumenta a mobilidade das cadeias de 

polissacarídeos, por apresentar uma cadeia linear, atuando, então, como um plastificante, 

porém o sorbato de potássio pode ter reagido com o sorbitol e enfraquecido as ligações entre 

as cadeias de amilose, o que reduziu os valores do alongamento na ruptura. 

Quando adicionado um ácido orgânico numa matriz complexa, como um revestimento 

comestível, o pH do sistema deve ser considerado para o efeito antimicrobiano, e no caso do 

sorbato de potássio deve ter pH do meio menor que seis (PÉREZ et al, 2014). Os valores do 

pH dos filmes variaram pouco e bem abaixo do limite para a eficiência do efeito 

antimicrobiano (Tabela 5). Assim, os valores mais adequados de pH foram os mais altos 

obtidos (próximos de 3,75), pois não prejudicariam o sabor das frutas, e ainda são bem 

menores que seis. Valores muito baixos de pH estão relacionados com frutas ácidas, com 

sabor mais azedo (AZEREDO, 2004). O efeito da interação entre a concentração de NCA e 

SSP ficou evidente no gráfico de pH (Figura 3F). Quando NCA foi alta, o pH aumentou  com 

a elevação de SSP, e quando NCA foi baixa, o pH diminuiu com a elevação de SSP. Os 

maiores valores de pH foram determinados com 3 e 4 mL 100 mL
-1

 de NCA e entre 2 e 3 mL 

100 mL
-1

de SSP. López et al. (2013) estudaram a estabilidade do sorbato de potássio em 

filmes de amido de milho durante o armazenamento, e relataram valores de pH entre 5,55 e 
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6,96, e concluíram que com pH próximo a 4,5 a concentração do agente microbiano, após o 

armazenamento, foi maior do que nos outros valores de pH. 

O resultado do teste de desejabilidade indicou como a formulação mais desejável, 

aquela que obteve os maiores valores para as propriedades mecânicas e pH, e menores valores 

para PVA e opacidade, com a concentração de SSP e NCA, em proporção de 3 mL de NCA 

100 mL
-1 

da SFB e 2 mL de SSP 100 mL
-1 

da SFB, coincidindo com a formulação 1 (Figura 

4). Os valores das propriedades preditos pelos modelos foram: PVA = 1,94 %, pH = 3,76, 

Opacidade = 1,15 % μm
-1

, Tensão na ruptura = 1,89 MPa, Alongamento na ruptura = 42,76 % 

e Força máxima de ruptura = 10,92 N. 

Com relação aos resultados obtidos no ensaio de validação, pode-se afirmar que os 

modelos preditos corroboraram com os valores encontrados analiticamente, ou seja, obteve-se 

um filme com características próximas às preditas pelos modelos. As diferenças entre os 

valores analisados e calculados estão relacionados aos erros experimentais e ao coeficiente de 

determinação das equações. 

 

Figura 4. Teste de desejabilidade das propriedades dos filmes elaborados com a nanofibras celulosídicas de 

casca de arroz e solução de sorbato de potássio, considerando mais desejável o  pH, 1 força máxima de ruptura 

(N), 2 alongamento na ruptura (%) e 3 tensão na ruptura (MAp) maiores, e 4 opacidade (%μm-1) e  permeabilidade 
a vapor de água (%) menores.  
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2.3.4 Características da formulação de revestimento comestível selecionada 

 

O amido, ao gelatinizar na presença de excesso de água e calor, perde a estrutura 

cristalina. Este processo é associado com o rompimento das ligações intermoleculares, 

reduzindo o tamanho e o número de regiões cristalinas, permitindo a formação de novas 

ligações de hidrogênio, absorvendo mais água e dissolvendo os grânulos de amido. A 

gelatinização depende também da fonte do amido, pH, umidade e da presença de 

plastificantes  (DENARDIN; SILVA, 2009; TAGHIZADEH; FAVIS, 2013). Com isso, o 

termograma obtido com auxílio do DSC permite obter medidas quantitativas do fluxo de calor 

associada à gelatinização, sendo visualizada no sinal endotérmico da Figura 5A, sendo 

possível observar a temperatura inicial da gelatinização, a temperatura de pico e a variação de 

entalpia (ΔH). 

A partir da curva de DSC (Figura 5A), o valor da temperatura de pico para a 

gelatinização do filme selecionado foi de 72,47 °C, e esta temperatura alta de gelatinização 

podem ser explicadas pela adição do sorbitol, devido à natureza hidrofílica que interfere na 

absorção da umidade do amido e, consequentemente, influenciando na gelatinização. Este 

comportamento também foi observado por Machado et al. (2014) em filmes de amido de 

mandioca, glicerol (0,5 a 1,5 %), nanocelulose de fibras de coco verde (0,18 e 0,3%). A 

temperatura inicial foi de 67,38 °C e ΔH = 0,75 J g
-1 

são valores baixos, pois os amidos 

presentes já estão retrogradados e, com isso, é necessário menor energia para gelatinizar o 

amido (LIAN et al., 2014). 

O grau de molhabilidade do filme é observado em função do ângulo de contato e o 

tempo (Figura 5B) e apresentou um comportamento hidrofílico com um ângulo médio de 

34,34 ± 7,56 °. De acordo com Mali et al. (2004), quanto maior a concentração de grupos 

hidrofílicos na matriz, filme com base de polissacarídeos, amido e pectina, consequentemente 

maior a interação desses grupos com a água. Com isso, foi possível observar que o ângulo de 

contato da água com a superfície do filme diminuiu, o que poderia estar relacionado com a 

interação da água com a superfície do filme, pela hidrofílicidade, consequentemente menor 

ângulo de contato. 

A partir das micrografias da superfície e da secção transversal do filme obtidas com 

auxilio do MEV (Figura 5C e 5D), se observou uma matriz contínua, sem a formação de 

trincas ou falhas na superfície, com alguma rugosidade da superfície. Esses resultados 

indicaram a possível aglomerações das nanofibras celulosídicas da casca de arroz na matriz da 

SFB. Na Figura 5D,  na secção transversal, é possível observar uma matriz coesa, por toda 

5
3
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espessura do filme com distribuição, isso também pode ser atribuído à temperatura de 

elaboração dos géis que, provavelmente, foi suficiente para a completa gelatinização do 

amido. 

 

 

Figura 5. Características da formulação de revestimento comestível selecionada. (A) Curva 

de DSC; (B) variação do ângulo de contato em água em função do tempo; (C) micrografia de 

superfície e (D) micrografia da secção transversal obtidos por MEV do filme escolhido com 5 

g de farinha de arroz, 5 g de pectina, 25 mL de solução de sorbitol, 3 mL de nanofibras 

celulosídicas  de casca de arroz e 2 mL de solução de sorbato de potássio. 

 

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

As concentrações de farinha de arroz, pectina, sorbitol, nanofibras celulosídicas de 

casca de arroz e sorbato de potássio escolhidas para a elaboração do revestimento comestível 

apresentam boa processabilidade e possibilitam a produção de filmes utilizando a técnica de 

casting. Além de apresentar propriedades mecânicas, de barreira e físicas que podem 

contribuir para estender o tempo de pós-colheita de frutos. 
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CAPÍTULO 3 - REVESTIMENTO ATIVO DE NANOFIBRAS CELULOSÍDICAS E 

SORBATO DE POTÁSSIO NA PÓS-COLHEITA DE MORANGO (Fragaria x 

ananassa Duch.) 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do tempo de armazenamento refrigerado e do 

revestimento comestível, obtido a partir de farinha de arroz, pectina cítrica, sorbitol, sorbato 

de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz, sobre a qualidade de morangos 

“Camino Real”. Os parâmetros físicos, químicos e fisiológicos dos morangos com e sem 

revestimento (controle), armazenados sob refrigeração, foram avaliados em um delineamento 

inteiramente casualizado e esquema fatorial. A taxa respiratória dos morangos, o teor de 

sólidos solúveis, a pectina solúvel e o percentual de proteção à oxidação (método ß–

Caroteno/Ácido Linoleico) foram significativamente influenciados pelo revestimento 

comestível, tempo de armazenamento e interação entre ambos. A perda de massa, a firmeza e 

a acidez total dos frutos variaram em função do revestimento comestível e tempo de 

armazenamento, enquanto o ângulo Hue da casca foi afetado pelo tempo de armazenamento e 

interação. A coordenada de cromaticidade a*, a croma da casca do morango, os teores de 

ácido ascórbico, de compostos fenólicos totais, de açúcares totais, de pectina total, e o 

percentual de atividade de sequestro de radical livre DPPH, foram influenciados somente pelo 

tempo de armazenamento. O sorbato de potássio incorporado ao revestimento comestível 

contribuiu como agente antimicrobiano, pois os frutos do controle apresentaram colônias 

fúngicas visíveis no oitavo dia de armazenamento, enquanto que nos revestidos as colônias 

foram observadas somente no décimo sexto dia, dobrando, assim, a vida útil dos morangos 

armazenados sob refrigeração. Conclui-se que é possível dobrar a vida útil de morangos 

cultivar “Camino Real” com a aplicação do revestimento comestível elaborado a partir da 

farinha de grãos quebrados de arroz, nanofibras celulosídicas extraídas da casca do arroz, 

pectina cítrica, sorbitol e sorbato de potássio. 

 

 

Palavras-chave: Cor; ácido ascórbico; antocianina; atividade antioxidante; fenólicos totais. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work was to evaluate the effect of the refrigerated storage time and the 

edible coating, obtained from rice flour, citrus pectin, sorbitol, potassium sorbate and 

celluloid rice barley nanofibers, on the quality of strawberries “Camino Real”. The physical, 

chemical and physiological parameters of strawberries with and without coating (control), 

stored under refrigeration, were evaluated in a completely randomized design and factorial 

scheme. Strawberry respiratory rate, soluble solids content, soluble pectin and oxidation 

protection percentage (β-carotene/linoleic acid method) were significantly influenced by the 

edible coating, storage time and interaction between the two. The loss of mass, firmness and 

total acidity of the fruits varied according to the edible coating and storage time, while the 

Hue angle of the peel was affected by the storage and interaction time. The chromaticity 

coordinate a*, the chroma of the strawberry bark, the ascorbic acid, total phenolic compounds, 

total sugars, total pectin and the percentage of DPPH free radical sequestration activity were 

influenced only by time of storage. The potassium sorbate incorporated into the edible coating 

contributed as an antimicrobial agent, since the fruits of the control had visible fungal 

colonies on the eighth day of storage, while in the coated colonies were observed only on the 

sixteenth day, doubling the shelf life of the colonies. Strawberries stored under refrigeration. 

It is concluded that it is possible to double the shelf life of “Camino Real” strawberries by 

applying the edible coating made from the broken rice grain meal, celluloid nanofibers 

extracted from rice husk, citrus pectin, sorbitol and potassium sorbate. 

 

 

Keywords: Color; ascorbic acid; anthocyanin; antioxidant activity; total phenolics. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O morango (Fragaria x ananassa Duch.) é um fruto não climatério, cuja aparência, 

firmeza, sabor e composição química são considerados como atributos de qualidade pelo 

consumidor. Sua vida útil é muito curta, devido sua alta susceptibilidade a danos mecânicos, 

perda da firmeza e deterioração fúngica, que restringem sua comercialização (VU et al., 

2011). 

Revestimento comestível é uma técnica utilizada na pós-colheita com o intuito de 

estender a vida útil e preservar as características dos frutos, pois, pode preencher parcialmente 

os defeitos da casca, e reduzir a perda de umidade pela transpiração, a taxa respiratória, a 

produção de etileno, e as velocidades de maturação e de senescência (VELICKOVA et al., 

2013). 

Os materiais utilizados na formulação de revestimento devem ser abundantes, de baixo 

custo (SOUSA; SOARES JÚNIOR; YAMASHITA, 2013), e considerados seguros para uso 

em alimentos, Generally Recognized as Safe (GRAS) (FDA, 2015). Os coprodutos 

agroindustriais possuem esses atributos, desde que manejados de forma adequada, com 

procedimentos que previnam as contaminações física, química ou microbiológica (ASSIS; 

BRITTO, 2014). 

A indústria de beneficiamento de arroz gera grandes volumes de casca (rica em 

celulose) e grãos quebrados (fonte de amido e proteínas), enquanto o processamento de suco 

de laranja separa o albedo (rico em pectina). Estes coprodutos, após preparação, poderiam 

constituir a base dos revestimentos comestíveis, que juntamente com o sorbitol (ação 

plastificante) e o sorbato de potássio (ação antimicrobiana), contribuiriam para estender a vida 

útil do morango, assim como de outros frutos e hortaliças, caso o revestimento fosse capaz de 

alterar o metabolismo do fruto no armazenamento pós-colheita. 

Estudos demonstraram que revestimentos que possuem em sua composição farinha de 

arroz apresentaram resultados satisfatórios (THAKUR et al., 2016; TRIGO et al., 2012). O 

amido do arroz quando submetido ao aquecimento com excesso de água é gelatinizado, e o 

gel resultante é reforçado pela ação geleificante e estabilizante da pectina cítrica, 

potencializando a aplicação do mesmo em embalagens para alimentos (GORRASI; 

BUGATTI, 2016; OLIVEIRA et al., 2012).  

A fim de melhorar as propriedades mecânicas e a aderência do revestimento na 

superfície dos frutos, o uso de plastificante, como o sorbitol, permite melhor mobilidade das 

cadeias. Estudos concluíram que o uso do sorbitol apresentou melhor resistência e 
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homogeneidade em um revestimento à base de amido, e a viscosidade da pasta foram maiores 

com o uso como plastificante (ISOTTON et al., 2015; JUANSANG et al., 2015). 

A celulose, por representar a substância em maior concentração na casca de arroz, é 

um produto promissor para a elaboração de fibras de celulose e extração de nanocristais de 

celulose, com possíveis aplicações em hidrogéis e embalagens biodegradáveis. Por ser o 

polissacarídeo natural mais comum e abundante, é um biopolímero renovável de interesse à 

investigação científica e tecnológica, pois além de sua disponibilidade, é considerado 

biodegradável e biocompatível, além de possuir elevada rigidez, baixa densidade e baixo 

custo. Portanto, é um coproduto com atributos de interesse para a formulação de 

revestimentos comestíveis (OOI; AHMAD; AMIN, 2016). 

Devido à necessidade de melhorar a conservação da matriz do revestimento 

comestível, a adição de outros compostos podem vir a contribuir. O uso de antimicrobianos 

incorporados vem evidenciando grande apelo à indústria de embalagens, como o sorbato de 

potássio, que possui ação antimicrobiana. Estudos demonstram vantagens deste produto 

quando comparado a outros conservantes tradicionais nos alimentos (BARZEGAR et al., 

2014; PÉREZ et al., 2014).  

Com a expansão da produção nacional de morangos, principalmente em pequenas 

propriedades rurais, que utilizam mão de obra familiar, contribuiu com o aspecto econômico-

social, como uma fonte de renda para essas propriedades (PONCE et al., 2010). Neste 

contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tempo de armazenamento refrigerado 

e do revestimento comestível, obtido a partir de farinha de arroz, pectina cítrica, sorbitol, 

sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz, sobre a qualidade de 

morangos “Camino Real”. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Obtenção e Preparo dos Frutos 

 

Morangos (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar “Camino Real” foram adquiridos de 

um produtor de Itutinga, MG, Brasil. Os frutos foram colhidos manualmente, no início da 

manhã, no ponto de maturação comercial. Em seguida, foram selecionados quanto ao 

tamanho, peso, estádio de maturação/coloração, e isenção de danos devido a ação mecânica, 

murchamento ou presença de bolores, seguindo os procedimentos relatados por Velickova et 
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al. (2013). Foram imediatamente transportados ao Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e 

Hortaliças da Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. Totalizando 6 kg de frutos 

médios, com diâmetro longitudinal de 5,85 ± 0,23 cm e diâmetro transversal de 3,92 ± 0,20 

cm, peso médio de 34,43 ± 2,27 g onde foram lavados, sanitizados em solução de hipoclorito 

(200 mg L
-1

) por 15 min, enxaguados em solução de hipoclorito (100 mg L
-1

), secos a 25 
°
C, e 

separados aleatoriamente em dois grupos: 1) frutos controle, não revestidos, e 2) frutos 

revestidos. 

 

3.2.2 Preparação da Solução Filmogênica 

 

A solução filmogênica foi formulada com 5 g 100 g
-1

 de farinha de grãos de arroz 

quebrados padronizada em peneira de 0,177 mm, 5 g 100 g
-1

de pectina cítrica (P.A.), 25 g 100 

g
-1

 de solução de sorbitol (70 g 100 mL
-1

, m/v), 3 mL 100 g
-1

 de nanofibras celulosídicas de 

casca de arroz, 2 mL 100 g
-1

 de solução de sorbato de potássio (0,1 g 100 mL
-1

, m/v), e 1 L de 

água destilada. A mistura foi aquecida sob constante agitação até a gelatinização do amido da 

farinha de arroz e a solubilização da pectina. 

 

3.2.3 Aplicação da Solução Filmogênica e Montagem dos Ensaios 

 

Os frutos revestidos foram imersos na solução filmogênica a 20 °C por 2 a 3 min, de 

forma que o revestimento ficasse uniformemente distribuído sobre toda a superfície dos 

frutos. Quando necessário, os morangos foram imersos novamente por 1 min e secos 

naturalmente. Os frutos controle foram apenas imersos em água destilada e secos 

naturalmente. Após secos, os frutos foram acondicionados em bandejas de poliestireno 

expandido com, aproximadamente, 150 g em cada bandeja, e armazenadas a 1 ± 2 °C e a 75 - 

85 % URA. A umidade e a temperatura do ar foram monitoradas por um termo-higrômetro 

digital (Equitherm, TH-439, Porto Alegre, Brasil). Cada bandeja representou uma repetição.  

Os ensaios de armazenamento dos morangos ocorreram de forma distinta: 1) não 

destrutiva, e 2) destrutiva. O ensaio não destrutivo avaliou a taxa respiratória e a perda de 

massa. As análises foram realizadas diariamente, com delineamento inteiramente casualizado, 

esquema fatorial (2 x 10): dois tratamentos (controle e com revestimento comestível) e 10 

dias consecutivos de avaliação (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), e três repetições originais. 

O ensaio destrutivo também utilizou delineamento inteiramente casualizado, mas com 

esquema fatorial (2 x 6): dois tratamentos (controle e com revestimento comestível) e seis 
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dias não consecutivos de avaliação (0, 4, 8, 12, 16 e 20), e três repetições originais para 

avaliar os parâmetros físicos, químicos e fisiológicos dos frutos. O aparecimento de colônias 

fúngicas visíveis ao longo do tempo de armazenamento finalizou o experimento. 

 

3.2.4 Atividade Respiratória 

 

Os frutos foram colocados em frascos de vidro de 3 L, com tampa plástica, selados e 

guardados por 1 h a 25 
o
C (sistema fechado). A concentração de CO2 foi determinada 

diretamente no septo de silicone da tampa, por onde foram coletadas alíquotas da amostra 

com ajuda de um analisador de gás (PBI Dansensor, MAP Mix 9000, Ringted, Dinamarca), e 

os resultados, expressos em % de CO2 foram convertidos em mL CO2 kg
-1 

h
-1

, levando-se em 

consideração o volume dos frascos, a massa dos frutos, e o tempo que o mesmo permaneceu 

no sistema fechado, além da diferença entre a concentração de CO2 do ar do recipiente 

fechado antes e depois do teste. 

 

3.2.5 Perda de Massa 

 

Bandejas destinadas somente para avaliação dessa variável foram pesadas em balança 

semianalítica (Mettler, PC 2000, Barueri, Brasil) a cada intervalo de tempo. Cada bandeja 

representou uma repetição. A perda de massa (PM) dos frutos foi expressa em percentagem, 

considerando-se a diferença entre a massa inicial dos frutos (Pi) e aquela obtida a cada 

intervalo de tempo de amostragem (Pf) (Equação 5): 

 

   (
(     )

  
)                                                                                                    (Equação 5) 

 

 

3.2.6 Coloração da casca e da polpa 

 

Colorímetro (Konica Minolta, CR-400, Osaka, Japão), no modo CIE L*, a* e b*, foi 

utilizado. Três leituras em pontos da casca e três na polpa de cada fruto foram realizadas, e 

seis frutos foram analisados em cada repetição. A partir dos valores obtidos foram calculados 

a croma e o ângulo hue (Equações 6 e 7, respectivamente). A Croma indica a saturação ou 

intensidade da cor, enquanto o ângulo Hue é o ângulo formado entre a* e b*, com o qual se 

obtém a cor real da amostra. 
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   √                                                                                                                (Equação 6) 

 

   (    (    ⁄ )       )      ⁄                                                                       (Equação 7) 

 

Nas quais: Se a > 0 e b > 0, então Hue = θ; Se a < 0 e b > 0, então Hue = 180 + θ; Se a < 0 e b 

< 0, então Hue = 180 + θ; Se a > 0 e b < 0, então Hue = 360 + θ. 

 

3.2.7 Firmeza 

 

A firmeza foi determinada individualmente no fruto inteiro, as medidas foram 

realizadas na região equatorial em dois pontos equidistantes, com auxílio de um penetrômetro 

digital (Fruit Hardness Tester, PTR-300, São Paulo, Brasil), com sonda de 5 mm de diâmetro. 

Os resultados foram expressos em Newton (N). 

 

3.2.8 Acidez Total e Sólidos Solúveis Totais 

 

A acidez total foi obtida por titulação com solução de NaOH 0,1 N, e expressa em g 

ácido cítrico100 g
-1

. Os sólidos solúveis totais foram estimados por refratometria, utilizando-

se refratômetro digital (Reichert, AR200, Nova York, EUA), com compensação de 

temperatura automática a 25 ºC, e os resultados expressos em °Brix. Todas estas análises 

foram realizadas conforme metodologias descritas pela Association of Official Agricultural 

Chemists (AOAC, 2012). 

 

3.2.9 Ácido Ascórbico Total 

 

O método colorimétrico descrito por Strohecker e Henning (1967) foi utilizado. O 

ácido ascórbico foi extraído com solução de ácido oxálico (0,5 g 100 mL
-1

) e adicionado de 

kiesselgur sob agitação. Após a filtração, foi dosada no extrato, empregando-se o 2,4-

dinitrofenilhidrazina, e ácido ascórbico como padrão. A quantificação foi feita mediante 

leitura em espectofotômetro (Clay
®

 50 UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, EUA) com 

sistema computadorizado, a 520 nm. Os resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico 

por 100 g de frutos. 
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3.2.10 Atividade Antioxidante 

 

A atividade antioxidante foi determinada por meio de dois métodos: DPPH e β-

Caroteno/Ácido Linoléico. Para o método de redução do DPPH (1,1-defenil-2-picrilhidrazil) 

foi adota a metodologia descrita por Rufino et al. (2007). A leitura da absorbância foi 

realizada a 515 nm em espectrofotômetro (Clay
®

 50 UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, 

EUA) após 30 min na solução de 0,06 nM de DPPH, e calculou-se a percentagem de atividade 

de sequestro de radicais livres (%ASRL), com a utilização da equação 8.  

 

       (
                        

            
)                                                                 (Equação 8) 

 

O outro método seguiu a descrição de Duarte-Almeida et al. (2006) e Rufino et al. 

(2007), baseado na oxidação do β-caroteno induzida pelos produtos da degradação oxidativa 

do Ácido Linoléico. Neste, 0,4 mL de extrato foi homogeneizado com 5 mL da solução 

sistema. A primeira leitura foi realizada em espectrofotômetro (Clay
®
 50 UV-Vis, Beckman 

640B, Nova Jersey, EUA) a 470 nm. Após a leitura, os tubos foram colocados em banho 

Maria a 40 °C por 2 h e, posteriormente, foi realizada a segunda leitura. Os resultados foram 

expressos em percentagem de inibição da oxidação, calculado de acordo com a equação 9. 

 

                (
               

             
)                                                             (Equação 9) 

 

Na qual: ABS Ai é absorbância da amostra inicial, ABS Af é absorbância da amostra final, ABS 

Ci é absorbância da solução sistema inicial e ABS Cf é absorbância da solução sistema final. 

 

3.2.11 Compostos Fenólicos Totais 

 

O método colorimétrico de Folin-Ciocalteu foi utilizado, com algumas modificações 

descritas por Waterhouse (2002). As análises foram realizadas em triplicata, e os resultados 

expressos em mg de equivalentes de ácido gálico por 100 g da amostra. 
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3.2.12 Pectina Total e Solúvel 

 

A extração das pectinas total e solúvel foi realizada de acordo com a técnica de 

McCready e McComb (1952). A quantificação foi realizada em espectrofotômetro (Clay
®
 50 

UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, EUA), a 520 nm, segundo técnica de Bitter e Muir 

(1973). Os resultados foram expressos em mg de ácido galacturônico por 100 g de polpa. 

 

3.2.13 Açúcares Totais 

 

O método espectrofotométrico de antrona foi utilizado, com leitura a 620 nm 

(DISCHE, 1962). Os resultados foram expressos em g de glicose por 100 g de fruto. 

 

3.2.14 Antocianinas Monoméricas 

 

As antocianinas totais foram quantificadas pelo método do pH diferencial, proposto 

por Giusti e Wrolstad (2001) (Equação 10). O conteúdo de antocianinas monoméricas foi 

calculado como cianidina-3-glicosídeo (Equação 11), e os resultados expressos em mg 100 

mL
-1

. 

 

    (             )         (             )                    (Equação 10) 

 

                             ⁄                                                  (Equação 11) 

 

Nas quais: α é o resultado da subtração das absorbâncias do pH 1,0 com pH 4,5; PM o peso 

molecular do cianidina-3-glicosídeo = 449,2, FD o fator de diluição, e ε a absortividade molar 

= 26.900. 

 

3.2.15 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Tanto a morfologia superficial do revestimento assim como também seu interior foram 

investigados a partir da secção transversal obtida por criofixação. As amostras secas foram 

revestidas de ouro e as micrografias foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

varredura (Carl Zeiss, LEO EVO 40 XVP, Oberkochen, Alemanha). 
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3.2.16 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância fatorial para verificar os 

efeitos de cada variável independente e suas interações sobre as variáveis dependentes 

analisadas, e os modelos matemáticos ajustados de cada resposta por regressão, que foram 

visualizados por meio de gráficos, utilizando os programas Statistica versão 7.0 e Microsoft 

Excel 3.0. Quando os modelos não se ajustaram foi realizado o teste Tukey para comparar as 

médias. 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A taxa respiratória dos morangos, o teor de sólidos solúveis, a pectina solúvel e o 

percentual de proteção à oxidação (método ß–Caroteno/Ácido Linoleico) foram 

significativamente influenciados pelo revestimento comestível, tempo de armazenamento e 

interação entre ambos, conforme obtidos pela análise de variância fatorial (Apêndice 2).  

A perda de massa, a firmeza e a acidez total dos frutos variaram em função do 

revestimento comestível e do tempo de armazenamento, enquanto o ângulo hue da casca foi 

afetado pelo tempo de armazenamento e interação entre o tempo de armazenamento e o 

revestimento comestível. A coordenada de cromaticidade a* e a croma da casca do morango, 

assim como os teores de ácido ascórbico, de compostos fenólicos totais, de açúcares totais, de 

pectina total e o percentual de atividade de sequestro de radical livre DPPH, foram afetados 

somente pelo tempo de armazenamento. 

Para o morango controle, o modelo ajustado para perda de massa foi linear, e 

quadrático para a taxa respiratória, a*, croma e ângulo hue da casca, firmeza, teor de sólidos 

solúveis e pectina solúvel. Quanto ao morango com revestimento comestível, o modelo 

ajustado para perda de massa foi linear, quadrático para C*, firmeza, teor de pectina solúvel e 

a percentagem de proteção da oxidação (método ß–Caroteno/Ácido Linoléico), e cúbico para 

a taxa respiratória e teor de sólidos solúveis (Tabela 6). Os demais parâmetros não obtiveram 

modelos de regressão significativos. 

O revestimento apresentou boa aderência e distribuição uniforme na superfície dos 

morangos, conferindo aos frutos revestidos forte brilho nos primeiro dias do experimento 

(Figura 6). No oitavo dia os frutos do controle apresentaram crescimento microbiano visual, o 

que limitou sua análise até o oitavo dia de armazenamento refrigerado. Enquanto os morangos 
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com revestimento comestível somente apresentaram as primeiras colônias visíveis a olho nu 

no 16° dia, quando o ensaio foi encerrado. Nos frutos controle este fenômeno ocorreu 

precocemente, mas somente ocorreu nos frutos revestidos com o dobro do tempo de 

armazenamento refrigerado. Provavelmente, devido à presença do sorbato de potássio na 

formulação do revestimento, que promoveu um efeito antimicrobiano, que protegeu os frutos 

e retardou o crescimento microbiano. O sorbato de potássio tem efeito fungistático devido a 

inibição do sistema enzimático da desidrogenase, prevenindo, assim, o crescimento das 

células vegetativas, pela alteração do potencial eletroquímico e, assim, influenciando no ciclo 

de aminoácidos, nas enzimas do metabolismo dos carboidratos e no ciclo dos citratos 

(BALDINO; CARDEA; REVERCHON, 2016; KUPLENNIK et al., 2015; TÜRE; 

GÄLLSTEDT; HEDENQVIST, 2012). 

No início do armazenamento refrigerado ocorreu uma leve oscilação da taxa 

respiratória, mas a partir do quinto dia, a taxa respiratória dos morangos aumentou 

gradualmente (Figura 7A), o que, provavelmente, é explicado pela atividade catabólica 

durante a senescência, principalmente pelos danos oxidativos nas membranas celulares, 

facilitando a penetração e o crescimento microbiano nos tecidos vegetais e, assim, a apoptose 

e senescência (GAO et al., 2016). 

Os dois tratamentos apresentaram taxa respiratória variável (Tabela 7). Nos frutos 

controle a atividade respiratória foi menor em alguns dias, comparando-se aos revestidos, 

provavelmente por terem sofrido maior estresse com o revestimento, como explicado por 

Garcia et al. (2012), que justificam o mesmo fenômeno em morangos do cultivar “Oso 

Grande”, com e sem revestimento formulado com amido de mandioca, com teor de amilose 

entre 17-19 %, e sorbato de potássio. 

O uso das nanofibras celulosídicas apresentou boas propriedades de reforço e o uso em 

revestimentos tem seus benefícios. Besbes, Vilar e Boufi (2011), estudaram o potencial de 

reforço das fibras de celulose de Eucalipto e Pinus nanofibriladas, verificaram que essas 

contribuíram para um revestimento de estrutura densa e coesa, que resultou em baixa 

permeabilidade a gases, influenciando na composição da atmosfera no interior do 

revestimento, causando estresse fisiológico no fruto a níveis críticos, elevando o metabolismo 

e, consequentemente, a taxa respiratória. Como pode ser visto na Figura 8 o revestimento 

comestível escolhido apresentou uma estrutura densa e coesa o que pode ter contribuído para 

os resultados do estudo. 
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Tabela 6. Modelos ajustados para as características bioquímicas, físicas e químicas de morango (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar “Camino 

Real”, com e sem revestimento comestível, em função do tempo de armazenamento. 

TRATAMENTO PARÂMETRO MODELO AJUSTADO P R
2 R

2 

AJUSTADO 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

Perda de Massa 
1 

y = 0,298 + 2,458 x 0,01 0,81 0,80 

Taxa Respiratória 
2
 y = 22,96 – 6,99x + 1,63x

2 
0,01 0,71 0,68 

a* casca y = -9,41 - 0,62x + 0,154x
2
 0,01 0,89 0,85 

Croma polpa y = 26,72 – 3,53x + 0,69x
2
 0,01 0,94 0,92 

Ângulo Hue casca y = 16,01 – 2,24x + 0,38x
2
 0,01 0,89 0,85 

Firmeza 
3 

y = 2,60 - 0,26x + 0,021x
2
 0,01 0,86 0,82 

Sólidos Solúveis 
4 

y = 8,00 - 0,29x + 0,083x
2
 0,01 0,88 0,84 

Pectina Solúvel 
5 

y = 0,0907 - 0,033x + 0,0052x
2 

0,01 0,96 0,95 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 Perda de Massa 
1 

y = 0,695 + 3,442x 0,01 0,99 0,99 

Taxa Respiratória 
2 

y= 41,85 + 21,12x - 8,65x
2 
+ 0,901x

3
 0,01 0,78 0,75 

C* Polpa y = 20,21 + 3,46x – 0,16x
2
 0,01 0,83 0,80 

Firmeza 
3 

y = 3,323 - 0,221x + 0,0061x
2
 0,01 0,84 0,82 

Sólidos Solúveis 
4 

y = 9,231 - 0,566x + 0,178x
2 
- 0,0081x

3 
0,01 0,64 0,55 

Pectina Solúvel 
5 

y = 0,137 - 0,015x + 0,0018x
2
 0,01 0,67 0,61 

Sistema ß* 
1 

y = 44,77 - 5,19x + 0,444x
2
 0,01 0,76 0,72 

1(%); 2(mL CO2. Kg de fruto-1. h-1);3(N); 4(°Brix); 5(mg de ácido galacturônico. 100 g-1). *Sistema ß–Caroteno/Ácido Linoléico. 

7
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Figura 6.  Morangos (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar “Camino Real”, após imersão do 

revestimento comestível. Filme comestível escolhido (A); Etapa de imersão dos frutos a 

solução filmogênica (B); Morango controle (C1) e morango revestido (C2) no tempo zero.  

 

A alta atividade metabólica influenciou diretamente na perda de massa dos frutos, que 

apresentaram valores similares até o sexto dia de armazenamento refrigerado. Depois, houve 

diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 7). Os frutos revestidos apresentaram 

perda de massa mais elevada em comparação com o controle (Figura 7B). Agostini et al. 

(2014), ao avaliar tipos diferentes de revestimento em laranjas, também um fruto não 

climatérico como o morango, e verificaram que naquele à base de fécula de mandioca houve 

maior perda de massa que nos frutos controle, conforme o ocorrido neste estudo. Enquanto 

Garcia et al. (2012), que estudaram revestimento formulado com amido de mandioca e 

sorbato de potássio em morango minimamente processados, armazenados durante 15 dias a 5 

° C, reportaram que os revestimentos foram eficientes na redução da perda de peso e da taxa 

respiratória, resutados contrários do que se constatou com o presente estudo. 
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Figura 7. Efeito do revestimento comestível no morango (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar “Camino Real”, durante armazenamento sob 

refrigeração sobre a taxa respiratória (A), perda de massa (B), os parâmetros de cor a* (C), ângulo Hue (D) e croma (E) da casca, firmeza (F), 

teor de pectina solúvel (G), teor de sólidos solúveis (H) e o sistema ß–Caroteno/Ácido Linoléico (I). 

7
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Tabela 7. Taxa respiratória e perda de massa do morango (Fragaria x ananassa Duch.) 

cultivar “Camino Real”, revestido e controle (valores médios e desvios-padrão) em função do 

tempo (dias). 

 TAXA RESPIRATÓRIA 
1 

PERDA DE MASSA 
2 

TEMPO REVESTIDO CONTROLE REVESTIDO CONTROLE 

0 62,63 ± 4,67 
DEa 

23,05 ± 0,81
Bb

 0,00 ± 0,00 
H 

0,00 ± 0,00 
E 

1 27,20 ± 12,43 
F
 14,63 ± 2,96 

B
 4,05 ± 0,33 

G 
2,72 ± 1,11 

DE 

2 22,82 ± 4,90 
F 

17,47 ± 4,19 
B
 7,87 ± 0,51 

F 
5,54 ± 4,19 

CDE 

3 94,61 ± 6,08 
BCa 

20,03 ± 1,88 
Bb

 11,09 ± 0,76 
E 

7,97 ± 3,62 
BCDE 

4 64,76 ± 4,04 
Ea 

22,09 ± 20,41 
Bb 

14,55 ± 0,69 
D 

9,96 ± 3,66 
ABCD 

5 35,55 ± 4,79 
DF 

30,05 ± 8,31
B
 18,64 ± 0,99 

C 
12,56 ± 4,09 

ABC 

6 39,89 ± 3,46 
DEFa 

29,62 ± 3,58 
Bb

 21,72 ± 1,03 
Ba 

15,11 ± 3,81 
ABb 

7 68,01 ± 3,95 
CE 

60,42 ± 4,08 
A
 24,81 ± 1,30 

Aa 
17,35 ± 3,20 

Ab 

8 118,53 ± 4,50 
B 

- 28,36 ± 1,48 
I
 - 

9 192,47 ± 25,71 
A 

- 30,79 ± 1,76 
I 

- 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na coluna e minúsculas na linha diferem significativamente 

5% (p < 0,05). 1 (mL CO2. Kg de fruto-1. h-1); 2 (% de perda de massa). 

 

 

Figura 8. Micrografias obtidas pela Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do 

revestimento comestível escolhido. (A) Micrografia da superfície; (B) Micrografia da secção 

transversal. 

 

A baixa eficiência do revestimento à base de amido e pectina em reduzir a taxa 

respiratória e, consequente, perda de umidade, via transpiração, pode estar relacionada com as 

propriedades físico-químicas desses componentes, que são hidrofílicos. Quando o ambiente 

de armazenamento possuir umidade relativa alta, entre 75 e 95 %, pode ocorrer um aumento 

da permeabilidade ao vapor d´água do revestimento hidrofílico, com consequente aumento da 

perda de massa dos frutos (FREITAS et al., 2015), tendo em vista que, a perda de massa por 

evaporação da água está relacionada à resistência da superfície do fruto à difusão de vapor, ao 

déficit da pressão de vapor entre o tecido e o ambiente ao redor do fruto, que é influenciado 

pela temperatura e umidade relativa do ar, e que pode se relacionar com a deterioração, não 
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causando somente efeitos quantitativos, mas também qualitativos, como murchamento, 

amaciamento, perdas de frescor e de suculência, além da qualidade nutricional (KADER, 

2002). 

A cor de frutas frescas é um indicador de qualidade e o uso de revestimento não deve 

influenciá-la, pois é um dos principais parâmetros de aceitação considerada pelos 

consumidores (AABY et al., 2012; CHITARRA; CHITARRA, 2005). Neste trabalho, os 

dados obtidos demonstraram que os frutos revestidos não se diferenciaram significativamente 

dos frutos controle quanto aos parâmetros instrumentais de cor, tanto da casca, como da polpa 

(Tabela 8).  

A cor vermelha da casca (+a*, H°) se intensificou (Croma) no decorrer do tempo de 

armazenamento refrigerado, sendo maior nos frutos revestidos no início do ensaio, e 

praticamente se igualando no oitavo dia (Figuras 7C, 7D e 7E). Os frutos apresentaram estas 

mudanças no decorrer do armazenamento, devido ao aumento da síntese de antocianinas 

(Tabela 8). 

Borges et al. (2013), estudaram morangos com revestimento à base de goma xantana e 

óleo essencial de sálvia, e não observaram alterações significativas da cor ao longo do 

armazenamento, diferentemente do ocorrido neste estudo, conforme os modelos de regressão. 

Embora, não tenham sido observadas diferenças entre as médias dos parâmetros de cor entre 

os tratamentos pelo teste Tukey. O que indica que o revestimento pouco influenciou a 

coloração dos frutos (Tabela 8). 

Quanto a resistência dos morangos à penetração, houve uma interação significativa 

entre os tratamentos e o tempo de armazenamento refrigerado, pois os frutos revestidos 

tenderam ser mais resistentes que os do controle (Figura 7F). Portanto, o revestimento 

auxiliou na manutenção da firmeza, uma vez que os valores obtidos pelo controle foram 

menores.  

Com o passar dos dias de armazenamento refrigerado houve perda gradual da 

resistência à penetração em ambos os tratamentos (Tabela 9). Os morangos são altamente 

susceptíveis ao murchamento, perda da turgescência celular, com consequente 

enfraquecimento dos tecidos. Estudos como os de Garcia et al. (2012) e Borges et al. (2013) 

com morangos revestidos com revestimento à base de amido de mandioca e sorbato de 

potássio, goma xantana e óleo essencial de sálvia, respectivamente, apresentaram resultados 

semelhantes, com maior resistência dos morangos revestidos. 
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Tabela 8. Parâmetros de cor e teor de pigmentos do morango (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar “Camino Real”, com e sem revestimento 

comestível (controle) em função do tempo de armazenamento sob refrigeração (dias). Valores médios e desvios-padrão. 

TRATAMENTO PARÂMETRO TEMPO 0 TEMPO 4 TEMPO 8 TEMPO 12 TEMPO 16 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

L* Casca 24,94 ± 1,20
 

24,55 ± 4,04
 

24,74 ± 2,54
 

- - 

a* Casca 19,73 ± 0,58 
B 

20,06 ± 0,29 
B 

29,86 ± 2,00 
A 

- - 

b* Casca 7,47 ± 2,73 7,92 ± 5,91 7,69 ± 4,32 - - 

Croma Casca 20,54 ± 0,73 
B 

20,64 ± 0,46 
B 

32,50 ± 2,58 
A 

- - 

Ângulo Hue Casca 16,02 ± 1,22 
Bb 

13,20 ± 1,72 
B 

22,69 ± 2,10 
A 

- - 

L* Polpa 39,98 ± 2,82 41,92 ± 3,75 40,95 ± 3,20 - - 

a* Polpa 26,74 ± 4,98 24,63 ± 9,34 25,68 ± 6,94 - - 

b* Polpa 17,02 ± 7,10 18,08 ± 9,80 17,55 ± 8,45 - - 

Croma Polpa 31,80 ± 8,08 30,70 ± 13,14 31,25 ± 10,47 - - 

Ângulo Hue Polpa 31,52 ± 5,37 35,64 ± 6,09 33,58 ± 5,19 - - 

Antocianina 
1
 53,49 ± 2,90

 
61,68 ± 8,63

 
57,19 ± 18,46

 
- - 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 

L* Casca 27,56 ± 1,43
 

29,93 ± 3,84
 

28,75 ± 1,23
 

30,01 ± 3,56
 

30,17 ± 1,57
 

a* Casca 21,12 ± 4,33 26,81 ± 7,95 28,37 ± 5,15 24,51 ± 7,78 30,39 ± 2,35 

b* Casca 6,42 ± 1,93
 

10,55 ± 5,97 10,72 ± 2043 10,40 ± 6,48 12,37 ± 2,03 

Croma Casca 21,22 ± 0,20 
B 

21,06 ± 2,88 
B 

30,82 ± 3,70 
AB 

36,14 ± 3,54 
A 

31,80 ± 6,15 
A
 

Ângulo Hue Casca 19,97 ± 0,64 
a 

16,11 ± 2,71
 

19,09 ± 2,51
 

23,05 ± 2,89
 

22,11 ± 6,03
 

L* Polpa 43,55 ± 4,97 39,97 ± 4,92 42,83 ± 4,89 42,24 ± 4,01 42,77 ± 3,23 

a* Polpa 23,86 ± 6,56 25,39 ± 8,00 28,89 ± 2,20 21,51 ± 3,20 29,10 ± 1,94 

b* Polpa 17,38 ± 7,38 20,60 ± 8,39 21,59 ± 4,88 15,31 ± 3,52 23,88 ± 2,66 

Croma Polpa 29,57 ± 9,66 32,79 ± 11,24 36,13 ± 4,64 26,47 ± 4,47 37,70 ± 3,14 

Ângulo Hue Polpa 35,37 ± 3,65 38,52 ± 4,79 36,46 ± 4,28 35,23 ± 3,03 39,29 ± 1,45 

Antocianina 
1
 48,74 ± 2,96 

B 
51,03 ± 6,56 

AB 
55,93 ± 11,74 

AB 
56,05 ± 18,60 

AB 
79,44 ± 8,49 

A 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na linha e minúsculas na coluna diferem significativamente 5% (p < 0,05). 1 (mg. 100 g-1).  
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Freitas et al. (2015) estudaram o efeito na qualidade de pós-colheita sob refrigeração 

de cagaitas revestidas com quitosana, e associaram a perda da firmeza dos frutos a hidrolases 

que atuam nas paredes celulares, aumentando, assim, o teor de pectina solúvel, como é 

demonstrado pelo aumento da pectina solúvel durante o tempo de armazenamento refrigerado 

(Figura 7G), além de redução da pectina total nos morangos desta pesquisa (Tabela 9). 

O teor de sólidos solúveis totais aumentou em ambos os tratamentos, estabilizando a 

partir do oitavo dia de armazenamento nos morangos revestidos (Figura 7H). Esse resultado 

pode estar relacionado com a perda de água e consequente concentração dos sólidos, assim 

como, com a síntese de açúcares durante o amadurecimento dos morangos. A estabilização 

entre o oitavo e o décimo sexto dias pode ser explicada pelo aumento do metabolismo dos 

frutos durante a senescência, que esta relacionado com a energia gasta para a síntese das 

hidrolases (BORGES et al., 2013; GARCIA et al., 2012). 

A acidez está diretamente relacionada à quantidade de ácidos orgânicos presentes no 

alimento, e aumentou ao longo do período de armazenamento sob refrigeração em ambos os 

tratamentos (Tabela 9), mostrando um comportamento atípico que, possivelmente, pode ser 

explicado pela degradação da parede celular, e consequente formação de ácidos 

poligaracturônicos (PEREIRA et al., 2005). 

Os teores de ácido ascórbico e de compostos fenólicos totais não foram influenciados 

pelo tempo de armazenamento refrigerado nos morangos controle, mas sim nos frutos 

revestidos (Tabela 9), com uma tendência de aumento. Portanto, o revestimento não 

prejudicou a manutenção dos níveis de ácido ascórbico e compostos fenólicos no morango 

revestido, pelo contrário, favoreceu seu acúmulo, que pode ser justificado pelo aumento da 

concentração de sólidos em função da perda de água durante a transpiração. 

A capacidade antioxidante dos morangos foi determinada pelos métodos de redução 

do DPPH e pelo método do sistema β-caroteno/ácido linoleico. Comparando a % ASRL no 

início ao final do experimento (Tabelo 9) não apresentou diferença significativa entre os 

tratamentos e nem em relação ao tempo de armazenamento, e em relação ao sistema β-

caroteno/ácido linoleico as amostras apresentaram comportamento semelhante em aumentar a 

percentagem de proteção em função do tempo de armazenamento (Figura 7I). 
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Tabela 9. Parâmetros físicos e químicos do morango (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar “Camino Real”, com e sem revestimento comestível 

(controle) em função do tempo de armazenamento (dias) sob refrigeração. Valores médios e desvios-padrão. 

TRATAMENTO PARÂMETRO TEMPO 0 TEMPO 4 TEMPO 8 TEMPO 12 TEMPO 16 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

Firmeza 
1
 2,60 ± 0,17

A 
1,88 ± 0,22 

Bb 
1,87 ± 0,08 

Bb 
- - 

Sólidos Solúveis 
2
 8,00 ± 0,33 

b 
8,17 ± 0,17

 
11,00 ± 1,00

 
- - 

Acidez Titulável 
3
 0,68 ± 0,07 

B 
0,81 ± 0,07 

AB 
0,98 ± 0,07 

A 
- - 

Açúcares Totais 
4
 2,33 ± 0,19

 
3,49 ± 0,96

 
2,54 ± 0,24 

b 
- - 

Pectina Total 
5
 0,84 ± 0,12 

A 
0,42 ± 0,11 

B 
0,53 ± 0,03 

B 
- - 

Pectina Solúvel 
5
 0,09 ± 0,01 

Bb 
0,04 ± 0,01 

C 
0,16 ± 0,02 

Ab 
- - 

Ácido Ascórbico 
6
 109,55 ± 0,82 

a 
113,57 ± 18,36 

 
129,77 ± 1,85

 
- - 

Fenólicos Totais 
7
 198,64 ± 50,84 

A 
319,50 ± 18,76 

A 
314,82 ± 66,12 

A 
- - 

DPPH 
8
 88,38 ± 6,80

 
91,38 ± 4,61

 
80,87 ± 6,94

 
- - 

Sistema ß*
9 

48,03 ± 28,52
 

34,33 ± 6,61
 

74,46 ± 14,35 
a 

- - 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 

Firmeza 
1
 3,36 ± 0,52 

A 
2,43 ± 0,02 

Ba 
2,28 ± 0,19 

BCa 
1,71 ± 0,09 

C
 1,90 ± 0,03 

BC 

Sólidos Solúveis 
2
 9,56 ± 0,38 

Ba 
8,00 ± 0,00 

B 
13,89 ± 1,90 

A 
12,78 ± 0,19 

A 
12,89 ± 0,19 

A 

Acidez Titulável 
3
 0,81 ± 0,07

 
0,85 ± 0,07

 
1,20 ± 0,20

 
1,20 ± 0,20

 
1,11 ± 0,20

 

Açúcares Totais 
4
 2,72 ± 0,72 

B 
3,33 ± 0,21 

B
 3,46 ± 0,06 

Ba 
5,42 ± 0,14 

A 
3,09 ± 0,19 

B 

Pectina Total 
5
 0,71 ± 0,09 

AB 
0,63 ± 0,17 

B 
0,54 ± 0,06 

B 
1,08 ± 0,21 

A 
0,67 ± 0,18 

AB 

Pectina Solúvel 
5
 0,15 ± 0,00 

Ca
 0,05 ± 0,02 

D 
0,24 ± 0,01 

Ba 
0,14 ± 0,02 

C 
0,40 ± 0,03 

A 

Ácido Ascórbico 
6
 93,20 ± 1,19 

Db 
110,03 ± 1,03 

CD 
130,98 ± 9,36 

BC 
153,77 ± 15,56 

AB 
169,02 ± 22,30 

A 

Fenólicos Totais 
7
 222,54 ± 4,48 

BC 
302,27 ± 25,62 

AB 
309,41 ± 55,42 

AB 
159,25 ± 39,18 

C 
347,40 ± 38,89 

A 

DPPH 
8
 85,95 ± 4,82

 
94,59 ± 3,63

 
82,22 ± 9,51

 
93,89 ± 2,68

 
90,54 ± 2,64

 

Sistema ß*
9
 45,73 ± 3,86 

B 
27,78 ± 10,51 

B 
35,90 ± 6,24 

Bb 
44,12 ± 18,77 

B 
75,90 ± 7,03 

A 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na linha e minúsculas na coluna diferem significativamente 5% (p < 0,05).1(N); 2(°Brix); 3(g ácido cítrico. 100 g-1); 4(g 

de glicose. 100 g-1); 5(mg de ácido galacturônico. 100 g-1); 6 (mg. 100 g-1); 7(mg EAG. 100 g-1); 8(% Atividade de Sequestro do Radical Livre DPPH); *Sistema ß–

Caroteno/Ácido Linoléico; 9(% de Proteção);  

 

7
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A capacidade antioxidante pode estar relacionada ao alto teor de ácido ascórbico 

nas amostras (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). O revestimento não influenciou na 

capacidade antioxidante dos frutos, o que pode estar  relacionada à espécie, ao cultivar, 

às condições de cultivo e maturidade na colheita (VIZZOTTO et al., 2012). 

 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que é possível dobrar a vida útil de morangos cultivar “Camino Real” 

com a aplicação do revestimento comestível elaborado a partir da farinha de grãos 

quebrados de arroz, nanofibras celulosídicas extraídas da casca do arroz, pectina cítrica, 

sorbitol e sorbato de potássio. 
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CAPÍTULO 4 - REVESTIMENTO COMESTÍVEL COM NANOFIBRAS 

CELULOSÍDICAS DA CASCA DE ARROZ E SORBATO DE POSTÁSSIO NA 

QUALIDADE DE GOIABA (Psidium guajava L.) DURANTE O 

ARMAZENAMENTO REFRIGERADO 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tempo de armazenamento 

refrigerado e do revestimento comestível, obtido a partir de farinha de arroz, pectina 

cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz, sobre a 

qualidade de goiabas (Psidium guajava L.) cultivar “Pedro Sato”. Os parâmetros físicos, 

químicos e fisiológicos das goiabas com e sem revestimento (controle), armazenadas 

sob refrigeração, foram avaliados adotando-se um delineamento inteiramente 

casualizado e esquema fatorial. A taxa respiratória das goiabas, a coordenada de 

cromaticidade a*, a croma e o ângulo Hue da polpa, a croma e o ângulo Hue da casca, a 

firmeza, os teores de pectina solúvel, de ácido ascórbico e de compostos fenólicos 

totais, e a porcentagem de atividade de sequestro do radical livre DPPH foram 

significativamente influenciados pelo revestimento comestível, pelo tempo de 

armazenamento refrigerado e pela interação entre ambos. A perda de massa dos frutos 

foi afetada pelo revestimento e pelo tempo de armazenamento. Os sólidos solúveis 

totais e a pectina total variaram em função do tempo e da interação, enquanto a 

coordenada de cromaticidade b* da casca e da polpa, a acidez total, o teor de açúcares 

totais e a porcentagem de proteção da oxidação por método ß–Caroteno/Ácido 

Linoléico foram afetados somente pelo tempo de armazenamento. O revestimento 

comestível contribuiu para o retardamento do metabolismo dos frutos revestidos, 

dobrando o tempo de início do amadurecimento ao longo do armazenamento sob 

refrigeração de goiabas “Pedro Sato”. 

 

 

Palavras-chave: Psidium guajava L.; coprodutos; taxa respiratória; firmeza; atividade 

antioxidante, compostos fenólicos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effect of refrigerated storage time 

and edible coating obtained from rice flour, citrus pectin, sorbitol, potassium sorbate 

and celluloid nanofibers from rice hulls on the quality of guavas (Psidium guajava L.) 

cultivate “Pedro Sato”. The physical, chemical and physiological parameters of guavas 

with and without coating (control), stored under refrigeration, were evaluated by 

adopting a completely randomized design and factorial scheme. Respiratory rate of 

guavas, chromaticity coordinate a*, chroma and Hue angle of the pulp, chroma and Hue 

angle of the bark, firmness, soluble pectin, ascorbic acid and total phenolic compounds, 

and the percentage of DPPH free radical sequestration activity was significantly 

influenced by the edible coating, the refrigerated storage time and the interaction 

between the two. Fruit mass loss was affected by coating and storage time. Total soluble 

solids and total pectin varied as a function of time and interaction, while the 

chromaticity coordinate b* of the bark and pulp, total acidity, total sugar content and 

percent oxidation protection by ß-Carotene/Linoleic Acid were affected only by storage 

time. The edible coating contributed to the retardation of the metabolism of the coated 

fruits, doubling the ripening start time along the refrigerated storage of “Pedro Sato” 

guavas. 

 

 

Keywords: Psidium guajava L.; co-products; respiratory rate; firmness; antioxidant 

activity, phenolic compounds. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A goiaba (Psidium guajava L.) é cultivada principalmente em regiões tropicais e 

subtropicais, e é excelente fonte de compostos bioativos, principalmente de ácido 

ascórbico, que auxilia na atividade antioxidante, além de minerais. O fruto é climatérico 

e tem vida útil pós-colheita curta, porém o uso de método como a refrigeração e o uso 

de embalagens podem prorrogar este período (MURMU; MISHRA, 2017; RANA; 

SODDIQUI; GOYAL, 2015). 

O uso de revestimentos comestíveis é considerado como o futuro da indústria de 

embalagens, pelo fato de contribuir com a redução dos problemas ambientais gerados 

por embalagens tradicionais (THAKUR et al., 2016). Estudos sobre o uso de 

revestimentos comestíveis em pós-colheita de frutas e hortaliças in natura, ou 

minimamente processadas, tem mostrado resultados satisfatórios pelo fato de contribuir 

para a redução do metabolismo e, consequentemente, retardar a maturação e a 

senescência, em brócolis minimamente processado (ANSORENA; MARCOVICH; 

ROURA, 2011), mamões minimamente processados (TRIGO et al., 2012), pêssegos 

(GAO et al., 2016) e morangos (VELICKOVA et al., 2013). 

Para a formulação dos revestimentos comestíveis a Food and Drug 

Adminstration (FDA, 2015) recomenda os materiais seguros para uso em alimentos. Os 

coprodutos agroindustriais possuem esse atributo, desde que manejados de forma 

adequada, e sua utilização contribui para a redução de possíveis impactos no ambiente 

(RUZENE et al., 2008), além de serem abundantes e de baixo custo (SOUSA; SOARES 

JÚNIOR; YAMASHITA, 2013). 

A indústria de beneficiamento de cereais gera grandes volumes de casca (rica em 

celulose) e grãos quebrados (fonte de amido e proteínas), enquanto o processamento de 

sucos cítricos gera o albedo (rico em pectina). Estes coprodutos, após adequada 

preparação, podem constituir a base dos revestimentos comestíveis juntamente com o 

sorbitol (ação plastificante) e o sorbato de potássio (ação antimicrobiana), e contribui 

para estender a vida útil de goiaba, assim como de outros frutos e hortaliças, caso o 

revestimento seja capaz de alterar o metabolismo do fruto durante o armazenamento 

refrigerado. 

Espitia et al. (2014) reportaram que o uso de pectina forma uma matriz 

polimérica adequada pra a elaboração de revestimentos comestíveis. Dias et al. (2010), 

estudaram  revestimentos comestíveis à base de farinha de arroz, e concluíram que esse 
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coproduto contribuiu para as propriedades mecânicas e com a uniformidade dos 

revestimentos. Além disso, a adição de sorbitol melhorou a mobilidade das cadeias 

moleculares, contribuindo com a formação de uma rede polimérica mais resistente à 

tração e ao alongamento dos revestimentos, tornando-os mais rígidos. A casca de arroz 

já foi utilizada para extração de fibras de celulose e nanocristais visando o 

desenvolvimento de hidrogéis para aplicação em embalagens (JOHAR; AHMAD; 

DUFRESNE, 2012; OOI, AHMAD, AMIN, 2016). 

O sorbato de potássio foi incorporado em revestimentos comestíveis. Sayanjali, 

Ghanbarzadeh e Ghiassifar (2011) estudaram as propriedades antimicrobianas e 

mecânicas dos revestimentos comestíveis com carboximetilcelulose e sorbato de 

potássio em pistache fresco, e verificaram que o uso do sorbitol contribuiu para uma 

maior flexibilidade do revestimento e é uma alternativa viável para o controle do 

crescimento de colônias micotoxigênicas de Aspergillus.  

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tempo de 

armazenamento refrigerado e do revestimento comestível, obtido a partir de farinha de 

arroz, pectina cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas  da casca 

de arroz, sobre a qualidade de goiabas cultivar “Pedro Sato”. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Obtenção e Seleção dos Frutos 

 

As goiabas (Psidium guajava L.) cultivar “Pedro Sato” foram adquiridas de um 

produtor de Lavras, MG, Brasil. Os frutos foram colhidos manualmente, no início da 

manhã, no ponto de maturação comercial. Em seguida, foram selecionados quanto ao 

tamanho, peso, estádio de maturação/coloração, e isenção de danos devido à ação 

mecânica, murchamento ou presença de bolores, seguindo os procedimentos relatados 

por Velickova et al. (2013), totalizando 200 frutos, que foram transportados ao 

Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças, da Universidade Federal de Lavras. 

Os frutos foram medidos e pesados, obtendo-se um diâmetro longitudinal médio de 7,57 

± 0,27 cm, diâmetro transversal de 6,58 ± 0,17 cm e pesso média de 170,08 ± 13,15 g. 

Depois, as goiabas foram lavadas, sanitizadas em solução de hipoclorito (200 mg L
-1

) 

por 15 min, enxaguadas em solução de hipoclorito (100 mg. L
-1

), secas naturalmente a 
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25 
°
C, e separadas aleatoriamente em dois grupos: 1) frutos controle, não revestidos, e 

2) frutos revestidos. 

 

4.2.2 Preparação e Aplicação da Solução Filmogênica 

 

A solução filmogênica foi formulada com 5 g 100 g
-1

 de farinha de grãos de 

arroz quebrados padronizada em peneira de 0,177 mm, 5 g 100 g
-1 

de pectina cítrica 

(P.A.), 25 g 100 g
-1

 de solução de sorbitol (70 g 100 mL
-1

, m/v), 3 g 100 g
-1

 de 

nanofibras celulosídicas de casca de arroz, 2 g 100 g
-1

 de solução de sorbato de potássio 

(0,1 g 100 mL
-1

, m/v), e 1 L de água destilada. A mistura foi aquecida sob constante 

agitação até a gelatinização do amido da farinha de arroz e a solubilização da pectina. 

Os frutos foram imersos na solução filmogênica a 20 °C por 2 a 3 min, de forma 

que o revestimento ficasse uniformemente distribuído sobre toda a superfície dos frutos. 

Quando necessário, as goiabas foram imersas novamente por 1 min e secas 

naturalmente. Os frutos controle foram apenas imersos em água destilada e secos 

naturalmente. Após secos, os frutos foram acondicionados em bandejas de poliestireno 

expandido, com três frutos em cada bandeja, e armazenados a 10 ± 2 °C e a 65-85 % 

URA. A umidade e temperatura do ar foram monitoradas com um termo-higrômetro 

digital (Equitherm, TH-439, Porto Alegre, Brasil). Cada bandeja representou uma 

repetição. 

Os ensaios de armazenamento das goiabas ocorreram de forma distinta: 1) não 

destrutiva, e 2) destrutiva. O ensaio não destrutivo avaliou a taxa respiratória e a perda 

de massa. As análises foram realizadas diariamente, usou-se delineamento inteiramente 

casualizado, esquema fatorial (2 x 10): dois tratamentos (controle e com revestimento 

comestível) e 10 dias de avaliações consecutivas (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), e três 

repetições originais. 

O ensaio destrutivo também utilizou delineamento inteiramente casualizado, mas 

com esquema fatorial (2 x 6): dois tratamentos (controle e com revestimento 

comestível) e seis dias não consecutivos de avaliação (0, 4, 8, 12, 16 e 20), e três 

repetições originais.  
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4.2.3 Atividade Respiratória e Perda de Massa 

 

Os frutos foram colocados em frascos de vidro de 3 L, com tampa plástica, 

selados e guardados por 1 h a 25 
o
C (sistema fechado). A concentração de CO2 foi 

determinada diretamente no septo de silicone da tampa, por onde foram coletadas 

alíquotas da amostra com ajuda de um analisador de gás (PBI Dansensor, MAP Mix 

9000, Ringted, Dinamarca), e os resultados, expressos em percentage de CO2, foram 

convertidos em mL CO2 kg
-1 

h
-1

, levando-se em consideração o volume dos frascos, a 

massa dos frutos, e o tempo que o mesmo permaneceu no sistema fechado, além da 

diferença entre a concentração de CO2 do ar do recipiente fechado antes e depois do 

teste. 

Bandejas destinadas somente para avaliação da perda de massa foram pesadas 

em balança semianalítica (Mettler, PC 2000, Barueri, Brasil) a cada intervalo de tempo. 

Cada bandeja representou uma repetição. A perda de massa (PM) dos frutos foi expressa 

em percentagem, considerando-se a diferença entre a massa inicial dos frutos (Pi) e 

aquela obtida a cada intervalo de tempo de amostragem (Pf) (Equação 12): 

 

   (
(     )

  
)                                                                                        (Equação 12) 

 

4.2.4 Coloração da Casca e da Polpa 

 

Um colorímetro (Konica Minolta, CR-400, Osaka, Japão), no modo CIE L*, a* e 

b*, foi utilizado. Três leituras em pontos da casca e três na polpa de cada fruto foram 

realizadas, analisando-se seis frutos por repetição. A partir dos valores obtidos foram 

calculados a croma e o ângulo Hue (Equações 13 e 14, respectivamente). A Croma 

indica a saturação ou intensidade da cor, enquanto o ângulo Hue é o ângulo formado 

entre a* e b*, com o qual se obtém a cor real da amostra. 

 

   √                                                                                                     (Equação 13) 

 

   (    (  
  ⁄ )       )      ⁄                                                            (Equação 14) 
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Nas quais: Se a > 0 e b > 0, então Hue = θ; Se a < 0 e b > 0, então Hue = 180 + θ; Se a < 

0 e b < 0, então Hue = 180 + θ; Se Se a > 0 e b < 0, então Hue = 360 + θ. 

 

4.2.5 Firmeza, Acidez Total, pH e Sólidos Solúveis Totais 

 

A firmeza foi determinada individualmente no fruto inteiro, e as medidas 

realizadas na região equatorial em dois pontos equidistantes, com auxílio de um 

penetrômetro digital (Fruit Hardness Tester, PTR-300, São Paulo, Brasil), com sonda de 

5 mm de diâmetro. Os resultados serão expressos em Newton (N). 

A acidez total foi obtida por titulação com solução de NaOH 0,1 N, e expressa 

em g ácido cítrico 100g
-1

. O pH foi determinado por potenciometria em eletrodo de 

vidro. Os sólidos solúveis totais foram estimados por refratometria, utilizando-se 

refratômetro digital (Reichert, AR200, Nova York, EUA), com compensação de 

temperatura automática a 25 ºC, e os resultados expressos em °Brix. Todas estas 

análises foram realizadas conforme metodologias descritas pela Association of Official 

Agricultural Chemists (AOAC, 2012). 

 

4.2.6 Pectina Total, Solúvel e Açúcares Totais 

 

A extração das pectinas total, solúvel e açúcares totais foi realizada de acordo 

com a técnica de McCready e McComb (1952). A quantificação das pectinas foi 

realizada em espectrofotômetro (Clay
®
 50 UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, 

EUA), a 520 nm, segundo técnica de Bitter e Muir (1973). Os resultados foram 

expressos em mg de ácido galacturônico por 100 g de polpa. Para determinar o teor de 

açúcares totais foi utilizado o método espectrofotométrico de Antrona, com leitura a 620 

nm (DISCHE, 1962). Os resultados foram expressos como g de glicose por 100 g de 

fruto. 

 

4.2.7 Ácido Ascórbico e Compostos Fenólicos Totais 

 

O método colorimétrico descrito por Strohecker e Henning (1967) foi utilizado 

para determinar o teor de Ácido Arcórbico. O ácido ascórbico foi extraído com solução 

de ácido oxálico (0,5 g 100 mL
-1

) e adição de kiesselgur sob agitação. Após a filtração, 

foi dosada no extrato, empregando-se o 2,4-dinitrofenilhidrazina, e ácido ascórbico 
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como padrão. A quantificação foi feita mediante leitura em espectofotômetro (Clay
®
 50 

UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, EUA) com sistema computadorizado, a 520 nm. 

Os resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico por 100 g de frutos. 

O método colorimétrico de Folin-Ciocalteu foi utilizado para determinar o teor 

de Compostos Fenólicos Totais, com algumas modificações descritas por Waterhouse 

(2002). As análises foram realizadas em triplicata, e os resultados expressos em mg de 

equivalentes de ácido gálico por 100 g da amostra. 

 

4.2.8 Atividade Antioxidante 

 

A atividade antioxidante foi determinada por meio de dois métodos: DPPH e β-

Caroteno/Ácido Linoléico. Para o método de redução do DPPH (1,1-defenil-2-

picrilhidrazil) foi adota a metodologia descrita por Rufino et al. (2007). A leitura da 

absorbância foi realizada a 515 nm em espectrofotômetro (Clay
®
 50 UV-Vis, Beckman 

640B, Nova Jersey, EUA) após 30 min na solução de 0,06 nM de DPPH, e calculou-se a 

percentagem de atividade de sequestro de radicais livres (%ASRL) com a utilização da 

equação 15.  

 

      (
                        

            
)                                                       (Equação 15) 

 

O outro método seguiu a descrição de Duarte-Almeida et al. (2006) e Rufino et 

al. (2007), baseado na oxidação do β-caroteno induzida pelos produtos da degradação 

oxidativa do Ácido Linoléico. Neste, 0,4 mL de extrato foi homogeneizado com 5mL da 

solução sistema. A primeira leitura foi realizada em espectrofotômetro (Clay
®
 50 UV-

Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, EUA) a 470 nm. Após a leitura, os tubos foram a 

banho maria a 40 °C por 2 h e, posteriormente, foi realizada a segunda leitura. Os 

resultados foram expressos em percentagem de inibição da oxidação, calculado de 

acordo com a equação 16. 

 

               (
               

             
)                                                  (Equação 16) 
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Na qual: ABS Ai é absorbância da amostra inicial, ABS Af é absorbância da amostra 

final, ABS Ci é absorbância da solução sistema inicial e ABS Cf é absorbância da 

solução sistema final. 

 

4.2.9 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Tanto a morfologia superficial do revestimento como também seu interior foram 

investigados a partir da secção transversal obtida por criofixação. As amostras secas 

foram revestidas de ouro e as micrografias foram obtidas em um microscópio eletrônico 

de varredura (Carl Zeiss, LEO EVO 40 XVP, Oberkochen, Alemanha). 

 

4.2.10 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância fatorial para verificar 

os efeitos de cada variável independente e suas interações sobre as variáveis 

dependentes analisadas, e os modelos matemáticos ajustados de cada resposta por 

regressão, que foram visualizados por meio de gráficos, utilizando os programas 

Statistica versão 7.0 e Microsoft Excel 3.0. Quando os modelos não se ajustaram foi 

realizado o teste Tukey para comparar as médias. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A taxa respiratória das goiabas, a coordenada de cromaticidade a*, a croma e o 

ângulo Hue da polpa, a croma e o ângulo Hue da casca, a firmeza, os teores de pectina 

solúvel, de ácido ascórbico e de compostos fenólicos totais, e a porcentagem de 

atividade de sequestro do radical livre DPPH foram significativamente influenciados 

pelo revestimento comestível, pelo tempo de armazenamento refrigerado e pela 

interação entre ambos. A perda de massa dos frutos foi afetada pelo revestimento e pelo 

tempo. Os sólidos solúveis totais e a pectina total variaram em função do tempo e da 

interação. Enquanto, a coordenada de cromaticidade b* da casca e da polpa, a acidez 

total, o teor de açúcares totais e a porcentagem de proteção da oxidação por método ß–

Caroteno/Ácido Linoléico foram afetados somente pelo tempo de armazenamento 

(Apêndice 3). 
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Para os frutos sem revestimento, o modelo de regressão ajustado foi o linear para 

perda de massa, firmeza e sólidos solúveis totais, quadrático para teor de pectina total, e 

cúbico para taxa respiratória, pectina solúvel, ácido ascórbico, a*, b*, croma e ângulo 

Hue da casca, e a*, Croma e ângulo Hue da polpa. Enquanto para a goiaba com 

revestimento foi linear para perda de massa, quadrático para firmeza, pectina total e 

solúvel e porcentagem de atividade de sequestro do radical livre DPPH, e cúbico para 

taxa respiratória, a* e ângulo Hue da polpa, croma e ângulo Hue da casca, sólidos 

solúveis totais, compostos fenólicos totais e ácidos ascórbicos (Tabela 10). Os demais 

parâmetros não obtiveram modelos de regressão significativos. 

O revestimento na goiaba aderiu com uniformidade e boa aderência a toda 

superfície dos frutos após a segunda imersão na solução filmogênica, conferindo uma 

película translúcida, fina, quase imperceptível a olho nu, não influenciando visualmente 

de forma negativa a aparência do fruto durante todo o tempo do experimento (Figuras 

9A e 9B). No décimo sexto dia a aparência das goiabas revestidas foi muito melhor que 

a das goiabas do grupo controle, que apresentaram manchas que inviabilizam sua 

comercialização (Figuras 9C e 9D). No vigésimo dia de armazenamento, apenas um 

fruto, do grupo controle apresentou uma colônia fúngica visível, um indicativo do seu 

estado de senescência, enquanto que os frutos revestidos apresentaram frutos com 

aparência normal. Supostamente, devido ao efeito antimicrobiano do sorbato de 

potássio na formulação do revestimento comestível, que retardou o crescimento 

microbiano dos frutos revestidos. 

A cor é o atributo sensorial mais atrativo das frutas, por estar associada à 

maturação, ao frescor e ao sabor. Quando se aplica um revestimento comestível este não 

deve influenciá-la negativamente (AABY et al., 2012; TREVISAN et al., 2005). Os 

parâmetros instrumentais de cor obtidos demonstraram que as cascas dos frutos do 

controle, com o passar do tempo, tornaram-se gradualmente mais amareladas, pois o 

ângulo Hue passou de valores próximos de 180° (verde) para valores próximos de 90° 

(amarelo). Enquanto, a cor da casca das goiabas revestidas se manteve mais verde, com 

valores de H° sempre próximos de 180° (Tabela 11, Figuras 10A e 10B). Isto sugere o 

atraso da degradação da clorofila ou da síntese de carotenóides, devido à redução do 

metabolismo do fruto (ESPINOZA-ZAMORA et al., 2010).  
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Tabela 10. Modelos ajustados para as características bioquímicas, físicas e químicas de goiaba (Psidium guajava L.) cultivar “Pedro 

Sato”, com e sem revestimento comestível em função do tempo de armazenamento. 

TRATAMENTO PARÂMETRO MODELO AJUSTADO P R
2 

R
2 
AJUSTADO 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

Taxa Respiratória 
1
 y = - 2,61 + 45,71x - 14,02x

2 
+ 1,10x

3 
0,01 0,64 0,60 

Perda de Massa 
2
 y = 0,1346 + 0,4281x 0,01 0,99 0,99 

a * Polpa y = 24,08 + 14,75x – 1,27x
2 
+ 0,03x

3 
0,01 0,91 0,89 

C* Casca y = 25,78 – 0,627x + 0,268x
2
 – 0,01x

3
 0,01 0,84 0,80 

H° Polpa y = 133,86 - 21,56x + 1,54x
2 
- 0,04 x

3
 0,01

 
0,97 0,96 

Firmeza 
3
 y = 73,61 - 3,07x 0,01 0,98 0,98 

Sólidos Solúveis 
4
 y = 10,53 + 0,123x 0,01 0,47 0,44 

C* Polpa y = 31,64 – 0,39x + 0,245x
2
 – 0,011x

3
 0,01 0,70 0,64 

H° Casca y = 186,19 + 1,18x – 1,064 x
2
 + 0,041 x

3
 0,01

 
0,97 0,97 

Ácido Ascórbico 
5
 y = 162,57 + 15,45x - 1,32x

2 
+ 0,037x

3 
0,05 0,54 0,44 

Pectina Total 
6
 y = 0,761 - 0,074x + 0,008x

2 
0,01 0,95 0,95 

Pectina Solúvel 
6
 y = 0,425 + 0,095x - 0,013x

2 
+ 0,0005x

3
 0,01 0,58 0,49 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 

Taxa Respiratória 
1
 y = 2,32 + 26,76x - 8,88x

2 
+ 0,72x

3 
0,01 0,66 0,62 

Perda de Massa 
2
 y = - 0,077 + 0,406x 0,01 0,98 0,98 

a * Polpa y = -29,60 – 2,21x + 0,83x
2
 – 0,029x

3
 0,01 0,94 0,93 

C* Casca y = 21,85 + 0,59x + 0,168x
2 
- 0,008x

3
 0,01 0,82 0,78 

H° Casca y = 183,44 – 0,063x + 0,048x
2
 – 0,0049x

3
 0,01 0,94 0,92 

H° Polpa y = 132,96 + 10,89x – 1,93x
2
 + 0,056x

3
 0,01 0,94 0,92 

Firmeza 
3
 y = 98,76 - 7,11x + 0,18x

2
 0,01 0,94 0,93 

Sólidos Solúveis 
4
 y = 10,73 - 0,792x + 0,126x

2 
- 0,004x

3
 0,01 0,88 0,85 

Ácido Ascórbico 
5
 y = 162,17 + 2,21x + 0,61x

2
 – 0,035x

3
 0,01 0,62 0,56 

Pectina Total 
6
 y = 0,657 - 0,084x + 0,0103x

2
 0,01 0,95 0,95 

Pectina Solúvel 
6
 y = 0,48 - 0,031x + 0,0017x

2
 0,05 0,33 0,25 

Fenólicos Totais 
7
 y = 302,5 + 46,033x - 8,925x

2 
+ 0,357x

3
 0,01 0,61 0,52 

DPPH *
2
 y = 80,53 – 13,08x + 1,76x

2
 – 0,054x

3
 0,01 0,56 0,47 

* Atividade de sequestro de radical livre; 1 (mL CO2. Kg de fruto-1. h-1); 2 (%); 3 (N); 4 (°Brix); 5 (mg. 100 g-1); 6 (mg de ácido galacturônico. 100 g-1); 7 (mg EAG. 100 g-1).  
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Figura 9. Etapas dos revestimentos das goiabas (Psidium guajava L.) cultivar “Pedro 

Sato”. Revestimento comestível (A); Etapa de aplicação da solução filmogênica sobre 

os frutos (B); Goiaba revestida (C) e goiaba controle (D) aos dezesseis dias de 

armazenamento.  

 

Em relação à coordenada de cromaticidade croma (C*) da casca, para ambos os 

tratamentos, tornou-se mais intensa ou viva até o décimo sexto dia de armazenamento, 

com o aumento do valor de C*, decaindo em seguida (Tabela 11). Zambrano-Zaragoza 

et al. (2013) estudaram o efeito de revestimento à base de nanopartículas lipídicas 

sólidas de cera Candeuba® e goma xantana em goiabas “Media China”, e verificaram o 

mesmo comportamento da coloração da casca, onde o uso do revestimento retardou a 

maturação e o amarelamento da casca.  

A polpa dos frutos controle passou de verde a vermelho já no quarto dia de 

armazenamento, e o valor de a* passou de próximo de -25 (verde) para +25 (vermelho). 

Enquanto nas goiabas com revestimento comestível esta mudança ocorreu somente no 

décimo sexto dia de armazenamento refrigerado (Tabela 11). 
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Tabela 11. Parâmetros instrumentais de cor de goiabas (Psidium guajava L.) cultivar “Pedro Sato”, com e sem revestimento comestível 

(controle) em função do tempo de armazenamento sob refrigeração (dias). Valores médios e desvios-padrão. 

TRATAMENTO PARÂMETRO TEMPO 0 TEMPO 4 TEMPO 8 TEMPO 12 TEMPO 16 TEMPO 20 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

L* Casca 43,45 ± 9,42
 

46,74 ± 10,14
 

51,37 ± 11,23
 

51,50 ± 11,16
 

50,94 ± 11,04
 

51,25 ± 11,10
 

a* Casca -11,31 ± 2,47
 

-10,21 ± 2,21
 

-11,83 ± 2,60
 

-11,63 ± 2,69
 

-12,76 ± 2,78
 

-12,45 ± 4,26
 

b* Casca 20,17 ± 4,37 
B 

20,16 ± 4,36 
B 

30,12 ± 6,65 
AB 

29,21 ± 6,33 
AB 

38,66 ± 8,4 
A 

33,12 ± 7,89 
AB 

Croma Casca 26,02 ± 0,32 
Ba 

25,43 ± 0,10 
Ba 

36,43 ± 1,38 
C 

35,38 ± 0,60 
Cb 

45,85 ± 0,55 
Aa

 39,89 ± 4,21 
C 

Ângulo Hue Casca 184,27 ± 0,38 
Aa 

181,85 ± 0,04 
Ab 

146,41 ± 0,11 
Bb 

111,67 ± 1,29 
Cb 

108,31 ± 0,62 
Cb 

110,27 ± 2,82 
Cb 

L* Polpa 45,19 ± 9,88 51,04 ± 11,07 49,37 ± 10,70 51,65 ± 11,23 48,17 ± 10,43 41,70 ± 10,38 

a* Polpa -25,91 ± 5,63 
B 

22,75 ± 5,07 
Aa 

23,76 ± 5,24 
Aa 

27,78 ± 6,05 
A 

27,57 ± 5,98 
A 

30,82 ± 6,68 
A 

b* Polpa 13,00 ± 2,86
 

13,35 ± 2,89
 

22,76 ± 4,93
 

23,79 ± 5,18
 

24,86 ± 7,69
 

17,81 ± 5,00
 

Croma Polpa 32,63 ± 0,65 
Bb 

29,69 ± 1,02 
Ba 

43,10 ± 0,34 
Aa 

41,17 ± 0,13 
A 

42,37 ± 3,82 
Aa 

33,51 ± 2,71 
B 

Ângulo Hue Polpa 135,26 ± 0,37 
Ab 

67,08 ± 1,27 
Bb 

36,45 ± 0,08 
Cb 

40,57 ± 1,20 
Cb 

11,56 ± 5,89 
Db 

6,58 ± 3,35 
Db 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 

L* Casca 47,86 ± 10,37
 

43,18 ± 9,36
 

51,01 ± 11,05
 

50,44 ± 10,92
 

51,74 ± 11,24
 

45,40 ± 10,20
 

a* Casca -9,44 ± 2,05
 

-10,51 ± 2,28 -11,96 ± 2,68
 

-14,67 ± 3,19
 

-14,41 ± 3,14
 

-14,00 ± 3,35
 

b* Casca 18,08 ± 3,92 
A 

17,14 ± 3,72 
A 

30,39 ± 6,58 
A 

30,39 ± 6,58 
A 

29,61 ± 6,46 
A 

24,71 ± 6,98 
A 

Croma Casca 22,97 ± 0,17 
Cb 

22,63 ± 0,28 
Cb 

36,80 ± 0,04 
AB 

37,96 ± 0,24 
Aa 

37,05 ± 0,88 
ABb 

31,97 ± 4,60 
B 

Ângulo Hue Casca 182,55 ± 0,02 
Db 

186,60 ± 0,12 
Aa 

180,78 ± 0,39 
Da 

180,94 ± 0,03 
Da 

176,55 ± 1,02 
Ba 

161,83 ± 1,73 
Ca 

L* Polpa 44,00 ± 9,54 42,17 ± 9,13 53,18 ± 11,54 51,57 ± 12,21 55,27 ± 12,06 53,69 ± 11,63 

a* Polpa -29,09 ± 6,30 
C 

-27,82 ± 6,02 
Cb 

-10,40 ± 2,26 
Bb 

18,89 ± 6,47 
A 

25,39 ± 5,51 
A 

28,64 ± 7,70 
A
 

b* Polpa 14,05 ± 3,05 16,30 ± 3,54
 

20,99 ± 4,56
 

21,34 ± 5,92
 

18,41 ± 4,31
 

16,93 ± 3,70
 

Croma Polpa 35,73 ± 0,41 
Aa 

21,76 ± 0,40 
Cb 

39,99 ± 0,56 
Ab 

40,19 ± 5,87 
A 

27,17 ± 3,89 
BCb 

34,11 ± 0,10 
AB 

Ângulo Hue Polpa 136,84 ± 0,27 
Ba 

134,52 ± 0,04 
Ba 

145,85 ± 0,14 
Aa 

72,63 ± 0,35 
Ca 

46,51 ± 5,82 
Da 

33,72 ± 0,30 
Ea 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na linha e minúsculas na coluna diferem significativamente 5% (p < 0,05).  
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Figura 10. Efeito do revestimento comestível na cor em goiabas (Psidium guajava L.) 

cultivar “Pedro Sato”, durante armazenamento, sobre refrigeração nos Croma e ângulo 

Hue da casca (A e B) parâmetro a*e ângulo Hue da polpa (C e D). 

 

Os valores do ângulo Hue da polpa também apresentaram a mesma tendência, ou 

seja, o atraso do avermelhamento da polpa dos frutos revestidos (Tabela 11, Figuras 

10C e 10D). A cor vermelha da polpa é um indicativo do amadurecimento das goiabas 

(AZZOLINI; JACOMINO; SPOTP, 2004). 

Ao se avaliar a taxa respiratória foi possível observar que o revestimento 

contribuiu para a redução do metabolismo dos frutos. A goiaba é um fruto climatérico 

que apresenta, durante o armazenamento, elevado valor de taxa respiratória, o que 

acelera sua senescência (TEIXEIRA et al., 2016).  

De maneira geral, os frutos revestidos apresentaram menor taxa respiratória e 

menor perda de massa (Tabela 12, Figuras 11A e 11B), exceto no primeiro dia de 

armazenamento, quando os frutos sem revestimento apresentaram menor taxa 

respiratória, provavelmente devido à reação inicial do fruto à aplicação do revestimento. 

A redução da respiração gera, como consequência, a diminuição da perda de umidade 

pela transpiração (CARNEIRO et al., 2015). 
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Tabela 12. Taxa respiratória e perda de massa de goiabas (Psidium guajava L.) cultivar 

“Pedro Sato”, revestida e controle (valores médios e desvios-padrão) em função do 

tempo (dias). 

 TAXA RESPIRATÓRIA 
1 

PERDA DE MASSA 
2 

TEMPO REVESTIDO CONTROLE REVESTIDO CONTROLE 

0 14,27 ± 3,86 
CD

 14,97 ± 1,68 
E
 0,00 ± 0,00 

G
 0,00 ± 0,00 

J
 

1 0,24 ± 0,06 
Da

 0,13 ± 0,01 
Fb

 0,17 ± 0,04 
FGb

 0,52 ± 0,04 
Ia
 

2 21,52 ± 5,81 
BC

 30,27 ± 3,40 
D
 0,55 ± 0,08 

Fb
 1,04 ± 0,06 

Ha
 

3 33,79 ± 9,12 
Bb

 60,85 ± 6,83 
Ba

 1,41 ± 0,03 
E
 1,57 ± 0,13 

G
 

4 24,22 ± 6,54 
BCb

 45,81 ± 5,14 
Ca 

1,64 ± 0,07 
DEb

 1,90 ± 0,05 
Fa

 

5 0,27 ± 0,07 
D
 0,40 ± 0,04 

F
 2,03 ± 0,08 

CD
 2,32 ± 0,17 

E
 

6 0,24 ± 0,07 
D
 0,32 ± 0,04 

F
 2,28 ± 0,17 

BCb
 2,69 ± 0,14 

Da
 

7 0,55 ± 0,15 
D
 0,77 ± 0,09 

F
 2,63 ± 0,33 

B
 3,10 ± 0,18 

C
 

8 14,77 ± 3,98 
BCDb

 31,12 ± 3,49 
Da

 3,23 ± 0,16 
Ab

 3,57 ± 0,02 
Ba

 

9 59,32 ± 15,99 
A
 78,05 ± 8,74 

A
 3,59 ± 0,13 

Ab
 3,91 ± 0,08 

Aa
 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na coluna e minúsculas na linha diferem 

significativamente 5% (p < 0,05). 1mL CO2 kg-1 h-1; 2 %. 

 

O uso das nanofibras celulosídicas na matriz dos revestimentos contribuiu para 

uma boa coesão da estrutura, intensificando sua funcionalidade e propriedade de 

barreira ao vapor de água. Pois a nanofibras reduzem o gradiente de pressão de vapor 

entre a atmosfera circundante e os espaços intercelulares do fruto, ocasionando a 

diminuição da transpiração. E provavelmente a propriedade de barreira ao gás carbônico 

e oxigênio, criando uma atmosfera modificada passiva, com alteração da composição do 

ar devido a respiração dos frutos. Com a diminuição do teor de oxigênio e a elevação do 

gás carbônico, reduziu a taxa respiratória, aumentando o tempo de armazenamento dos 

frutos. Além disso, as nanofibras celulosídicas da casca de arroz no revestimento 

comestível de goiabas, também contribuiram para a melhoria da distribuição, 

homogeneidade e aderência à casca do fruto como já reportado por Besbes, Vilar e 

Boufi (2011) em revestimentos a base de celulose de eucalipto e pinus nanofibriladas e 

Zambrano-Zaragoza et al (2013) em revestimento à base de nanopartículas lipídicas 

sólidas de cera Candeuba® e goma xantana em goiabas “Media China”. Fenômenos 

que, provavelmente, ocorreram com a incorporação das nanofibras celulosídicas. 

A estrutura densa e coesa do revestimento comestível (Figura 12), devido a sua 

composição química e, principalmente, à utilização das nanofibras celulosídicas, 

contribuiu para os resultados positivos obtidos em relação à taxa respiratória e perda de 

massa das goiabas, sugerindo que o revestimento escolhido foi eficaz para conferir uma 

barreira física à perda de umidade. 
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Figura 11. Efeito do revestimento comestível nas goiabas (Psidium guajava L.) cultivar “Pedro Sato”, durante armazenamento sob refrigeração sobre a taxa respiratória (A), 

perda de massa (B), teor de sólidos solúveis totais (C), firmeza (D), teor de pectina total (E) e solúvel (F), compostos fenólicos (G), teor de ácido ascórbico (H) DPPH (I). 
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Hong et al. (2012) estudaram o revestimento à base de quitosana em goiaba 

cultivar “Pérola”, e atribuiram o retardamento do amadurecimento de goiabas à redução 

da atividade respiratória e metabólica devido a ação do revestimento e reportaram que 

em 12 dias de armazenamento os frutos perderam aproximadamente 8% nos frutos 

controle e 6% nos revestidos, enquanto que nesta pesquisa a perda de massa em 10 dias 

de armazenamento foi de, aproximadamente, 4% nos frutos do grupo controle e 3,5% 

nos revestidos, um indicativo que o revestimento comestível em estudo tem eficiência 

no controle da taxa respiratória e, consequentemente, na perda de massa. 

Os sólidos solúveis totais dos frutos apresentaram tendência de aumento 

significativo com o tempo de armazenamento (Figura 11C). O aumento dos sólidos 

solúveis com o tempo é justificado pelo amadurecimento dos frutos, com a 

interconversão do amido em açúcares (BURDON et al., 2016). O revestimento 

comestível ocasionou redução da taxa respiratória em relação ao dos frutos controle, e, 

consequentemente, o amadurecimento foi retardado até o décimo segundo dia de 

armazenamento refrigerado.  

Não foi observada diferença significativa entre os tratamentos em relação aos 

sólidos solúveis totais (Tabela 13). Pereira et al. (2005) estudaram embalagens flexíveis 

de Xtend®, em goiabas “Cortibel”, e reportaram que o uso dessas embalagens não 

alterou significativamente os teores de sólidos solúveis, que são influenciados 

principalmente pelas condições de temperatura e umidade de armazenamento dos frutos. 

A firmeza dos frutos é considerada como o terceiro atributo de qualidade 

avaliado pelo consumidor. A goiaba durante o amadurecimento e senescência tende a 

perder a firmeza rapidamente, e frutos com danos mecânicos apresentam aceleração do 

metabolismo, com a elevação da síntese de hidrolases (CHITARRA; CHITARRA, 

2005; KADER, 2002; LINHARES et al., 2007). 

De forma geral, os valores de firmeza de ambos os tratamentos diminuíram com 

o passar do tempo de armazenamento (Figura 11D), e os frutos revestidos foram 

significativamente mais firmes que os do controle (Tabela 13). O revestimento 

comestível contribuiu com a elevação da resistência dos frutos à perfuração e ao 

impacto.  
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Figura 12. Micrografias obtidas pela Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do 

revestimento comestível escolhido. (A) Micrografia da superfície; (B) Micrografia da 

secção transversal. 

 

A perda de firmeza dos frutos é, principalmente, devido à degradação da parede 

celular e da lamela média pela ação de pectinases que aumentam o teor de pectina 

solúvel (FREITAS et al., 2015; TRIGO et al., 2012). O tempo de armazenamento 

influenciou significativamente os teores de pectina total e pectina solúvel (Apêndice 3). 

Os teores médios de pectina total e solúvel, em ambos tratamentos aumentou com o 

tempo de armazenamento (Figuras 11E e 11F). Este aumento do teor de pectina total 

observado pode estar relacionado à eficência da metodologia de extração da pectina 

total no fruto durante o amadurecimento, o que sugere que a pectina dentro da parede 

celular que não estava acessível à pectinase e, com o amadurecimento, a extração da 

pectina aumentou, pois a maioria dos polissacarídeos sofre hidrólise com o avanço do 

amadurecimento (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2004). 

Os compostos fenólicos e o ácido ascórbico são os maiores responsáveis pela 

atividade antioxidante dos frutos e contribuem para a prevenção de formação de radicais 

livres (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006; VELDE et al., 2013).  

O teor de compostos fenólicos foi menor nas goiabas revestidas apenas no 

quarto e décimo segundo dia de armazenamento, nos demais dias a diferença não foi 

significativa (Tabela 13). O tempo de armazenamento influenciou o teor de compostos 

fenólicos somente nos frutos revestidos, apresentando uma tendência de diminuição de 

30% até o décimo segundo dia (Figura 11G). Duan et al. (2011) avaliaram o efeito de 

revestimento comestíveis à base de Semperfresh™, quitosana solúvel em ácido, 

quitosana solúvel em água, caseinato de cálcio e alginato de sódio em blueberries por 

12 dias, e apresentaram resultados com perda de 27-49 %, dependendo do tratamento, 

semelhante ao encontrado neste trabanho. 
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Tabela 13. Parâmetros físicos e químicos de goiabas (Psidium guajava L.) cultivar “Pedro Sato”, com e sem revestimento comestível (controle), 

em função do tempo de armazenamento (dias) sob refrigeração. Valores médios e desvios-padrão. 

TRATAMENTO PARÂMETRO TEMPO 0 TEMPO 4 TEMPO 8 TEMPO 12 TEMPO 16 TEMPO 20 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

Firmeza 
1
 72,76 ± 4,18 

Ab 
62,03 ± 3,41 

B 
50,96 ± 3,16 

C 
35,80 ± 1,27 

Db 
21,66 ± 4,28 

Eb 
13,87 ± 1,88 

Eb 

pH 3,88 ± 0,04 
Ab 

3,79 ± 0,03 
Ab 

3,95 ± 0,02 
Ab 

4,14 ± 0,02 
A 

3,71 ± 0,81 
A 

3,48 ± 1,05 
A 

Sólidos Solúveis 
2
 10,44 ± 1,50 

B 
10,78 ± 1,39 

AB 
11,67 ± 0,67 

AB 
12,91 ± 0,21 

A 
11,67 ± 0,00 

ABb 
13,11 ± 0,19 

A 

Acidez Titulável 
3
 0,51 ± 0,13

 
0,64 ± 0,00

 
0,60 ± 0,07

 
0,60 ± 0,07

 
0,64 ± 0,00

 
0,68 ± 0,07

 

Açúcares Totais 
4
 2,92 ± 0,37 

AB 
3,48 ± 0,39 

Aa 
2,82 ± 0,18 

AB 
2,59 ± 0,20 

B 
2,50 ± 0,18 

B 
3,63 ± 0,36 

A 

Pectina Total 
5
 0,74 ± 0,04 

CD 
0,71 ± 0,13 

CD 
0,65 ± 0,04 

Db 
0,96 ± 0,08 

C 
2,09 ± 0,14 

B 
2,68 ± 0,15 

A 

Pectina Solúvel 
5
 0,46 ± 0,07 

BC 
0,51 ± 0,05 

BCa 
0,47 ± 0,07 

ABa 
0,43 ± 0,11 

BC 
0,38 ± 0,05 

D 
0,75 ± 0,13 

A 

Ácido Ascórbico 
6
 155,14 ± 8,57 

B 
229,27 ± 32,96 

A 
200,01 ± 13,08 

AB 
214,80 ± 27,46 

A 
239,34 ± 5,52 

A 
232,33 ± 17,04 

Aa 

Fenólicos Totais 
7
 280,53 ± 25,45 

A 
306,27 ± 35,78 

Ab 
266,31 ± 30,75 

A 
118,30 ± 5,81 

Ba 
336,01 ± 20,05 

A 
334,97 ± 32,89 

A 

DPPH 
8
 91,63 ± 2,73 

ABa 
94,77 ± 1,30 

Aa 
86,08 ± 3,73 

B 
90,79 ± 1,85 

AB 
89,84 ± 0,72 

AB 
91,43 ± 4,48 

AB 

Sistema ß 
9 

40,95 ± 11,03 
B 

39,56 ± 5,47 
B 

49,29 ± 8,34 
B 

39,09 ± 16,38 
B 

22,13 ± 5,32 
B 

82,26 ± 10,27 
A 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 

Firmeza 
1
 99,97 ± 6,24 

Aa 
73,26 ± 13,83 

B 
48,79 ± 6,28 

C 
43,02 ± 1,51 

CDa 
35,59 ± 2,96 

CDa 
28,56 ± 1,06 

Da 

pH 3,98 ± 0,02 
Aa 

4,18 ± 0,08 
Aa 

4,03 ± 0,05 
Aa 

4,08 ± 0,07 
A 

3,71 ± 0,83 
A 

3,71 ± 1,02 
A 

Sólidos Solúveis 
2
 10,89 ± 0,51 

B 
8,89 ± 0,84 

C 
10,67 ± 0,58 

B 
12,89 ± 0,69 

A 
13,33 ± 0,00 

Aa 
13,27 ± 0,46 

A 

Acidez Titulável 
3
 0,55 ± 0,07 

B 
0,68 ± 0,07 

AB 
0,55 ± 0,07 

B 
0,51 ± 0,00 

B 
0,64 ± 0,13 

AB 
0,81 ± 0,07 

A 

Açúcares Totais 
4
 2,99 ± 0,31

 
2,42 ± 0,19

b 
3,01 ± 0,13

 
2,84 ± 0,10

 
2,52 ± 0,26

 
3,71 ± 1,44

 

Pectina Total 
5
 0,67 ± 0,08 

D
 0,57 ± 0,13 

D 
0,67 ± 0,08 

Da 
1,01 ± 0,02 

C 
2,33 ± 0,10 

B 
2,95 ± 0,15 

A 

Pectina Solúvel 
5
 0,47 ± 0,12 

AB 
0,36 ± 0,04 

BCb 
0,50 ± 0,02 

ABb 
0,22 ± 0,09 

C 
0,46 ± 0,05 

AB 
0,58 ± 0,09 

A 

Ácido Ascórbico 
6
 160,09 ± 10,94 

B 
188,26 ± 17,11 

AB 
182,90 ± 22,37 

AB 
232,65 ± 20,95 

A 
202,32 ± 36,30 

AB 
170,94 ± 13,10 

Bb 

Fenólicos Totais 
7
 276,75 ± 65,16 

BC
 435,15 ± 39,26 

ABa 
266,31 ± 42,61 

C 
83,03 ± 11,39 

Db 
330,93 ± 51,46 

ABC 
478,46 ± 102,53 

A 

DPPH 
8
 86,71 ± 0,39 

Ab 
32,30 ± 17,97 

Bb 
82,42 ± 5,47 

A 
83,22 ± 5,88 

A 
91,41 ± 2,49 

A 
94,77 ± 0,57 

A 

Sistema ß
*9 

39,35 ± 7,88 
BC 

39,15 ± 9,97 
BC 

60,68 ± 7,42 
AB 

23,94 ± 8,04 
C 

29,37 ± 11,82 
C 

73,19 ± 3,19 
A 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na linha e minúsculas na coluna diferem significativamente 5% (p < 0,05). 1(N); 2 (°Brix); 3 (g ácido cítrico. 100 g-1); 4 (g 

de glicose. 100 g-1); 5 (mg de ácido galacturônico. 100 g-1); 6 (mg. 100 g-1); 7 (mg EAG. 100 g-1); 8 (% Atividade de Sequestro do Radical Livre DPPH); * Sistema β-

Caroteno/Ácido Linoléico; 9 (% de Proteção). 
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Houve uma tendência a aumentar os níveis de ácido ascórbico até o décimo 

segundo dia de armazenamento refrigerado em ambos os tratamentos, com posterior 

redução apenas nos frutos revestidos, não significativa (Figuras 11H e Tabela 13), o que 

pode estar relacionado com a concentração de sólidos e ao amadurecimento das goiabas. 

Somente aos vinte dias de armazenamento o teor de ácido ascórbico foi maior no 

tratamento controle. Isto indica que o uso do revestimento testado à base de coprodutos 

agroindustriais, sorbitol, nanofibras celulosídicas e sorbato de potássio foram eficazes 

na manutenção dos níveis de ácido ascórbico. Estudo com outras formas de 

revestimento, como o de Oshiro, Dresch e Scalon (2012), que avaliaram o efeito do 

revestimento quitosana e gelatina ou embalados em revestimento de PVC em goiabas 

“Pedro Sato”, e mostraram que o PVC, quando associado à baixa temperatura de 

armazenamento, contribuiu para uma maior retenção de ácido ascórbico, comparando 

com os revestimentos à base que quitosana e gelatina que apresentaram perdas de 6,4 e 

12,9 %, respectivamente, durante o armazenamento sob refrigeração. 

O revestimento não influenciou a atividade antioxidante nas goiabas em ambos 

os métodos avaliados, exceto para o DPPH, nos tempos 0 e 4 (Tabela 13). Em relação 

ao tempo de armazenamento, somente para o método DPPH nos frutos revestido, 

verificou-se um aumento a partir do quarto dia de armazenamento refrigerado (Figura 

11I). 

De acordo com Melo et al. (2008), a percentagem de sequestro classifica-se em: 

forte (acima de 70%), moderado (50 a 70%) e baixa (abaixo de 50%) de capacidade 

antioxidante. Segundo essa classificação, os frutos controle mantiveram a capacidade 

antioxidante forte, enquanto que os frutos revestidos apresentaram baixa capacidade no 

tempo 4, que aumentou significativamente no tempo 8 chegando a forte capacidade 

antioxidante (Tabela 13). 

 

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

O revestimento estudado contribuiu para a redução do metabolismo, perda de 

massa, manutenção da firmeza, dobrando o tempo para o início do amadurecimento das 

goiabas cultivar “Pedro Sato”, ao longo do armazenamento sob refrigeração, pela ação 

em conjunto dos componentes do revestimento e da refrigeração. 
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CAPÍTULO 5 - REVESTIMENTO DE FARINHA DE ARROZ, PECTINA 

CÍTRICA, SORBITOL, SORBATO DE POTÁSSIO E NANOFIBRAS 

CELULOSÍDICAS DA CASCA DE ARROZ NA QUALIDADE DE ABACATE 

DURANTE O ARMAZENAMENTO REFRIGERADO 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tempo de armazenamento 

refrigerado e do revestimento, obtido a partir de farinha de arroz, pectina cítrica, 

sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz, sobre a 

qualidade de abacates cultivar “Quintal”. Os parâmetros físicos, químicos e fisiológicos 

dos abacates com e sem revestimento (controle), armazenados sob refrigeração, foram 

avaliados em um delineamento inteiramente casualizado e esquema fatorial. O 

revestimento, o tempo de armazenamento e a interação entre ambos afetaram 

significativamente a perda de massa, a firmeza e o teor de pectina solúvel dos frutos, a*, 

C* e H° da casca e da polpa. A taxa respiratória, o pH e o teor de clorofila A dos frutos, 

além de b* e C* da polpa, foram influenciados pelo revestimento e pelo tempo de 

armazenamento. Enquanto, a* da casca, L* e b* da polpa, o teor de ácido ascórbico, a 

percentagem de atividade de sequestro do radical livre DPPH, os teores de pectina total, 

compostos fenólicos totais, açúcares totais e a percentagem de proteção da oxidação 

pelo método ß–Caroteno/Ácido Linoleico foram afetados pelo tempo de armazenamento 

e pela interação. O teor de clorofila total e B, e L* da casca foram afetados somente 

pelo tempo de armazenamento. O revestimento contribuiu para retardar o 

amadurecimento dos abacates revestidos, reduzindo a taxa respiratória e, 

consequentemente, a perda de massa por transpiração, auxiliando na manutenção da 

firmeza dos frutos. Conclui-se que é possível prolongar a vida útil de abacate da cultivar 

“Quintal”, retardando o amadurecimento dos frutos por 12 dias com a aplicação do 

revestimento elaborado a partir da farinha de grãos quebrados de arroz, nanofibras 

celulosídicas extraídas da casca do arroz, pectina cítrica, sorbitol e sorbato de potássio. 

 

 

Palavras-chave: Persea americana Mill.; taxa respiratória; firmeza; atividade 

antioxidante; compostos fenólicos; clorofila. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effect of refrigerated storage time 

and coating, obtained from rice flour, citrus pectin, sorbitol, potassium sorbate and 

celluloid nanofibers from the rice husk, on the quality of avocados cultivate “Quintal”. 

The physical, chemical and physiological parameters of avocados with and without 

coating (control), stored under refrigeration, were evaluated in a completely randomized 

design and factorial scheme. The coating, storage time and interaction between both 

significantly affected the loss of mass, firmness and soluble pectin content of fruits, a*, 

C* and H° of the peel and pulp. Respiratory rate, pH and chlorophyll A content of 

fruits, as well as b* and C* of the pulp, were influenced by the coating and storage time. 

While a* of bark, L* and b* of pulp, ascorbic acid content, percentage of DPPH free 

radical sequestration activity, total pectin contents, total phenolic compounds, total 

sugars and percent oxidation protection By β-carotene/linoleic acid method were 

affected by storage time and interaction. The total chlorophyll content and B, and L * of 

the bark were affected only by storage time. The coating contributed to delay the 

maturation of the coated avocados, reducing the respiratory rate and, consequently, the 

loss of mass by transpiration, helping to maintain the firmness of the fruits. It is 

concluded that it is possible to extend the shelf life of “Quintal” avocado, delaying the 

ripening of the fruits for 12 days with the application of the coating made from the 

broken rice grain meal, celluloid nanofibers extracted from the rice husk, citrus pectin, 

sorbitol and potassium sorbate. 

 

 

Keywords: Persea americana Mill.; Respiratory rate; Firmness; antioxidant activity; 

phenolic compounds; chlorophyll. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

O fruto do abacateiro (Persea americana Mill.) é climatérico, etileno sensível e 

altamente susceptível a infecções latentes durante o amadurecimento e desordens 

fisiológicas associadas com lesões de refrigeração. Assim, o abacate possui curta vida 

útil (GAMBLE et al., 2010), que poderia ser ampliada com o uso de tecnologias de pós-

colheita. 

Os revestimentos comestíveis tem atraído a atenção de produtores, comerciantes 

e pesquisadores, por ser uma tecnologia inovadora em estender a vida comercial de 

frutas e hortaliças, procedendo como uma barreira ao vapor d´água e gases, 

contribuindo, na maioria das vezes, como uma embalagem de atmosfera modificada 

(ANSORENA; MARCOVICH; ROURA, 2011). Os revestimentos comestíveis devem 

ser seguros para uso em alimentos (FDA, 2015) e, de modo geral, tem como base 

materiais biológicos, como proteínas, lípidos e polissacáridos. Dentre estes, os mais 

comuns são o amido, a celulose e a pectina (TZOUMAKI; BILIADERIS; 

VASILAKAKIS, 2009), que são gerados no processamento de alimentos. 

Os abundantes coprodutos agroindustriais, desde que manejados de forma 

adequada, poderiam ser considerados seguros e sua aplicação contribuir para a reduzir 

os impactos da indústria de alimentos no ambiente, além dos mesmos serem materiais 

viáveis do ponto de vista econômico (GUIMARÃES et al., 2016; SOUSA; SOARES 

JÚNIOR; YAMASHITA, 2013). Casca (fonte de celulose) e grãos quebrados (fonte de 

amido e proteínas) são gerados pela indústria de beneficiamento de arroz, enquanto 

indústrias de processamento de sucos cítricos separam o albedo (rico em pectina). Esses 

coprodutos, após preparação adequada, poderiam constituir a base dos revestimentos 

comestíveis e, juntamente com o sorbitol (ação plastificante) e o sorbato de potássio 

(ação antimicrobiana) podem contribuir para estender a vida útil do abacate, caso o 

revestimento seja capaz de alterar o metabolismo do fruto durante a pós-colheita. 

Das fibras de celulose podem ser extraídos nanocristais de celulose ou 

nanofibras celulosídicas, produtos promissores para a elaboração de hidrogéis quando 

incorporados a revestimentos comestíveis, devido a dispersão de reforços na matriz do 

biopolímero de amido, um avanço técnológico promissor na indústria de materiais de 

baixo valor agregado e alta performance (GHADERI et al., 2014; XIE et al., 2013). 

O gel resultante da gelatinização do amido presente na farinha de arroz, 

reforçado pela ação geleificante e estabilizante do gel de pectina cítrica, poderiam 



111 

 

potencializar a aplicação dos mesmos como base de revestimentos comestíveis 

(GORRASI; BUGATTI, 2016; THAKUR et al., 2016). Dias et al. (2010) e Trigo et al. 

(2012) demonstraram que revestimentos à base de farinha de arroz apresentaram 

resultados satisfatórios como base para revestimentos comestíveis. No entanto, Marquez 

et al. (2017) e Mannozzi et al. (2016), ao incorporar a pectina nos revestimentos 

comestíveis obtiveram melhores desempenhos nas propriedades mecânicas e de barreira 

a gases. 

Os plastificantes também desempenham um papel crítico nas propriedades e na 

eficiência dos revestimentos. Farhan e Hani (2017) reportaram que o uso de sorbitol 

contribuiu para aumentar a resistência dos filmes à tração e ao alongamento de filmes, 

diminuir a permeabilidade ao óleo, e melhorar a propriedade de barreira ao oxigênio. A 

incorporação de agente antimicrobiano ao revestimento, como o sorbato de potássio, 

pode estender a vida útil de frutas susceptíveis ao crescimento fúngico (PÉREZ et al., 

2014).  

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do tempo de armazenamento 

refrigerado e do revestimento, obtido a partir de farinha de arroz, pectina cítrica, 

sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz, sobre a 

qualidade de abacates cultivar “Quintal”. 

 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Obtenção e Preparo dos Frutos 

 

Abacates do cultivar “Quintal” foram adquiridos de um produtor de Lavras, MG, 

Brasil. Os frutos foram colhidos manualmente, no início da manhã, no ponto de 

maturação comercial. Em seguida, foram selecionados 200 frutos quanto ao tamanho, 

peso, estádio de maturação/coloração, e isenção de danos devido a ação mecânica, 

murchamento ou presença de bolores, seguindo os procedimentos relatados por 

Velickova et al. (2013). Após colhidos, foram imediatamente transportados para o 

Laboratório de Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças, da Universidade Federal de Lavras. 

Após a determinação das médias das dimensões e de massa (diâmetro longitudinal de 

12,43 ± 0,97 cm, diâmetro transversal de 9,16 ± 0,47 cm e massa de 485,11 ± 61,82 g), 

foram lavados, sanitizados em solução de hipoclorito (200 mg L
-1

) por 15 min, 
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enxaguados em solução de hipoclorito (100 mg L
-1

), secos a 25 
°
C, e separados 

aleatoriamente em dois grupos: 1) frutos controle, não revestidos, e 2) frutos revestidos. 

  

5.2.2 Preparação e Aplicação da Solução Filmogênica 

 

A solução filmogênica foi formulada com 5 g 100 g
-1

 de farinha de grãos de 

arroz quebrados padronizada em peneira de 0,177 mm, 5 g 100 g
-1

de pectina cítrica 

(P.A.), 25 g 100 g
-1

 de solução de sorbitol (70 g 100 mL
-1

, m/v), 3 mL 100 g
-1

 de 

nanofibras celulosídicas de casca de arroz, 2 mL 100 g
-1

 de solução de sorbato de 

potássio (0,1 g 100 mL
-1

, m/v), e 1 L de água destilada. A mistura foi aquecida sob 

constante agitação até a gelatinização do amido da farinha de arroz e a solubilização da 

pectina. 

Os frutos revestidos foram imersos na solução filmogênica a 20 °C por 2 a 3 

min, de forma que a cobertura ficasse uniformemente distribuída sobre toda a superfície 

dos frutos. Quando necessário, os abacates foram imersos novamente por 1 min e secos 

naturalmente. Os frutos controle foram apenas imersos em água destilada e secos 

naturalmente. Após secos, os frutos foram acondicionados em bandejas de poliestireno 

expandido com um fruto em cada bandeja, e estas foram armazenadas a 10 ± 2 °C e a 

65-85 % URA. A umidade e temperatura do ar foram monitoradas por um termo-

higrômetro digital (Equitherm, TH-439, Porto Alegre, Brasil). Cada três bandejas 

representavam uma repetição.  

Os ensaios de armazenamento dos abacates ocorreram de forma distinta: 1) não 

destrutiva e 2) destrutiva. O ensaio não destrutivo avaliou a taxa respiratória e a perda 

de massa. As análises foram realizadas diariamente, com delineamento inteiramente 

casualizado, esquema fatorial (2 x 10): dois tratamentos (controle e com revestimento) e 

10 dias consecutivos de avaliações (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), e três repetições 

originais. O ensaio destrutivo também utilizou delineamento inteiramente casualizado, 

mas com esquema fatorial (2 x 6): dois tratamentos (controle e com revestimento) e seis 

dias não consecutivos de avaliações (0, 4, 8, 12, 16 e 20), e três repetições originais para 

avaliar os parâmetros físicos, químicos e fisiológicos dos frutos. 
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5.2.3 Atividade Respiratória e Perda de Massa 

 

Os frutos foram colocados em frascos de vidro de 3 L, com tampa plástica, 

selados e guardados por 1 h a 25 
o
C (sistema fechado). A concentração de CO2 foi 

determinada diretamente no septo de silicone da tampa, por onde foram coletadas 

alíquotas da amostra com ajuda de um analisador de gás (PBI Dansensor, MAP Mix 

9000, Ringted, Dinamarca), e os resultados, expressos em percentagem de CO2, foram 

convertidos em mL CO2 kg
-1 

h
-1

, levando-se em consideração o volume dos frascos, a 

massa dos frutos, e o tempo que os mesmos permaneceram no sistema fechado, além da 

diferença entre a concentração de CO2 do ar do recipiente fechado antes e depois do 

teste. 

Para determinar a perda de massa, bandejas destinadas somente para avaliação 

dessa variável foram pesadas em balança semianalítica (Mettler, PC 2000, Barueri, 

Brasil) a cada intervalo de tempo. Cada bandeja representou uma repetição. A perda de 

massa (PM) dos frutos foi expressa em percentagem, considerando-se a diferença entre 

a massa inicial dos frutos (Pi) e aquela obtida a cada intervalo de tempo de amostragem 

(Pf) (Equação 17): 

 

   (
(     )

  
)                                                                                        (Equação 17) 

 

5.2.4 Coloração da Casca e da Polpa 

 

Foi utilizado um colorímetro (Konica Minolta, CR-400, Osaka, Japão), no modo 

CIE L* (luminosidade), a* e b*, e obtidas três leituras em pontos da casca e três na 

polpa de cada fruto, analisando-se seis frutos por repetição. A partir dos valores obtidos 

foram calculados a croma (C*) e o ângulo Hue (H°) (Equações 18 e 19, 

respectivamente). A C* indica a saturação ou intensidade da cor, enquanto o H* o 

ângulo formado entre a* e b*, com o qual se obtém a cor real da amostra. 

 

   √                                                                                                     (Equação 18) 

 

   (    (    ⁄ )       )      ⁄                                                           (Equação 19) 

 



114 

 

Nas quais: Se a > 0 e b > 0, então Hue = θ; Se a < 0 e b > 0, então Hue = 180 + θ; Se a < 

0 e b < 0, então Hue = 180 + θ; Se a > 0 e b < 0, então Hue = 360 + θ. 

 

5.2.5 Firmeza 

 

A firmeza foi determinada individualmente no fruto inteiro, e as medidas foram 

realizadas na região equatorial em dois pontos equidistantes, com auxílio de um 

penetrômetro digital (Fruit Hardness Tester, PTR-300, São Paulo, Brasil), com sonda de 

5 mm de diâmetro. Os resultados serão expressos em Newton (N). 

 

5.2.6 Acidez Total, pH e Sólidos Solúveis Totais 

 

A acidez total foi obtida por titulação com solução de NaOH 0,1 N, e expressa 

em g ácido cítrico 100 g
-1

. O pH foi determinado por potenciometria em eletrodo de 

vidro. Os sólidos solúveis totais foram estimados por refratometria, utilizando-se 

refratômetro digital (Reichert, AR200, Nova York, EUA), com compensação de 

temperatura automática a 25 ºC, e os resultados expressos em °Brix. Todas estas 

análises foram realizadas conforme metodologias descritas pela Association of Official 

Agricultural Chemists (AOAC, 2012). 

 

5.2.7 Ácido Ascórbico Total 

 

O método colorimétrico descrito por Strohecker e Henning (1967) foi utilizado. 

O ácido ascórbico foi extraído com solução de ácido oxálico (0,5 g 100 mL
-1

) e adição 

de kiesselgur sob agitação. Após a filtração, foi dosada no extrato, empregando-se o 

2,4-dinitrofenilhidrazina, e ácido ascórbico como padrão. A quantificação foi feita 

mediante leitura em espectofotômetro (Clay
®
 50 UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, 

EUA) com sistema computadorizado, a 520 nm. Os resultados foram expressos em mg 

de ácido ascórbico por 100 g de frutos. 

 

5.2.8 Atividade Antioxidante 

 

A atividade antioxidante foi determinada por meio de dois métodos: DPPH e β-

Caroteno/Ácido Linoléico. Para o método de redução do DPPH (1,1-defenil-2-
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picrilhidrazil) foi adota a metodologia descrita por Rufino et al. (2007). A leitura da 

absorbância foi realizada a 515 nm em espectrofotômetro (Clay
®
 50 UV-Vis, Beckman 

640B, Nova Jersey, EUA) após 30 min na solução de 0,06 nM de DPPH, e calculou-se a 

percentagem de atividade de sequestro de radicais livres (% ASRL) com a utilização da 

equação 20.  

 

       (
                        

            
)                                                      (Equação 20) 

 

O outro método seguiu a descrição de Duarte-Almeida et al. (2006) e Rufino et 

al. (2007), baseado na oxidação do β-caroteno induzida pelos produtos da degradação 

oxidativa do Ácido Linoléico. Neste, 0,4 mL de extrato foi homogeneizado com 5 mL 

da solução sistema. A primeira leitura foi realizada em espectrofotômetro (Clay
®
 50 

UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, EUA) a 470 nm. Após a leitura, os tubos foram a 

banho maria a 40 °C por 2 h e, posteriormente, foi realizada a segunda leitura. Os 

resultados foram expressos em percentagem de inibição da oxidação, calculado de 

acordo com a equação 21. 

 

               (
               

             
)                                                  (Equação 21) 

 

Na qual: ABS Ai é absorbância da amostra inicial, ABS Af é absorbância da amostra 

final, ABS Ci é absorbância da solução sistema inicial e ABS Cf é absorbância da 

solução sistema final. 

 

5.2.9 Compostos Fenólicos Totais 

 

O método colorimétrico de Folin-Ciocalteu foi utilizado, com algumas 

modificações descritas por Waterhouse (2002). As análises foram realizadas em 

triplicata, e os resultados expressos em mg de equivalentes de ácido gálico por 100 g da 

amostra. 
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5.2.10 Pectina Total, Pectina Solúvel e Açúcares Totais 

 

As extrações de pectina total, pectina solúvel e açúcares totais foram realizadas 

de acordo com a técnica de McCready e McComb (1952). A quantificação das pectinas 

foi realizada em espectrofotômetro (Clay
®
 50 UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, 

EUA), a 520 nm, segundo técnica de Bitter e Muir (1973). Os resultados foram 

expressos em mg de ácido galacturônico por 100 g de polpa. O método 

espectrofotométrico de Antrona foi utilizado para quantificar o teor de açúcares totais, 

com leitura a 620 nm (DISCHE, 1962). Os resultados foram expressos como g de 

glicose por 100 g de fruto. 

 

5.2.11 Clorofila Total, Clorofila A e B na Polpa 

 

Os extratos foram preparados de acordo com metodologia descrita por Watada, 

Abe e Yamuchi (1990) e quantificados os teores segundo Engel e Poggiani (1991), em 

espectrofotômetro (Clay
®

 50 UV-Vis, Beckman 640B, Nova Jersey, EUA), a 652 nm 

para clorofila total, a 663 nm para clorofila A e 645 nm para clorofila B. Os resultados 

foram expressos em mg de clorofila por 100 g de polpa. 

 

5.2.12 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A morfologia superficial e a fratura do filme foram investigados a partir da 

secção transversal obtida por criofixação. As amostras secas foram revestidas com ouro 

e as micrografias obtidas em um microscópio eletrônico de varredura (Carl Zeiss, LEO 

EVO 40 XVP, Oberkochen, Alemanha). 

 

5.2.13 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância fatorial. Os modelos 

matemáticos foram ajustados para cada resposta e visualizados por meio de gráficos, 

utilizando os programas Statistica versão 7.0 e Microsoft Excel 3.0. Quando os modelos 

não se ajustaram foi realizado o teste Tukey para comparar as médias. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A coordenada de cromaticidade b*, C* e H° da casca e a* e H° da polpa, a 

firmeza dos frutos e o teor de pectina solúvel, foram significativamente influenciados 

pelo revestimento, pelo tempo de armazenamento refrigerado e pela interação entre 

ambos. Enquanto, a taxa respiratória, perda de massa, pH e o teor de clorofila A foram 

influenciados somente pelo revestimento e o tempo de armazenamento sob refrigeração. 

L*, b* e C* da polpa e a* da casca, os teores de ácido ascórbico, pectina total, fenólicos 

totais e açúcares totais, e as percentagens de atividade de sequestro do radical livre 

DPPH e de proteção da oxidação por método ß–Caroteno/Ácido Linoleico foram 

afetados pelo tempo de armazenamento e a interação entre o tempo de armazenamento e 

o revestimento. Enquanto, L* da casca, e os teores de clorofila total e B foram 

influenciados somente pelo tempo de armazenamento (Apêndice 4). 

Para o abacate sem revestimento (controle), o modelo ajustado para perda de 

massa e b* da polpa foi linear, enquanto C* e H* da polpa, pH, teores de clorofila A, 

ácido ascórbico, açúcares totais, e percentagem de proteção da oxidação por método ß–

Caroteno/Ácido Linoléico foi quadrático. A taxa respiratória, a* e H° da casca, L* e a* 

da polpa, firmeza, os teores de compostos fenólicos totais, pectina total e solúvel 

apresentaram melhores modelos ajustados cúbicos (Tabela 14). 

Para a perda de massa do abacate revestido o modelo ajustado foi linear, para a* 

da polpa e para os teores de fenólicos totais e pectina total foram quadráticos, e para 

taxa respiratória, a* e H° da casca e L*, b*, C* e H° da polpa, a firmeza, os teores de 

ácido ascórbico, pectina solúvel e clorofila A, e a percentagem de proteção da oxidação 

por método ß–Caroteno/Ácido Linoleico, os modelos ajustados foram cúbicos (Tabela 

15). 

O revestimento utilizado nesta pesquisa (Figura 13A) teve boa adesão à 

superfície dos abacates, conferindo uma aparência mais brilhosa ao epicarpo dos frutos 

durante todo o período do experimento, o que pode contribuir na comercialização do 

abacate. A utilização das nanofibras celulosídicas da casca de arroz pode ter contribuído 

para a melhoria da distribuição, homogeneidade e aderência do revestimento à casca do 

fruto. O que também foi reportado em revestimento à base de celulose nanofibrila de 

eucalipto e pinheiro por Besbes, Vilar e Boufi (2011). 
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Tabela 14. Modelos ajustados para as características bioquímicas, físicas e químicas de abacate (Persea americana Mill.) cultivar “Quintal”, sem 

revestimento (controle), em função do tempo de armazenamento. 

CARACTERÍSTICA MODELO p R
2
 Rajustado

2
 

Perda de Massa 
1 

y = - 0,029 + 0,692 x 0,01 0,99 0,99 

Taxa Respiratória 
2 

y = 18,53 + 19,41x - 5,40x
2 
+ 0,47x

3
 0,01 0,63 0,59 

a*Casca y = - 9,39 - 0,40x + 0,14x
2 
- 0,0057x

3
 0,01 0,63 0,55 

H° Casca y = 201,31 + 2,93x - 0,76x
2 
+ 0,0293x

3
 0,01 0,75 0,70 

L*Polpa y = 70,13 + 2,40x - 0,23x
2 
+ 0,0067x

3
 0,01 0,71 0,64 

a*Polpa y = - 11,37 + 0,98x - 0,07x
2 
+ 0,002x

3 
0,01 0,82 0,78 

b*Polpa y = 27,01 + 0,55x 0,01 0,56 0,54 

C*Polpa y = 28,51 + 0,62x - 0,007x
2
 0,01 0,51 0,43 

Hº Polpa y = 176,18 - 1,97x – 0,048x
2
 0,01 0,92 0,91 

Clorofila A 
3 

y = 0,90 - 0,0006x - 0,0016x
2
 0,01 0,85 0,83 

Firmeza 
4 

y = 106,64 - 22,85x + 1,69x
2 
- 0,04x

3
 0,01 0,98 0,98 

pH y = 6,64 + 0,051x - 0,0026x
2
 0,01 0,46 0,39 

Ácido Ascórbico 
3 

y = 35,54 - 1,19x + 0,044x
2
 0,05 0,39 0,31 

Fenólicos Totais 
5 

y = 36,19 - 13,36x + 1,82x
2
-0,051x

3 
0,01 0,78 0,73 

Açúcares Totais 
6 

y = 0,948 - 0,05x + 0,0017x
2
 0,01 0,76 0,72 

Pectina Total 
7 

y = 0,80 - 0,14x + 0,025x
2 
- 0,0008x

3 
0,01

 
0,88 0,85 

Pectina Solúvel 
7 

y = 0,26 + 0,32x - 0,003x
3 
+ 0,0009x

3
 0,01 0,92 0,90 

Sistema ß* 
1
 y = 43,26 - 0,31x + 0,53x

2 
0,01 0,82 0,78 

1 (%);  2 (mL CO2kg de fruto-1 h-1);  3 (mg 100 g-1); 4(N); 5 (mg EAG 100 g-1); 6 (g de glicose 100 g-1); 7 (mg de ácido galacturônico 100 g-1). *Sistema ß–Caroteno/Ácido 

Linoléico. 
  

1
1
8
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Tabela 15. Modelos ajustados para as características bioquímicas, físicas e químicas de abacate (Persea americana Mill.) cultivar “Quintal”, com 

revestimento a base de farinha de arroz, pectina cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz, em função do 

tempo de armazenamento. 

CARACTERÍSTICA MODELO p R
2
 Rajustado

2
 

Taxa Respiratória 
2 

y = 5,54 + 17,45x - 4,94x
2 
+ 0,41x

3
 0,01 0,65 0,61 

Perda de Massa 
1 

y = - 0,186 + 0,621x 0,01 0,92 0,92 

a* Casca y = - 9,48 - 0,49x + 0,14x
2 
- 0,005x

3 
0,05 0,52 0,42 

H° Casca y = 201,97 + 0,41x – 0,35x
2 
+ 0,015x

3
 0,01 0,81 0,76 

L* Polpa y = 68,97 + 2,68x - 0,19x
2 
+ 0,035x

3
 0,01 0,70 0,64 

a * Polpa y = 10,74 + 0,51x - 0,015x
2
 0,01 0,47 0,40 

b* Polpa y = 27,67 - 0,92x + 0,26x
2 
- 0,01x

3
 0,01 0,79 0,74 

C* Polpa y = 29,84 – 1,23x – 0,29x
2
 – 0,011x

3
 0,01 0,76 0,71 

H° Polpa y = 175,01 – 3,80x – 0,77x
2 
+ 0,022x

3
 0,01 0,92 0,90 

Clorofila A 
3 

y = 1,015 + 0,054x - 0,013x
2 
+ 0,0003x

3
 0,01 0,84 0,80 

Firmeza 
4 

y = 115,37 - 2,47x - 0,82x
2 
+ 0,034x

3 
0,01 0,97 0,96 

Ácido Ascórbico 
3 

y = 38,54 + 3,64x - 0,73x
2 
+ 0,026x

3 
0,01 0,65 0,57 

Fenólicos Totais 
5 

y = 28,59 - 0,37x + 0,103x
2 

0,05 0,45 0,38 

Pectina Total 
7 

y = 0,71 - 0,027x + 0,006x
2
 0,01 0,91 0,90 

Pectina Solúvel 
7 

y = 0,34 + 0,14x - 0,013x
2 
+ 0,0004x

3 
0,01 0,71 0,64 

Sistema ß* 
1 

y = 44,26 + 9,21x - 0,91x
2 
+ 0,018x

3
 0,01 0,94 0,93 

1 (%);  2 (mL CO2kg de fruto-1 h-1);  3 (mg 100 g-1); 4(N); 5 (mg EAG 100 g-1); 6 (g de glicose 100 g-1); 7 (mg de ácido galacturônico 100 g-1). *Sistema ß–Caroteno/Ácido 
Linoléico. 
 

1
1
9
 

 



120 

 

Figura 13. Ensaio com abacate (Persea americana Mill.) cultivar “Quintal”. 

Revestimento desenvolvido a partir de farinha de grãos de arroz quebrado, pectina 

cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz (A); 

Abacate controle (B) e abacate com revestimento (C) aos vinte dias de armazenamento 

sob refrigeração. 

 

 

A partir do décimo segundo dia de armazenamento sobre refrigeração os frutos 

controle começaram a apresentar escurecimento da casca, e aos vinte dias de 

armazenamento os frutos controle já apresentavam aparência indesejável para a 

comercialização (Figura 13B e 13C). Portanto, em relação à aparência, o fruto com 

revestido durou, no mínimo, seis dias a mais que o sem revestimento, considerando que 

o ensaio foi interrompido aos 20 dias. 

Aaby et al. (2012) classificaram como fator de aceitação do consumidor e 

atributo de qualidade a cor dos frutos. Os dados desta pesquisa demonstraram que o uso 

do revestimento melhorou significativamente a cor dos frutos armazenados (Tabela 16). 

A partir do quarto dia de armazenamento, H° da polpa do abacate revestido 

geralmente foi maior que o do controle, exceto no décimo sexto dia. Portanto, a polpa 

do abacate revestido normalmente foi mais verde durante o armazenamento refrigerado. 

A casca do abacate ficou mais verde amarelada no oitavo e décimo sexto dias de 

armazenamento, pois os valores de a* (-a* verde/+a* vermelho) e b* (-b*azul/+b* 

amarelo) foram significativamente mais baixos e altos, respectivamente. No oitavo e 
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décimo segundo dias, a intensidade da cor da casca foi significativamente mais alta no 

abacate com revestimento.  

Na Figura 14A foi possível observar a tendência de a casca permanecer mais 

verde nos frutos revestidos, e a diminuição da cor verde em ambos os tratamentos no 

decorrer do tempo. A preservação da cor verde da casca em frutos revestidos pode ser 

explicada pelo fato do uso da cobertura criar uma atmosfera modificada de forma 

passiva, com aumento do CO2 durante o armazenamento, contribuindo para a redução 

da degradação da clorofila, o que também ocorreu com a clorofila da polpa do abacate 

(Tabela 16). Na Figura 14B, é possível observar a tendência de a casca passar da 

tonalidade verde-azulada para verde amarelada, com maior intensidade nos frutos sem 

revestimento. Essas mudanças na cor podem ser explicadas pela degradação da clorofila 

e desmascaramento dos carotenóides da casca, natural no amadurecimento dos frutos 

(PALIYATH et al., 2008). 

Jeong, Huber e Sargent (2003) estudaram o processo de atrasar a maturação de 

abacates com 1-MCP ou cera à base de água, e observaram maior tonalidade verde na 

casca dos frutos tratados do que no controle. Essa mesma tendência foi verificada no 

presente trabalho com o revestimento à base de farinha de arroz, pectina cítrica, sorbitol, 

sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz. 

Ao observar os dados da coloração da polpa dos abacates, percebe-se o efeito 

positivo do revestimento no processo de amadurecimento dos frutos. No final do tempo 

de armazenamento, quando os abacates foram cortados longitudinalmente, os frutos sem 

revestimento apresentaram escurecimento notável dentro da cavidade da semente e ao 

redor dos vasos condutores, e os revestidos não.  

Os valores de L*, b* e C* aumentaram com o tempo de armazenamento para 

ambos os tratamentos (Figura 14C, 14D, 14E), indicando que a polpa dos frutos estava 

ficando mais clara, menos verde e mais amarelada. A elevação dos valores de C* 

indicou que as cores tornaram-se mais intensas (Figura 14F), enquanto houve redução 

dos valores do ângulo Hue de 180° (verde) para valores próximos de 110°, aos 120 dias 

de armazenamento refrigerado (Figura 14G), que reforçou que a cor tornou verde 

fortemente amarelada, pois 90° representam o amarelo puro.  
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Tabela 16. Parâmetros instrumentais de cor na casca e polpa e teor de pigmentos na polpa de abacate (Persea americana Mill.) cultivar “Quintal”, 

com e sem revestimento (controle) em função do tempo de armazenamento sob refrigeração (dias). Valores médios e desvios-padrão. 

Tratamento Parâmetros Tempo 0 Tempo 4 Tempo 8 Tempo 12 Tempo 16 Tempo 20 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

L* Casca 38,70 ± 0,83 
AB 

40,82 ± 1,03 
AB 

42,84 ± 2,43 
A 

39,15 ± 2,88 
B 

43,03 ± 0,97 
AB 

40,83 ± 2,77 
AB 

a* Casca -9,41 ± 0,32 
C 

-9,45 ± 0,81 
C 

-4,54 ± 1,53 
ABa 

-6,10 ± 2,64 
BC 

-0,52 ± 0,61 
Aa 

-6,10 ± 2,06 
BC 

b* Casca 13,65 ± 0,53
 

13,48 ± 0,9
 

17,94 ± 3,42 
b 

13,73 ± 2,80
 

14,09 ± 0,45 
b 

16,13 ± 3,06 
 

Croma Casca 18,10 ± 1,74
 

18,03 ± 0,69
 

17,92 ± 1,19 
b 

17,93 ± 0,54 
b 

14,05 ± 0,54 
 

17,34 ± 3,39
 

Ângulo Hue Casca 201,37 ± 2,78 
A 

204,21 ± 1,17 
A 

183,76 ± 4,08 
B 

187,38 ± 0,56 
B 

164,70 ± 0,49 
Cb 

189,44 ± 5,41 
B 

L* Polpa 69,61 ± 1,02 
B 

77,95 ± 1,29 
A 

77,58 ± 1,54 
A 

75,70 ± 3,67 
A 

79,36 ± 0,86 
A 

79,31 ± 0,51 
Aa 

a* Polpa -11,69 ± 0,18 
E 

-7,22 ± 0,51 
C 

-8,75 ± 0,55 
D 

-5,43 ± 0,19 
AB 

-5,99 ± 0,47 
B 

-4,67 ± 0,35 
Aa 

b* Polpa 28,08 ± 0,42 
CD 

25,21 ± 0,51 
D 

33,71 ± 0,92 
AB 

37,97 ± 3,90 
A 

32,32 ± 0,46 
BCb 

38,51 ± 1,72 
Aa 

Croma Polpa 30,43 ± 0,45 
CD 

26,23 ± 0,62 
D 

34,84 ± 0,80 
ABC 

38,36 ± 3,83 
AB 

33,49 ± 0,57 
BCb

 38,80 ± 1,69 
Aa 

Ângulo Hue Polpa 178,62 ± 0,24 
A 

160,96 ± 0,79 
Eb

 159,59 ± 1,18 
Eb 

153,24 ± 1,16 
B 

123,43 ± 0,71 
Ca 

119,78 ± 0,70 
Db 

Clorofila Total
1
 1,36 ± 0,11 

A 
1,26 ± 0,25 

A 
0,96 ± 0,24 

AB
 0,88 ± 0,24 

AB 
0,49 ± 0,02 

BC 
0,27 ± 0,01 

D 

Clorofila A 
1
 0,90 ± 0,07 

A 
0,87 ± 0,12 

A 
0,77 ± 0,17 

A 
0,68 ± 0,19 

AB 
0,43 ± 0,01 

BC 
0,24 ± 0,07 

C 

Clorofila B 
1
 1,02 ± 0,22

 
0,91 ± 0,24

 
0,56 ± 0,16

 
0,59 ± 0,18

 
0,26 ± 0,01

 
0,44 ± 0,56

 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 

L* Casca 42,32 ± 2,50
 

40,03 ± 2,53
 

43,74 ± 2,10
 

41,40 ± 3,77
 

41,61 ± 1,51
 

44,18 ± 1,11
 

a* Casca -10,00 ± 0,60 
B 

-7,73 ± 0,73 
AB 

-9,50 ± 2,54 
Bb 

-3,75 ± 2,93
A 

-3,46 ± 1,39 
Ab 

-6,95 ± 2,90 
AB 

b* Casca 16,12 ± 1,93 
B 

13,80 ± 3,05 
B 

25,46 ± 2,28 
Aa 

19,24 ± 3,85 
AB 

17,44 ± 1,45 
Ba 

15,77 ± 2,38 
B 

Croma Casca 19,02 ±1,42 
B 

16,25 ± 2,12 
B 

27,57 ± 2,69 
Aa 

21,33 ± 1,83 
ABa 

15,76 ± 5,22 
B 

17,38 ± 3,09 
B 

Ângulo Hue Casca 201,84 ± 4,32 
A 

199,43 ± 2,95 
A 

190,28 ± 3,57 
AB 

182,88 ± 2,89 
B
 181,97 ± 3,59 

Ba 
192,71 ± 7,51 

AB 

L* Polpa 68,78 ± 2,14 
C 

76,97 ± 1,67 
AB 

80,81 ± 1,57 
A 

76,34 ± 2,31 
AB 

78,23 ± 0,90 
AB 

71,89 ± 4,19 
BCb 

a* Polpa -11,37 ± 1,27 
B 

-6,77 ± 0,19 
A 

-9,98 ± 0,96 
B 

-6,73 ± 0,91 
A 

-5,38 ± 0,47 
A 

-7,12 ± 1,44 
Ab 

b* Polpa 28,52 ± 0,62 
C 

24,90 ± 1,89 
D 

34,01 ± 0,38 
B 

37,87 ± 1,74 
A 

35,85 ± 1,03 
ABa 

32,60 ± 1,48 
Bb 

Croma Polpa 30,74 ± 0,42 
C 

26,06 ± 1,87 
D 

35,45 ± 0,11 
AB 

38,82 ± 1,41 
A 

37,18 ± 1,46 
Aa 

33,38 ± 1,75 
BCb 

Ângulo Hue Polpa 177,75 ± 2,51 
A 

171,24 ± 0,90 
Ca 

172,35 ± 1,65 
Ca 

154,89 ± 1,49 
B 

121,45 ± 0,82 
Db 

125,15 ± 1,86 
Da 

Clorofila Total
1
 1,46 ± 0,62 

A 
1,39 ± 0,29 

A 
1,28 ± 0,38 

AB 
1,22 ± 0,11 

ABC 
0,46 ± 0,09 

BC 
0,35 ± 0,10 

C 

Clorofila A 
1
 1,04 ± 0,17 

A 
1,10 ± 0,31 

A 
1,09 ± 0,11 

A 
0,79 ± 0,05 

AB 
0,42 ± 0,07 

BC 
0,34 ± 0,09 

C 

Clorofila B 
1
 0,93 ± 0,12

 
0,95 ± 0,58

 
0,77 ± 0,37

 
0,85 ± 0,32

 
0,24 ± 0,05

 
0,16 ± 0,05

 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na linha e minúsculas na coluna diferem significativamente 5% (p < 0,05). 1 (mg. 100 g-1). 
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Figura 14. Efeito do revestimento no abacate (Persea americana Mill.) cultivar 

“Quintal”, durante armazenamento sob refrigeração, sobre os parâmetros de cor a* (A) e 

H° (B) da casca, L* (C), a* (D), b* (E), C* (F), H° (G) e teor de clorofila A (H) da 

polpa. 

 

 

Em relação ao efeito do tratamento, a partir do quarto dia de armazenamento os 

frutos revestidos geralmente apresentaram maiores valores de H°, portanto, mais 

esverdeados que os frutos do controle, exceto no décimo sexto dia. Os demais 



124 

 

parâmetros instrumentais de cor da polpa só apresentaram diferenças significativas a 

partir do décimo sexto dia, sendo a cor dos frutos do controle mais clara, intensa e 

amarelada, e menos verde que a polpa dos frutos revestidos (Tabela 16). Esses 

fenômenos também podem ser explicados pela degradação da clorofila ao longo do 

amadurecimento (Tabela 16 e Figura 14H), e simultâneo desmascaramento dos 

carotenóides, conforme já referenciado anteriormente. 

Maftoonazad e Ramaswamy (2005) estudaram o uso de revestimento à base de 

metilcelulose na pós-colheita de abacates, e relataram resultados semelhantes na 

preservação da cor verde da casca e o atraso da amarelamento da polpa, de acordo com 

o efeito observado do revestimento sobre a cor verde no presente trabalho. 

Em ambos tratamentos foi possível observar um aumento gradual da taxa 

respiratória durante o armazenamento pós-colheita (Figura 15A). Fenômeno 

característico do climatério respiratório (SIMON; VIEITES, 2014), que indica que a 

taxa de respiração do abacate aumenta à medida que o fruto amadurece.  

O revestimento de farinha de arroz, pectina, sorbitol, sorbato de potássio e 

nanofibras celulosídicas de casca de arroz diminuiu significativamente a taxa 

respiratória no abacate, durante todo o período de armazenamento refrigerado estudado 

(Tabela 17). O valor da taxa respiratória no pico climatérico dos frutos revestidos foi 

35% mais baixo do que o controle. Os resultados observados são semelhantes aos 

relatados em outros estudos sobre frutos de abacate, onde a respiração aumentou com o 

tempo de armazenamento, porém sempre menor nos frutos revestidos, Maftoonazad e 

Ramaswamy (2005) relataram que os frutos revestidos apresentaram taxa respiratória 

31% menor que os frutos controle e Tesfay e Magwaza (2017) relataram que no abacate 

cultivar “Hass” a diferença foi de 24 a 65% e do cultivar “Fuerte” foi de 34 a 48% 

aproximadamente variando de acordo com a formulação dos revestimentos estudados. 

Durante todo o período do experimento, a percentagem de perda de massa dos 

frutos controle foi superior à dos revestidos, mas somente foi significativa até o sexto 

dia de armazenamento. Os frutos controle perderam, em relação aos frutos revestidos, 

7,72 % a mais do seu peso inicial durante os 10 dias de armazenamento (Tabela 17 e 

Figura 15B). Em estudos diferentes, Coutinho et al. (2015) relataram que em nove dias 

de armazenamento os abacates do tratamento sem revestimento obtiveram uma perda 

de, aproximadamente, 50 % do peso inicial, e os revestidos com fécula de batata a 1 % e 

3 %, de 40 % e 30 %, respectivamente. 
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Tabela 17. Taxa respiratória e perda de massa de abacate (Persea americana Mill.) 

cultivar “Quintal”, revestido e controle (valores médios e desvios-padrão) em função do 

tempo (dias). 

 Taxa Respiratória 
1 

Perda de Massa 
2 

Tempo Revestido Controle Revestido Controle 

0 11,77 ± 1,33 
Db

 24,95 ± 7,52 
Ca

 0,00 ± 0,00 
H
 0,00 ± 0,00 

I
 

1 9,34 ± 3,19 
Db

 22,83 ± 3,28 
Ca

 0,50 ± 0,01 
GHb

 0,65 ± 0,05 
Ha

 

2 13,05 ± 3,03 
Db

 25,72 ± 5,57 
Ca

 0,95 ± 0,05 
FGHb

 1,33 ± 0,12 
Ga

 

3 42,65 ± 2,96 
ABb

 66,03 ± 8,30 
ABa

 1,57 ± 0,03 
EFGb

 2,04 ± 0,15 
Fa

 

4 24,37 ± 2,83 
BCDb

 45,84 ± 7,19 
BCa

 2,27 ± 0,12 
DEFb

 2,79 ± 0,24 
Ea

 

5 15,88 ± 1,48 
Db

 27,83 ± 4,15 
Ca

 2,81 ± 0,06 
CDEb

 3,33 ± 0,24 
Ea

 

6 16,68 ± 2,19 
Db

 31,00 ± 5,60 
Ca

 3,27 ± 0,08 
BCDb

 4,11 ± 0,32 
Da

 

7 22,75 ± 1,63 
CDb

 48,21 ± 6,61 
BCa

 4,69 ± 0,00 
AB

 4,91 ± 0,18 
C
 

8 39,49 ± 15,20 
ABCb

 81,45 ± 24,05 
Aa

 4,34 ± 1,68 
ABC

 5,56 ± 0,22 
B
 

9 58,09 ± 12,52 
Ab

 89,32 ± 17,87 
Aa

 5,70 ± 0,05 
A
 6,14 ± 0,28 

A
 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na coluna e minúsculas na linha diferem 
significativamente 5% (p < 0,05). 1  (mL CO2 kg de fruto-1. h-1);2 (% de perda de massa). 

 

Valores muito maiores que os reportados nesta pesquisa, provavelmente devido 

ao efeito da temperatura de armazenamento e às características de barreira ao vapor 

d’água  inferiores do amido de batata. Tesfay e Magwaza (2017) estudaram o efeito do 

revestimento à base de extrato de folha de moringa, quitosana e carboximetilcelulose 

em abacate dos cultivares “Hass” e “Fuerte”, em 28 dias de armazenamento a 21 °C, e 

encontraram perda de massa para os frutos controle de, aproximadamente, 6 % e 5 %, 

respectivamente. Em relação aos frutos revestidos a perda de massa variou de, 

aproximadamente, 1,5 % a 3 %. 

A firmeza dos abacates reduziu significativamente durante o armazenamento 

para ambos tratamentos (Figura 15C). A redução da firmeza dos frutos revestidos ao 

longo do tempo de armazenamento também foi relatada por Martínez-Romero et al. 

(2017). 

A firmeza foi maior nos frutos com revestimento (Tabela 18). A adição de 

nanofibras celulosídicas no revestimento pode ter contribuído para a manutenção da 

firmeza do abacate, pois elas apresentam boas propriedades de reforço. Besbes, Vilar e 

Boufi (2011) estudaram o potencial de reforço de celuloses nanofibriladas de eucalipto e 

pinus, e verificaram que o revestimento apresentou uma estrutura densa e coesa, 

melhorando as propriedades de barreira do revestimento.  
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Figura 15. Efeito do revestimento no abacate (Persea americana Mill.) cultivar 

“Quintal”, durante armazenamento sob refrigeração, sobre a taxa respiratória (A), perda 

de massa (B), firmeza (C), teor de pectina total (D) e solúvel (E), ácido ascórbico (F), 

compostos fenólicos totais (G) e % de proteção de sistema β-Caroteno/ácido linoléico 

(H). 
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Tabela 18. Parâmetros físicos e químicos de abacate (Persea americana Mill.) cultivar “Quintal”, com e sem revestimento (controle), em função 

do tempo de armazenamento (dias) sob refrigeração. Valores médios e desvios-padrão. 

Tratamento Parâmetros Tempo 0 Tempo 4 Tempo 8 Tempo 12 Tempo 16 Tempo 20 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

Firmeza 
1
 108,15 ± 12,07

 A 
34,81 ± 1,75 

Bb 
15,79 ± 0,64 

Cb 
7,23 ± 0,32 

Cb 
5,81 ± 0,95

Cb 
5,11 ± 0,65

Cb 

pH 6,60 ± 0,05
 Ca 

6,89 ± 0,09 
AB 

6,86 ± 0,05 
ABb 

6,72 ± 0,09 
BCb 

6,95 ± 0,02 
Ab 

6,55 ± 0,03 
Cb 

Sólidos Solúveis 
2
 9,44 ± 0,96

 
11,44 ± 2,22

 
11,67 ± 2,08

 
10,89 ± 1,35 

b 
10,56 ± 0,77

 
12,00 ± 4,00

 

Acidez Titulável 
3
 0,15 ± 0,04

 
0,21 ± 0,07

 
0,21 ± 0,07

 
0,21 ± 0,07

 
0,17 ± 0,07

 
0,21 ± 0,07

 

Açúcares Totais 
4
 0,95 ± 0,04 

A 
0,78 ± 0,10 

AB 
0,64 ± 0,04 

B 
0,61 ± 0,15 

B 
0,56 ± 0,00 

B 
0,61 ± 0,11 

Bb 

Pectina Total 
5
 0,75 ± 0,18 

C 
0,69 ± 0,15 

C 
0,94 ± 0,03 

BC 
1,16 ± 0,05 

B 
2,13 ± 0,21 

A 
1,86 ± 0,10 

Ab 

Pectina Solúvel 
5
 0,23 ± 0,01 

Cb 
1,12 ± 0,11

 Aa 
1,12 ± 0,10 

A 
0,81 ± 0,09 

Ba 
0,71 ± 0,10 

B 
0,65 ± 0,03 

Bb 

Ácido Ascórbico 
6
 35,35 ± 3,33

 
31,15 ± 3,16

 
29,88 ± 0,48

 
28,17 ± 6,16

 
25,73 ± 5,71

 
30,37 ± 1,61

 

Fenólicos Totais 
7
 31,14 ± 2,59 

B 
22,32 ± 9,02 

B 
15,19 ± 3,07 

B 
30,84 ± 2,04 

B 
99,09 ± 12,96 

Aa 
80,03 ± 16,07 

A 

DPPH 
8
 26,74 ± 2,17 

C 
24,69 ± 2,34 

C 
7,78 ± 1,51 

Bb 
35,29 ± 0,96 

A 
24,83 ± 3,12 

Ca 
15,56 ± 5,11 

B 

Sistema ß 
9 

44,84 ± 6,14 
BC 

44,16 ± 1,42 
BCb 

63,15 ± 2,44 
A 

71,63 ± 1,01 
Aa 

54,55 ± 2,80 
ABa 

27,40 ± 14,30 
C 

R
E

V
E

S
T

ID
O

 

Firmeza 
1
 115,61 ± 2,63 

A 
91,90 ± 2,30 

Ba 
69,15 ± 11,23 

Ca 
15,97 ± 2,00 

Da 
14,04 ± 0,51 

Da 
11,49 ± 0,06 

Da 

pH 6,46 ± 0,05 
Bb 

7,30 ± 0,56 
A 

7,06 ± 0,02 
ABa 

6,93 ± 0,04 
ABa 

7,30 ± 0,16
 Aa 

6,97 ± 0,03 
ABa 

Sólidos Solúveis 
2
 10,67 ± 0,58 

BC 
11,44 ± 1,07 

ABC 
13,33 ± 0,58 

AB 
13,89 ± 0,51 

Aa 
10,78 ± 0,19 

BC 
9,78 ± 2,04 

C 

Acidez Titulável 
3
 0,21 ± 0,07

 
0,21 ± 0,07

 
0,17 ± 0,07

 
0,17 ± 0,07

 
0,17 ± 0,07

 
0,21 ± 0,07

 

Açúcares Totais 
4
 0,83 ± 0,18 

A 
0,67 ± 0,07 

AB
 0,67 ± 0,13 

AB 
0,72 ± 0,09 

A 
0,41 ± 0,07 

B 
0,87 ± 0,04 

Aa 

Pectina Total 
5
 0,69 ± 0,22 

C 
0,71 ± 0,13 

C 
1,02 ± 0,12 

C 
0,99 ± 0,13 

C 
2,10 ± 0,04 

B 
2,59 ± 0,30 

Aa 

Pectina Solúvel 
5
 0,36 ± 0,03 

Ea 
0,60 ± 0,02 

Db 
0,98 ± 0,11 

A 
0,63 ± 0,01 

CDb 
0,78 ± 0,10 

BC 
0,90 ± 0,03 

ABa 

Ácido Ascórbico 
6
 36,94 ± 4,89 

AB 
47,74 ± 14,91 

A 
31,77 ± 3,01 

AB 
18,02 ± 2,67 

B 
21,88 ± 1,82 

B 
25,44 ± 5,76 

B 

Fenólicos Totais 
7
 24,29 ± 5,23 

B 
44,01 ± 18,25 

AB 
16,42 ± 7,08 

B 
38,12 ± 10,54 

AB 
58,99 ± 6,00 

Ab 
58,48 ± 12,56 

A 

DPPH 
8
 25,70 ± 0,63 

BC 
33,77 ± 7,94 

AB 
11,30 ± 0,78 

Da 
37,33 ± 1,45 

A 
18,88 ± 0,95 

CDb 
13,91 ± 2,57 

D 

Sistema ß 
9 

44,83 ± 7,26 
CD 

65,78 ± 3,61 
ABa 

71,90 ± 6,33 
A 

56,07 ± 1,78 
BCb 

36,12 ± 3,61 
Db 

16,66 ± 7,78 
E 

Médias com letras maiúsculas sobrescritas diferentes na linha e minúsculas na coluna diferem significativamente 5% (p < 0,05). 1(N); 2 (°Brix); 3 (g ácido cítrico. 100 g-1); 4 (g 

de glicose. 100 g-1); 5 (mg de ácido galacturônico. 100 g-1); 6 (mg. 100 g-1); 7 (mg EAG. 100 g-1); 8 (% Atividade de Sequestro do Radical Livre DPPH); 9Sistema ß–

Caroteno/Ácido Linoléico (% de Proteção).  
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Os frutos controle perderam mais da metade de sua firmeza inicial em quatro 

dias de armazenamento sob refrigeração, enquanto que os frutos revestidos demoraram, 

aproximadamente dez dias. Isto pode ser explicado pelo retardo da degradação de 

pectinas insolúveis em ácido péctico e pectina solúvel. Durante a maturação do fruto, 

acontece a despolimerização ou encurtamento do comprimento da cadeia das 

substâncias pectinas por ação das pectinases, e como o revestimento altera as 

concentrações de oxigênio e de dióxido de carbono, contribui para a redução da 

atividade enzimática e, consequente redução do metabolismo e desaceleração do 

amadurecimento dos frutos durante o armazenamento (LINHARES et al., 2007; 

PAYASI et al., 2009). 

O teor de pectina total aumentou com o tempo de armazenamento, independente 

do tratamento (Figura 15D). Este fato pode ser relacionado à extratabilidade da pectina 

durante o armazenamento. No início do armazenamento, a pectinase tem pouco acesso à 

pectina (substrato) localizada próxima à parede celular, impedindo sua completa 

extração. Com o passar do tempo, o rendimento da extração aumenta, pois parte dos 

polissacarídeos da parede celular sofrem hidrólise com o avanço do amadurecimento, 

facilitando a reação de degradação enzimática da pectina (OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2004). A pectina solúvel tendeu a aumentar com o tempo de armazenamento (Figura 

15E), e mais rapidamente nos frutos controle, indicando o amadurecimento precoce em 

relação aos frutos revestidos. O teor de pectina solúvel foi significativamente maior aos 

quatro, oito e doze dias de armazenamento refrigerado (Tabela 18), invertendo esta 

tendência só no vigésimo dia. 

Os valores de pH apresentaram pequena variação ao longo do tempo de 

armazenamento, e foram significativamente maiores nos frutos revestidos a partir do 

oitavo dia de armazenamento, enquanto os valores de acidez titulável não apresentaram 

diferença estatística, ao longo do armazemaneto (Tabela 18). A acidez é um parâmetro 

que afeta diretamente o sabor dos frutos. Frutos com níveis de ácido cítrico variando de 

0,08 a 1,95 g por 100 g de polpa são classificados como de sabor suave de fruta fresca e 

apresentam maior aceitabilidade para o consumo (PAIVA et al., 1997). Os valores 

observados nos abacates de ambos os tratamentos os enquadra nesta categoria. 

Em ambos os tratamentos ocorreu uma redução significativa do teor de açúcares 

totais em função do tempo de armazenamento, execeto no vigésimo dia, quando os 

frutos com revestimento apresentaram um súbito aumento, quando diferiram 

sinificativamente do controle (Tabela 18). O teor de açúcar dos frutos controle reduziu 
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siginificativamente de 0,95 no início do armazenamento para 0,61 g de glicose 100 g
-1

 

no final, e quase não variou entre o primeiro e o vigésimo dia nos frutos revestidos. 

Tesfay e Magwaza (2017) reportaram que os abacates com revestimento de 

carboximetilcelulose e extrato de moringa, e de quitosana mantiveram os mesmos teores 

de açúcares em comparação com o controle ao final do ensaio. Enquanto, neste estudo, 

o teor de açúcares totais foi maior nos frutos revestidos, provavelmente devido a maior 

redução do metabolismo, causada pelo revestimento à base de farinha de arroz, pectina 

cítrica, sorbitol, sorbato de potássio e nanofibras celulosídicas da casca de arroz. 

O teor de ácido ascórbico não apresentou diferença significativa entre os frutos 

revestidos e controle, e apenas os frutos revestidos apresentaram diferenças 

significativas ao longo do tempo de armazenamento (Figura 15F e Tabela 18). A 

atividade antioxidante dos frutos pode ser relacionada aos teores de ácido ascórbico e 

compostos fenólicos (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006; VELDE et al., 2013). O 

abacate é pobre em ácido ascórbico quando comparado às outras frutas. Ramful et al. 

(2011) classificaram os frutos de acordo com o teor de ácido ascórbico em três 

categorias: baixo (< 30 mg 100 g
-1

), médio (30-50 mg 100 g
-1

) e alto (> 50 mg 100 g
-1

). 

De acordo com essa classificação, os abacates se qualificaram como frutos de baixo teor 

de ácido ascórbico, contendo, principalmente, vitaminas lipossolúveis em sua 

composição. 

O teor de fenólicos totais aumentou ao longo do armazenamento em ambos 

tratamentos (Figura 15G), e somente no décimo sexto dia de armazenamento foi 

significativamente maior nos frutos do controle (Tabela 18). Entre o início e o final do 

ensaio houve um aumento significativo dos fenólicos totais, de 31,14 ± 2,59 a 80,03 ± 

16,07 mg EAG 100 g
-1 

nos frutos do controle, e de 24,29 ± 5,23 para 58,48 ± 12,56 mg 

EAG 100 g
-1 

nos frutos revestidos. Valores até vinte vezes maiores que os reportados 

por Daiuto et al. (2014) e Wang, Bostic e Gu (2010) que avaliaram a composição 

química e a atividade antioxidante de outros cultivares de abacate. Estes altos valores 

encontrados podem ser justificados pelas características ambientais do cultivo, 

variedade da cultivar e maturidade dos frutos, além da peculiaridade metodológica 

relacionada à extração e, também, pelas condições de armazenamento escolhidas no 

presente trabalho que, provavelmente, contribuíram para a síntese dos compostos 

fenólicos (VIZZOTTO et al., 2012). 

Os valores obtidos para a atividade antioxidante medida pelos métodos de 

redução do DPPH e pelo método do sistema β-caroteno/ácido linoleico variaram em 
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função do tempo (Tabela 15 e Figura 15H), e diferiram entre os tratamentos entre o 

quarto, décimo segundo e décimo sexto dias de armazenamento refrigerado pelo método 

ß–Caroteno/Ácido Linoléico, e no oitavo e décimo sexto dia pelo método DPPH. É 

importante ressaltar as diferenças nas capacidades antioxidantes medidas. O ensaio 

DPPH tem como base a captura do radical DPPH por antioxidantes na redução de um 

oxidante, reduzindo a coloração quando reduzido. O ensaio β-caroteno/ácido linoléico 

se baseia na oxidação do β-caroteno induzida pela degradação oxidativa do ácido 

linoléico (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006; RUFINO et al., 2007). 

A incorporação do sorbato de potássio na formulação do revestimento promoveu 

um efeito antimicrobiano mais que satisfatório, que contribuiu na prevenção do 

crescimento microbiano nos frutos revestidos. As boas práticas de higiene e sanificação 

também foram satisfatórias na preservação, tanto dos frutos revestidos como nos do 

controle. O sorbato de potássio tem efeito fungistático devido à inibição do sistema 

enzimático da desidrogenase, pela alteração do potencial eletroquímico alterando o ciclo 

de aminoácidos, consequentemente, nas enzimas (BALDINO; CARDEA; 

REVERCHON, 2016; KUPLENNIK et al., 2015; TÜRE; GÄLLSTEDT; 

HEDENQVIST, 2012). 

 

 

5.4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que é possível prolongar a vida útil de abacate cultivar “Quintal”, 

retardando o amadurecimento dos frutos por doze dias com a aplicação do revestimento 

elaborado a partir da farinha de grãos quebrados de arroz, nanofibras celulosídicas 

extraídas da casca do arroz, pectina cítrica, sorbitol e sorbato de potássio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os filmes produzidos apartir de farinha de arroz, pectina, sorbitol, nanofribras 

celulosídicas de casca de arroz e sorbato de potássio para revestir frutas in natura, 

apresenta potencial para aplicação, boa processabilidade e maleabilidade, quando 

comparados a outros revestimentos reportados na literatura, por apresentar resultados 

similares ou ate melhores e por apresentar propriedades mecânicas, de barreira, físicas 

que podem contribuir para estender o tempo de pós-colheita de frutos. 

Ao ser aplicado nos frutos, o revestimento teve boa aderência à superfície das 

frutas e foi dobrar a vida útil de morangos cultivar “Camino Real”, além de contribuir 

para a redução do metabolismo do fruto, perda de massa, manutenção da firmeza, 

dobrando o tempo para o início do amadurecimento das goiabas “Pedro Sato” e 

prolongar a vida útil de abacate cultivar “Quintal”, retardando o amadurecimento dos 

frutos por doze dias com a aplicação do revestimento. 

Sugere-se a continuação desta pesquisa para melhorar as propriedades dos 

revestimentos e otimizar o processo de elaboração da solução filmogênica, uma vez que 

este trabalho já apresentou um levantamento dos aspectos físicos e químicos dos filmes. 
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APÊNDICE 1 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) - FILME 

 

Parâmetros da análise de variância (Anova Fatorial) para os parâmetros de peso, 

espessura, opacidade, solubilidade, tensão na ruptura, alongamento na ruptura, módulo 

de Young e força máxima de ruptura da solução filmogênica base em função das 

concentrações de pectinas, solução de sorbitol e a interação entre ambos. 

Parâmetros Média Pectina SSorb Interação p R
2
 R

2
 Ajustado 

Peso 
1
 0,0000 0,5481 0,2750 0,7692 0,6219 0,1884 -0,1158 

Espessura 
2
 0,0000 0,7270 0,5841 0,6082 0,8614 0,0847 -0,2585 

Opacidade 
3
 0,0000 0,0010 0,2437 0,1249 0,0045 0,7877 0,7081 

Alongamento na Ruptura 
4
 0,0000 0,5536 0,9773 0,0141 0,0745 0,5594 0,3941 

Tensão na Ruptura 
5
 0,0000 0,0933 0,0048 0,0679 0,0098 0,7412 0,6442 

Módulo de Young 
5
 0,0000 0,0842 0,0006 0,0001 0,0001 0,9140 0,8818 

Força máxima de Ruptura 
6
 0,0000 0,0059 0,6843 0,9482 0,0367 0,6350 0,4981 

1 (g), 2 (µm); 3 (% μm-1); 4 (%); 5 (MPa); 6 (N). 
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APÊNDICE 2 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) - MORANGO 

 

Parâmetros da análise de variância (Anova Fatorial) para os parâmetros bioquímicos, 

físicos e químicos de morangos “Camino Real” com e sem revestimento comestível em 

função do tempo do tempo de armazenamento. 

  Intercept Tratamento Tempo Interação p R
2
 

L* Casca 0,0000 0,007814 0,81629 0,67832 0,11302 0,487 

L* Polpa 0,0000 0,565813 0,91404 0,52233 0,85279 0,137 

a* Casca 0,0000 0,299277 0,01409 0,28576 0,04277 0,577 

a* Polpa 0,0000 0,910138 0,81843 0,73889 0,95256 0,080 

b* Casca 0,0000 0,453821 0,57285 0,66267 0,75418 0,179 

b* Polpa 0,0000 0,543557 0,84740 0,92012 0,96533 0,069 

C* Casca 0,0000 0,300300 0,01367 0,23133 0,03806 0,587 

C* Polpa 0,0000 0,740590 0,86886 0,82411 0,97314 0,062 

H° Casca 0,0000 0,190981 0,01821 0,03492 0,01576 0,650 

H° Polpa 0,0000 0,195403 0,46765 0,98119 0,62888 0,228 

Antocianina 
1 

0,0000 0,267043 0,58537 0,72504 0,68268 0,207 

Perda de Massa 
2 

0,0000 0,000003 0,00000 0,10821 0,00000 0,932 

Taxa Respiratória 
3 

0,0000 0,000000 0,00000 0,00000 0,00000 0,935 

Firmeza 
4 

0,0000 0,000484 0,00007 0,508782 0,000117 0,854 

Sólidos Solúveis 
5 

0,0000 0,005736 0,000005 0,03843 0,00001 0,894 

Acidez Titulável 
6 

0,0000 0,023308 0,00028 0,396569 0,00111 0,783 

Açúcares Totais 
7 

0,0000 0,136529 0,03490 0,22830 0,05639 0,5536 

Pectina Total 
8 

0,0000 0,545517 0,00246 0,05147 0,00621 0,705 

Pectina Solúvel
8 

0,0000 0,000001 0,00000 0,00065 0,00000 0,980 

Ácido Ascórbico 
1 

0,0000 0,145312 0,00024 0,22051 0,00130 0,777 

Sistema ß Caroteno 
2 

0,0000 0,037139 0,03674 0,09506 0,02257 0,626 

DPPH 
2 

0,0000 0,816349 0,02848 0,74172 0,13910 0,464 

Fenólicos Totais 
9 

0,0000 0,983733 0,00189 0,70163 0,01451 0,656 

1 (mg. 100 g-1). 2(%); 3 (mL CO2. Kg de fruto-1. h-1);4 (N); 5 (°Brix); 6 (g ácido cítrico. 100 g-1); 7 (g de 

glicose. 100 g-1); 8 (mg de ácido galacturônico. 100 g-1); 9 (mg EAG. 100 g-1). 
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APÊNDICE 3 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) - GOIABA 

 

Parâmetros da análise de variância (Anova Fatorial) para os parâmetros bioquímicos, 

físicos e químicos de goiabas com e sem revestimento comestível em função do tempo 

do tempo de armazenamento. 

  Intercept Tratamento Tempo Interação p R
2
 R

2
 Ajustado 

L* Casca 0,000000 0,793100 0,814058 0,972238 0,983197 0,1150 -0,2905 

L* Polpa 0,000000 0,562221 0,795006 0,653015 0,850928 0,2005 -0,1657 

a* Casca 0,000000 0,410005 0,212991 0,762294 0,473480 0,3145 0,0003 

a* Polpa 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,9605 0,9425 

b* Casca 0,000000 0,101748 0,000666 0,610049 0,005013 0,6156 0,4395 

b* Polpa 0,000000 0,426917 0,006620 0,620146 0,041738 0,5144 0,2919 

C* Casca 0,000000 0,000024 0,000000 0,000098 0,000000 0,9549 0,9343 

C* Polpa 0,000000 0,000080 0,000000 0,000015 0,000000 0,9077 0,8655 

H° Casca 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,9991 0,9987 

H° Polpa 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,9981 0,9972 

Perda de Massa 
2 

0,000000 0,000000 0,000000 0,056267 0,000000 0,9929 0,9895 

Taxa Respiratória 
3 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000069 0,000000 0,9630 0,9455 

Firmeza 
4 

0,000000 0,000001 0,000000 0,003215 0,000000 0,9669 0,9517 

pH 0,000000 0,617273 0,424640 0,984969 0,851145 0,2005 -0,1659 

Sólidos Solúveis 
5 

0,000000 0,670235 0,000000 0,008542 0,000001 0,8314 0,7542 

Acidez Titulável 
6 

0,000000 0,584233 0,000616 0,254441 0,004146 0,6231 0,4504 

Açúcares Totais 
7 

0,000000 0,654149 0,010309 0,218395 0,030890 0,5312 0,3163 

Pectina Total 
8 

0,000000 0,386419 0,000000 0,002403 0,000000 0,9907 0,9865 

Pectina Solúvel
8 

0,000000 0,001119 0,000003 0,022083 0,000006 0,7999 0,7082 

Ácido Ascórbico 
1 

0,000000 0,003859 0,000139 0,027806 0,000125 0,7332 0,6109 

Sistema ß Caroteno 
2 

0,000000 0,688729 0,000000 0,182154 0,000000 0,8440 0,7726 

DPPH 
2 

0,000000 0,000003 0,000000 0,000000 0,000000 0,9149 0,8759 

Fenólicos Totais 
9 

0,000000 0,020274 0,000000 0,006624 0,000000 0,8899 0,8394 

1 (mg. 100 g-1). 2(%); 3 (mL CO2. Kg de fruto-1. h-1); 4 (N); 5 (°Brix); 6 (g ácido cítrico. 100 g-1); 7 (g de 

glicose. 100 g-1); 8 (mg de ácido galacturônico. 100 g-1); 9 (mg EAG. 100 g-1). 
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APÊNDICE 4 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) - ABACATE 

 

Parâmetros da análise de variância (Anova Fatorial) para os parâmetros bioquímicos, 

físicos e químicos de abacates “Quintal” com e sem revestimento em função do tempo 

do tempo de armazenamento. 

 
Média Tratamento Tempo Interação p R

2
 Rajustado

2
 

L* Casca 0,0000 0,0786 0,0248 0,1583 0,0270 0,54 0,33 

L* Polpa 0,0000 0,1354 0,0000 0,0070 0,0000 0,83 0,75 

a* Casca 0,0000 0,1667 0,0000 0,0194 0,0000 0,78 0,68 

a* Polpa 0,0000 0,0229 0,0000 0,0072 0,0000 0,93 0,90 

b* Casca 0,0000 0,0007 0,0002 0,0760 0,0001 0,73 0,61 

b* Polpa 0,0000 0,5216 0,0000 0,0014 0,0000 0,93 0,89 

C* Casca 0,0000 0,0085 0,0003 0,0087 0,0002 0,73 0,60 

C* Polpa 0,0000 0,8721 0,0000 0,00215 0,0000 0,92 0,88 

H° Casca 0,0000 0,0244 0,0000 0,0004 0,0000 0,92 0,89 

H° Polpa 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,99 0,99 

Clorofila Total
1 

0,0000 0,0892 0,0000 0,8180 0,0000 0,80 0,70 

Clorofila A 
1 

0,0000 0,0049 0,0000 0,4418 0,0000 0,87 0,80 

Clorofila B 
1 

0,0000 0,8214 0,0007 0,6612 0,0087 0,59 0,41 

Perda de Massa 
2 

0,0000 0,0000 0,0000 0,3694 0,0000 0,97 0,96 

Taxa Respiratória 
3 

0,0000 0,0000 0,0000 0,1005 0,0000 0,90 0,85 

Firmeza 
4 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,99 0,99 

pH 0,0000 0,0003 0,0000 0,0867 0,0000 0,76 0,66 

Sólidos Solúveis 
5 

0,0000 0,2651 0,1202 0,1914 0,1214 0,45 0,19 

Acidez Titulável 
6 

0,0000 0,8864 0,8805 0,8055 0,9575 0,14 -0,25 

Açúcares Totais 
7 

0,0000 0,8702 0,0000 0,0112 0,0001 0,75 0,64 

Pectina Total 
8 

0,0000 0,0866 0,0000 0,0008 0,0000 0,96 0,95 

Pectina Solúvel
8 

0,0000 0,0159 0,0000 0,0000 0,0000 0,95 0,93 

Ácido Ascórbico 
1 

0,0000 0,9213 0,0002 0,0103 0,0003 0,7 0,58 

Sistema ß Caroteno 
2 

0,0000 0,2477 0,0000 0,0000 0,0000 0,92 0,88 

DPPH 
2 

0,0000 0,3563 0,0000 0,0103 0,0000 0,93 0,89 

Fenólicos Totais 
9 

0,0000 0,0721 0,0000 0,0004 0,0000 0,90 0,86 

1 (mg 100 g-1). 2(%); 3 (mL CO2kg de fruto-1 h-1); 4 (N); 5 (°Brix); 6 (g ácido cítrico 100 g-1); 7 (g de glicose 
100g-1); 8 (mg de ácido galacturônico 100 g-1); 9 (mg EAG 100 g-1). 

 

 

 

 


