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RESUMO 

 

Os frutos minimamente processados vêm atender a necessidade de consumidores que 

apreciam produtos com características sensoriais próximas ao in natura, livres de aditivos 

químicos, prontos para o consumo e com qualidade. No entanto, durante o processamento 

esses produtos sofrem mudanças nas suas características de qualidade. As pesquisas com 

biopolímeros usados como filmes comestíveis aplicados aos frutos minimamente processados 

objetiva melhorar as características desses produtos durante o armazenamento sem interferir 

no objetivo alvo do processamento, que é condicionar o mínimo de danos ao produto para 

assemelhar-se aos frutos in natura. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um 

revestimento comestível á base de Goma do Cajueiro e de Carboximetilcelulose (CMC) 

adicionado de trans-cinamaldeído para a manutenção das características de mamões da 

variedade Formosa (Carica Papaia L) minimamente processados e armazenados sob 

temperatura de refrigeração (8 + 20 C) durante 15 dias. Para tanto, adquiriu-se frutos de 

Mamão Formosa (Carica Papaia L) na Chapada do Apodi, Limoeiro do Norte – CE, estes 

foram processados minimamente em câmara fria na Embrapa Agroindústria Tropical – 

Laboratório de Pós-colheita, na etapa de revestimento os frutos denominados como Controle 

foram imersos em água mineral, e os frutos denominados como revestidos foram imersos na 

Solução de Goma do Cajueiro e Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído. 

Efetuou-se a cada 05 dias (0,5,10 e 15 dias) análises químicas e físico-químicas, análise de 

compostos bioativos (Vitamina C, flavanóides, antocianinas totais e carotenoides totais), 

atividade antioxidante total, polifenóis solúveis totais; e análises de enzimas de degradação da 

parede celular (Pectinametilesterase e Poligalacturonase.). Como resultado, observou-se que o 

revestimento não promoveu mudanças nas características de qualidade observadas, com 

exceção da firmeza. Os frutos revestidos tiveram uma redução na atividade da 

Poligalacturonase que atua sobre a rigidez da parede celular. Ocorreu também uma 

manutenção dos compostos antioxidantes, com exceção do ácido ascórbico que ao final do 

armazenamento decresceu quando comparado ao controle. Podemos concluir que o 

revestimento manteve a vida de prateleira do produto por 10 dias, conservando as 

características funcionais e a atividade da Poligalacturonase.  

 

Palavras-chave: Compostos bioativos, Qualidade e Revestimento Comestível. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Minimally processed fruits come meet the need of consumers who appreciate products with 

sensory characteristics close to fresh, free of chemical additives, ready for consumption and 

quality. However, during the processing of these products undergo changes in quality 

characteristics. Research on biopolymers used as edible films applied to minimally processed 

fruits aims to improve the characteristics of the products during storage without interfering 

with the target goal of processing, which is conditional minimal damage to the product to 

resemble the fruit in natura. Thus, the aim of this study was to develop an edible coating to 

the base of the cashew tree gum and carboxymethylcellulose (CMC) added trans-

cinnamaldehyde to maintain the characteristics of the variety ‘Formosa’ papaya (Carica 

papaya L.) minimally processed and stored under temperature cooled (8 + 20 ° C) for 15 days. 

To do so, was acquired ‘Formosa’ papaya fruit (Carica papaya L.) in the Chapada do Apodi, 

Limoeiro do Norte – CE, these were minimally processed in a cold chamber in Embrapa 

Agroindústria Tropical, in step coating the fruits termed as control were immersed in mineral 

water and fruit termed as coated were immersed in the solution of cashew gum and 

carboxymethylcellulose added trans-cinnamaldehyde. It was conducted every 05 days (0,5,10 

and 15 days) chemical analysis and physico-chemical analysis of bioactive compounds 

(vitamin C, flavonoids, anthocyanins and total carotenoids), total antioxidant activity, total 

soluble polyphenols, and Enzyme analyzes of cell wall degradation (pectin methylesterase 

and polygalacturonase.). As a result, it was observed that the coating did not cause changes in 

the observed quality characteristics, except strength. Coated fruits had a reduction in the 

activity of Polygalacturonase acting on the rigidity of the cell wall. Occurred also maintained 

the antioxidant compounds, with the exception of ascorbic acid to the end of storage 

decreased when  

 

Keywords: Bioactive Compounds, Enzymes and Quality Wallpaper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, tem-se notado um aumento no consumo de frutas e hortaliças, 

em razão do seu potencial na prevenção de doenças cardiovasculares e câncer, já que estes 

alimentos são fontes de vitaminas antioxidantes (C e E) e compostos fenólicos (GARDER et 

al, 2000) 

A preocupação com a saúde, aliada ao ritmo de vida intenso, tem provocado 

mudanças no hábito alimentar das pessoas, direcionando-as para uma alimentação saudável e, 

ao mesmo tempo, rápida e de fácil preparo. (LOPES e PAIVA, 2002). 

Uma tendência crescente na atualidade são os alimentos minimamente 

processados. Este seguimento tem crescido exponencialmente nos últimos anos, chegando a atingir 

uma receita de US$ 15 bilhões no ano de 2009, segundo dados da Associação Internacional dos 

Produtores de Minimamente Processados.  

Muitas estratégias para a preservação dos produtos frescos podem ser utilizadas 

tradicionalmente. Essas tecnologias, no entanto causam modificações sensoriais nos produtos.  

Nesse sentido, um crescente interesse tem sido despertado quanto ao uso de substâncias 

naturais para prevenir as perdas de qualidade em frutas e hortaliças minimamente processadas 

(MARRIOTT, 2010). 

Grande destaque tem sido dado à aplicação de revestimentos para a proteção e 

preservação de alimentos. Este método inovador vem para atender a necessidade de proteção 

do alimento fresco e minimamente processado atuando como uma barreira de resistência ao 

vapor d’água e transmissão de gases, oxidação lipídica e perdas de aroma e flavour, 

desempenhando um efeito superior sobre as vantagens do emprego de polímeros sintéticos 

reduzindo também o seu uso e contribuindo dessa forma para proteção do meio ambiente 

(KROCHTA, 1994; KO e HETTIARCCHY, 2001) 

A goma do cajueiro é um polissacarídeo exsudato da árvore Anacardium 

occideltale L., produtora do pseudofruto do caju. A média da produção anual chega a 120 Kg 

por planta, fazendo deste produto um objeto de estudo em potencial. No entanto, a goma até 

pouco tempo não era utilizada, atualmente os estudos deste produto no Brasil têm aumentado 

(SILVA et al, 2006). Outro polímero utilizado no revestimento de frutos é a 

Carboximelcelulose, um polímero modificado a partir da celulose com ótima capacidade de 
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formar filme e também tem sido empregada com intuito de preservar frutos (MERLE et al 

1999). 

Recentemente, estudos têm demonstrado que os óleos essenciais apresentam uma 

larga faixa de atividade antimicrobiana com significante potencial no controle de perdas na 

qualidade de hortifrutícolas minimamente processados. O trans-cinamaldeído (trans-3-fenil-2-

propenal), um composto derivado da planta canela (Cinnamomum zeylanicum) é encontrado 

naturalmente em uma vasta gama de óleos essenciais como o de cassia, jacinto, mirra e rosa 

Bulgária. (GUTIERREZ et al., 2008a).  

O mamão (Carica papaya L.) é uma espécie herbácea sendo uma das frutas mais 

cultivadas no mundo, especialmente em áreas tropicais onde a temperatura média anual é de 

25ºC. Entretanto, apenas 3% da produção brasileira é destinada a exportação, sendo a maior 

parte consumida internamente. Os frutos da cultivar ‘Formosa’ tem preferência nacional, 

enquanto os ‘Sunrise Solo’ se destacam para a exportação (AGRIANUAL, 2005). De acordo 

com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) as estimativas 

nacionais de perdas pós-colheita do mamão estão associadas a doenças parasitárias, desordens 

fisiológicas, injúrias mecânicas e superamadurecimento, que são em torno de 75%.  

O mercado internacional de frutas frescas cresce US$ 1 bilhão em média ao ano, 

sendo um negócio de US$ 22 bilhões anuais, superando soja grão (US$ 11 bilhões), trigo 

(US$ 17,5 bilhões) e carne bovina (US$ 15 bilhões) (BRASIL-MAPA, 2007).  

A busca por Tecnologias para melhorar a qualidade e estender a vida de prateleira 

dos produtos hortícolas, são importantes metas para garantir a produtividade e a 

competitividade no agronegócio. Assim, diversas técnicas na produção de frutas e derivados 

tem sido motivo de pesquisas objetivando produtos ou matéria-prima de boa qualidade, 

gerando divisas por meio de exportações de produtos agroindustriais com valor agregado, 

obtidos através de tecnologias de processamento com atenção voltada à constante 

modernização da infraestrutura, para não apenas exportar commodities, mas principalmente, 

produtos de qualidade e, dessa forma, contribuindo para a geração de trabalho, emprego, 

serviço e renda no próprio país.  

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um sistema inovador de embalagem bioativa consistindo de um 

revestimento comestível, com matriz de Goma do cajueiro e Carboximetilcelulose, baseado 

no efeito sinergístico da incorporação de um composto ativo do óleo essencial da canela 

(Cinnamomum aromaticum,), o trans-cinamaldeído para manutenção das características de 

qualidade e funcionais do mamão ‘Formosa’ minimamente processado.  

 

2.2 Objetivo Específicos 

 

1. Elaborar um revestimento inovador com Goma do Cajueiro e 

Carboximetilcelulose adicionado de Trans-cinamaldeído para aplicação em 

mamão minimamente processado; 

2. Avaliar o efeito do revestimento comestível a base de goma do cajueiro e 

carboximetilcelulose, adicionado de trans-cinamaldeído em mamão ‘Formosa’ 

minimamente processado nos atributos de qualidade e na retenção dos 

compostos antioxidantes durante 15 dias sob refrigeração (8 + 20C); 

3. Determinar a atividade antioxidante total em mamão ‘Formosa’ minimamente 

processado revestido a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose, 

adicionado de trans-cinamaldeído, durante 15 dias sob refrigeração (8 + 20C);  

4. Avaliar o efeito do revestimento comestível a base de goma do cajueiro e 

carboximetilcelulose adicionado do trans-cinamaldeído em mamão ‘Formosa’ 

minimamente processado na atividade das enzimas da parede celular 

(Poligalacturonase e Pectinametilesterase). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Matéria Prima Vegetal: Mamão (Carica papaya l.)  

 

O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma espécie herbácea, semi-perene, 

pertencente à família Caricaceae; com centro de origem provável no Nordeste da América do 

Sul, vertente oriental dos Andes, mais precisamente na Bacia Amazônica superior 

(JACOMITO, et al 2002). Seu cultivo encontra-se difundido em todo território nacional e em 

diversos países de clima tropical e subtropical. As condições de desenvolvimento da cultura 

do mamão no Brasil são excelentes, com a característica de que há possibilidade de produzir 

mamão em todas as regiões e o ano inteiro (ANUÁRIO BRASILEIRO DA 

FRUTICULTURA, 2002). 

Segundo dados da FAO (2002), a produção mundial de mamão aumentou 42% na 

década de 1990, atingindo cerca de 6 milhões de toneladas. Nesse contexto, o Brasil ocupa 

posição de destaque como País maior produtor dessa fruta, com 1,5 milhões de toneladas por 

ano e sua produção continua crescendo, com aumento de área. Na última década tem-se 

verificado a inclusão de vários estados nordestinos na cadeia produtiva de mamão do País: 

Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe, embora todos ainda apresentem 

produção bem aquém daquelas obtidas na Bahia e no Espírito Santo, estados que respondem 

por mais de 85% da produção brasileira de mamão (AGRIANUAL, 2005). 

De acordo com VILAS (2002), o crescimento na demanda mundial de frutas 

deve-se a uma soma de fatores tais como: a associação do consumo de frutas com a redução 

de várias enfermidades; a crescente conscientização com a preservação da saúde; o aumento 

na expectativa de vida do homem, elevando o número de consumidores idosos; a tendência 

crescente de consumo de alimentos com baixos níveis calóricos e ricos em fibras, vitaminas e 

sais minerais; a realização de campanhas recomendando o consumo de frutas, por parte de 

comunidades médicas. 

Na composição química da polpa do mamão predominam água (86,8%), açúcares 

(12,18%) e proteínas (0,5%). SOUZA (1998) e MANICA (2006) afirmam que o fruto é 

considerado uma importante fonte de carotenóides (1093 a 3100 mg/mL), precursores da 

vitamina A, e vitamina C (35 a 84 mg/100 mL), sendo que essa composição do mamão pode 

variar em função dos teores de nutrientes do solo, época do ano, da cultivar e do grau de 
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maturação do fruto (CONABIO, 2007). 

O mamoeiro é uma fruteira de rápido crescimento, com florescimento precoce e 

contínuo em um período relativamente curto, atingindo elevada produção de frutos. Começa a 

florescer dos cinco a sete meses de idade e a produzir frutos de nove a catorze meses, a contar 

do plantio no local definitivo. Tais características refletem em uma demanda constante por 

nutrientes, proporcional ao longo do desenvolvimento da planta (VITTI et al., 1989). Fatores 

como tipo de solo, precipitação pluviométrica, localização da plantação, tratos culturais e 

idade das plantas influem na prática da adubação. 

Os requisitos físico-químicos estabelecidos para polpa de mamão estão 

apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Requisitos físico-químicos para polpa de mamão  

Requisitos Mínimo Máximo  

Sólidos Solúveis em ºBrix a 20ºC 10 - 

pH 4,00 - 

Acidez em ácido cítrico (g\100g) 0,17 - 

Açúcares totais naturais do mamão (g/100g) - 14,00 

Sólidos Totais (g /100g) 10,5 - 

Fonte: BRASIL, 2000 

 

3.2 Processamento Mínimo de Frutos 

 

Frutas e hortaliças minimamente processadas são vegetais que passaram por 

alterações físicas, sendo descascados, picados, torneados ou ralados, dentre outros processos, 

mas mantidos no estado fresco e metabolicamente ativo (MORETTI, 2007).   

Alguns estudiosos destacam como tendências o aumento da alimentação fora de 

casa por parte dos consumidores, a garantia de mercado para produtos regionais, e o 

surgimento de produtos destinados à Terceira Idade. Espera-se também que haja considerável 

aumento na quantidade de mulheres que trabalham fora de casa, um maior número de pessoas 

que moram sozinhas, uma preocupação com uma vida mais saudável, além de produtos 

agrícolas padronizados e um consumidor cada vez mais exigente e conhecedor de seus 

direitos.  No quesito alimentação, a praticidade no preparo dos pratos tem grande importância, 

em virtude da falta de tempo que é característica de famílias dos dias atuais. Por isso, alguns 
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produtos alimentícios que se encaixam bem nesse contexto são: os congelados, os 

desidratados, alguns produtos industrializados e os Produtos Minimamente Processados 

(HANASHIRO, 2003). 

O processamento mínimo aumenta a possibilidade de contaminação do fruto, pois 

este é submetido à manipulação. É necessário que haja uma preocupação com as boas práticas 

durante o processamento e com a sanitização na indústria, para que o produto saia com o 

máximo de qualidade.  

Para Moreira (2004), o controle da temperatura é a técnica mais útil para 

minimizar os efeitos da injúria nos produtos minimamente processados, pois a velocidade das 

reações metabólicas é reduzida em duas a três vezes a cada 10ºC de abaixamento na 

temperatura.  As baixas temperaturas em todas as fases, desde o processamento até o 

consumo, é o fator mais importante para a manutenção da qualidade dos produtos 

minimamente processados, o que garante uma maior vida útil.   

Os produtos minimamente processados possuem uma relação superfície/volume 

superior aos vegetais intactos, a perda de água e suas conseqüências são mais acentuada.  

Conforme Moreira (2004), a maioria das frutas e hortaliças é composta por 80 a 95% de água.  

A umidade relativa dos espaços intercelulares é muito próxima de 100%, e frequentemente o 

ambiente possui umidade relativa inferior a este valor, fazendo com que o vapor d’água se 

difunda destes espaços para o ambiente, através do processo de transpiração. (MOREIRA, 

2004)  

A perda de água é responsável pela perda de turgidez e pelo enrugamento dos 

tecidos vegetais, o que pode causar a rejeição do produto pelos consumidores.  Em alguns 

produtos é necessário realizar uma centrifugação para remover o excesso de água da 

superfície e, assim, reduzir o crescimento microbiano (LIDSTER et al., 1980).    

A conservação dos vegetais em condições de atmosfera modificada, pode ser 

definida como o armazenamento sob condição atmosférica diferente daquela presente na 

atmosfera do ar normal. Na atmosfera normal são encontradas concentrações de 0,03% de 

CO2 e de 21% de O2.  O princípio da conservação em atmosfera modificada consiste na 

redução da taxa respiratória e de outros processos metabólicos responsáveis pela deterioração 

dos produtos, através da alteração da composição gasosa no interior da embalagem (PORTE e 

MAIA, 2001).   
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O sistema com atmosfera modificada consiste no acondicionamento do produto 

minimamente processado em uma embalagem selada e semipermeável a gases, a fim de 

reduzir a concentração de O2 e aumentar a concentração de CO2 no interior da mesma.  

Moreira (2004) afirma que a atmosfera modificada reduz a proliferação microbiana e desse 

modo aumenta a vida útil dos vegetais (PORTE e MAIA, 2001).     

A respiração vegetal consiste na oxidação de açúcares e ácidos orgânicos para 

obtenção de energia, que produz como resíduos, dióxido de carbono (CO2) e água. As 

principais manifestações fisiológicas, provenientes da ruptura dos tecidos vegetais são o 

aumento na velocidade de respiração, e, em alguns casos, a produção de etileno. A taxa 

respiratória dos alimentos minimamente processados é aumentada de 3 a 7 vezes, em relação 

ao tecido intacto, o que se traduz em rápido consumo de oxigênio dentro da embalagem 

(PORTE e MAIA, 2001).   

O etileno (C2H4), composto volátil, é produzido endogenamente, talvez, por todas 

as plantas. Em concentrações tão baixas quanto 0,1 mL/L, o etileno pode induzir uma série de 

respostas fisiológicas, incluindo amadurecimento, senescência e desordens fisiológicas 

(PORTE E MAIA, 2001).  A redução de teores de oxigênio abaixo de 8% diminui a produção 

de etileno pelas frutas frescas e vegetais. O oxigênio é necessário para a produção e ação do 

etileno. O CO2 previne ou retarda os efeitos prejudiciais do etileno em frutas e vegetais 

frescos, tais como a perda de firmeza e a incidência de desordens fisiológicas.  A produção de 

etileno por frutas e hortaliças processadas pode ser incrementada em até 20 vezes, quando 

comparada com vegetal intacto (PORTE E MAIA, 2001).   

O escurecimento dos vegetais pode ser enzimático ou químico. As 

polifenoloxidases constituem a classe de enzimas envolvidas no escurecimento de vegetais e 

pequena redução no pH pode diminuir em até 50% a atividade deste tipo de enzima.  Ainda 

que baixas, as temperaturas inadequadas de armazenamento provocam injúrias que afetam a 

cor e a qualidade de diversos alimentos, o que ressalta a importância da manutenção de 

temperaturas ótimas em toda a cadeia de produção e comercialização destes produtos.  A 

diminuição da concentração de oxigênio reduz a velocidade de reação de enzimas que 

catalisam oxidação, acarretando o escurecimento, como as polifenoloxidases, visto que o 

oxigênio é um de seus substratos. Por isso, o acondicionamento sob vácuo ou nitrogênio tende 

a retardar o escurecimento dos produtos, mas pode provocar a fermentação láctica (PORTE E 

MAIA, 2001).   
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A degradação da textura deve-se a ação de proteases e enzimas pectinolíticas dos 

compostos da parede celular para ao interior do produto. Altas concentrações de CO2 inibem a 

degradação de textura em morangos, enquanto que não altera o amolecimento de rodelas de 

kiwi, sugerindo que a concentração gasosa não exerce efeito sobre as enzimas proteolíticas e 

pectinolíticas (HANASHIRO, 2003).  

No processamento parcial de frutas e vegetais, as etapas do processo como corte, 

descascamento e outras ações físicas causam injúrias e danos aos tecidos. No entanto, estas 

ações físicas são necessárias no preparo de produtos frescos para consumo direto.  Os tecidos 

fatiados, cuja superfície de exposição é maior, apresentam maiores taxas de respiração e, 

consequentemente, maiores alterações fisiológicas, bioquímicas e microbiológicas que o 

tecido inteiro (HANASHIRO, 2003).  

A perda de água pode ser uma das principais causas de deterioração, já que 

resultam em perdas quantitativas, perdas na aparência (murchamento), na textura 

(amolecimento) e na qualidade nutricional.  A perda de água, pelos vegetais minimamente 

processados, pode ser minimizada pela atmosfera modificada ou controlada, devido à elevada 

umidade relativa propiciada (HANASHIRO, 2003). 

 

3.3 Revestimentos Comestíveis Aplicados em Frutos 

 

Revestimentos comestíveis e filmes comestíveis são os dois termos utilizados em 

embalagens de alimentos. No entanto deve-se fazer uma distinção: um filme é uma pele fina 

formada, por exemplo, através de solução de polímero fundido preparada separada do 

alimento e depois de pronta aplicada a ele, enquanto um revestimento pode ser uma suspensão 

ou uma emulsão aplicada diretamente sobre a superfície do alimento, levando à formação 

subseqüente de um filme (SOUZA et al, 2010). Em outras palavras, a diferença básica é que 

os filmes são pré-formados, separadamente, do produto.  Já os revestimentos são formados 

sobre a própria superfície do alimento. 

Filmes e revestimentos comestíveis têm recebido considerável atenção nos 

últimos anos por causa de suas vantagens sobre filmes sintéticos. A principal vantagem de 

filmes comestíveis é que eles podem ser consumidos com o produto que reveste. Não há 

embalagem para eliminar, e mesmo que os filmes não fossem consumidos, eles poderiam ser 

descartados sem contribuir com a poluição ambiental, uma vez que são biodegradáveis. 
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Filmes comestíveis são produzidos exclusivamente a partir de ingredientes comestíveis e, 

portanto degradam mais rápido que materiais poliméricos (BOURTOMM, 2008). A busca de 

novos materiais renováveis a partir fontes naturais é uma tarefa importante, pois novas 

funcionaldades são procuradas, e materiais menos nobres devem ser estudados para aplicação 

visando economia e meio ambiente. 

Embora a aplicação de fungicidas sintéticos e antioxidantes em vegetais, na forma 

de uma cera ou um revestimento à base de água, forneça preservação pós-colheita, há uma 

crescente preocupação entre os consumidores sobre o nível de aditivos presentes nos vegetais, 

neurotoxicidade de resíduos de pesticidas, particularmente endosulfan, kepone, e os 

piretróides estão levantando um grande desafio para a manutenção dos habitats naturais (KO 

& HETTIARCCHY, 2001). 

Um revestimento comestível aplicado como uma emulsão pode servir como uma 

barreira para a água vapor e ser uma barreira seletiva para O2 e CO2 (KROCHTA, 1994). Há 

vários relatos sobre os benefícios potenciais do uso de nisina como revestimento 

antimicrobiano, esta substância é produzida a partir de compostos naturais (KO & 

HETTIARCCHY, 2001). A incorporação de compostos antimicrobianos em filmes de 

revestimento comestível, oferece segurança e aumento de vida de prateleira. Filmes 

comestíveis antimicrobianos estão recebendo atenção como um método potencial para a 

preservação dos vegetais. 

As características requeridas da película comestível dependem, principalmente, 

das características do alimento. Assim, para produtos suscetíveis à oxidação, as películas 

devem apresentar baixa permeabilidade a O2. Frutas e hortaliças frescas requerem películas 

que permitam transferência moderada de gases para reduzir (mas não inibir) a respiração e 

evitar processos fermentativos resultantes de anaerobiose (BRAVIN, PERESSINI E 

SENSIDONI, 2006).   

O uso de películas (filmes) comestíveis é uma proposta que vem sendo usada com 

a mesma finalidade da cera. Nesta técnica utilizam-se como matéria prima, os derivados do 

amido, da celulose ou do colágeno. Podem ser usadas diretamente sobre os alimentos, que 

poderão ser consumidos ainda com a película. A fécula de mandioca é considerada a matéria-

prima mais adequada na elaboração de biofilmes comestíveis, por formar películas resistentes 

e transparentes, por serem eficientes barreiras à perda de água, proporcionando bom aspecto e 

brilho intenso, tornando frutos e hortaliças comercialmente atrativos (VILA, 2004).  
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Os revestimentos proporcionam uma barreira de umidade na superfície do 

produto, minimizando o problema da perda deste atributo durante a pós-colheita, e 

armazenamento de produtos frescos, que leva à perda de peso, alterações na textura, sabor e 

aparência (ROONEY, 2005). Além do mais, fornecem de barreiras de gás suficiente para o 

controle de trocas gasosas com o ambiente. Assim, é possível diminuir a respiração e retardar 

a deterioração. A barreira de gás poderá retardar as reações enzimáticas, devido à ausência de 

oxidação e proteger o frescor do produto evitando escurecimento e amolecimento durante o 

armazenamento (ROONEY, 2005). 

Adicionalmente, os revestimentos restringem a troca de compostos voláteis entre 

o produto fresco e seu ambiente, novamente fornecendo barreiras de gás, evitando assim a 

perda de sabor proveniente de compostos voláteis naturais, componentes de cor do produto 

fresco e contaminação com odores diferentes, por exemplo, durante o armazenamento 

refrigerado (ROONEY, 2005);  

De acordo com Rooney (2005) eles protegem o produto contra danos físicos 

causados por impacto mecânico, pressão, vibrações e outros fatores mecânicos (de forma 

limitada) e atuam como portadores de ingredientes funcionais, tais como agentes 

antimicrobianos e antioxidantes, nutracêuticos, cor e ingredientes de sabor para a redução nas 

cargas microbianas oxidação, retardando, descoloração e melhorar a qualidade geral. 

As películas podem ser obtidas de diferentes tipos de materiais, sendo mais 

utilizados os polissacarídeos, as proteínas e os lipídios. Dentre os polissacarídeos estão 

incluídos amido e derivado, celulose e derivados, alginatos, carragenina, várias plantas e 

gomas microbianas, quitosana e pectinatos (LIN e ZHAO, 2007; RINAUDO, 2008).  

Os polissacarídeos apresentam boas propriedades de formação de filmes e boa 

barreira aos gases, porém sendo hidrofílicos, não proporcionam boa barreira à umidade. 

Podem apresentar uma carga neutra (ésteres de acetato, éteres de metila, outros açúcares 

neutros), carga negativa (carboxilato, grupos sulfato) ou carga positiva (grupos amino) devido 

à presença de grupos químicos diferentes ligados a unidades de monossacarídeo individual. 

Todas essas características estruturais dos polissacarídeos contribuem para as diferenças em 

sinergia solubilidade, ou incompatibilidade entre si ou com outros ingredientes (proteínas, 

sais minerais, ácidos e lipídios), espessamento, gelificação e as propriedades emulsificantes. 

Essas diferenças acabam por afetar polissacarídeos nas propriedades da película final 

(NIETO, 2009). 
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Lipídios comestíveis, incluindo lipídios neutros, ácidos graxos, ceras e resinas são 

os materiais de revestimento tradicional de produtos frescos. Revestimentos de cera e à base 

de óleo de parafina podem ser obtidos mediante o uso de cera, candelilla cera, cera de abelha, 

cera de carnaúba, polietileno cera e óleo mineral (BOURTOMM, 2008). Os lipídios oferecem 

excelente barreira contra as perdas de umidade devido a sua hidrofobicidade, mas apresentam 

problemas relativos à estabilidade oxidativa. Além de prevenir a perda de água, revestimentos 

de lipídios têm sido utilizados para reduzir a respiração, ampliando assim vida de prateleira, e 

para melhorar a aparência em frutas e legumes. Filmes de lipídeos são freqüentemente 

inseridos em uma matriz de estrutura do polímero, geralmente um polissacarídeo, para 

oferecer resistência mecânica (SILVA et al, 2010). 

A variedade de proteínas de fontes naturais (como a caseína, soja soro de leite, 

colágeno, glúten de trigo, queratina e albumina de ovo) foi testada na produção de filmes 

comestíveis (DANGARAN e TOMASULA, 2009). As propriedades desse tipo de filme 

dependem de diversos fatores como a fonte de proteína, pH da solução de proteína, tipo e 

concentração de plastificantes, a preparação, condições e substâncias incorporadas as soluções 

para formação de película. Filmes a base de proteínas geralmente têm boas propriedades 

mecânicas devido às interações entre cadeias através de pontes dissulfeto (S-S) ligação 

covalente, o hidrogênio colagem, forças eletrostáticas e interações hidrofóbicas (KROCHTA, 

1997). As propriedades mecânicas dos filmes à base de proteínas, geralmente, são superiores 

às dos demais. 

Devido às vantagens e limitações de cada categoria de componentes dos filmes e 

coberturas, podem-se combinar materiais para melhorar as propriedades físicas de 

compatibilidade das coberturas.   

 

3.4 Características da Goma do Cajueiro 

 

As gomas (hidrocolóides) são polissacarídeos pertencentes à classe dos 

carboidratos. Polissacarídeos são formados por unidades de monossacarídeos em arranjos 

lineares ou ramificados (BOTELHO, 1999; FERNNEMA, 1996). Com exceção do amido e 

seus derivados, a maioria dos polissacarídeos, apesar de sofrer hidrólise ácida e enzimática, 

passa pelo trato gastrintestinal com pouca ou nenhuma modificação, os quais são, 

essencialmente, não calóricos. 
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As gomas podem ser definidas, num sentido amplo como qualquer polissacarídeo 

solúvel em água, extraído a partir de vegetais terrestres, marinhos ou microrganismos, 

possuindo a capacidade de aumentar a viscosidade ou formar géis (FERNNEMA, 1996). Elas 

são substancias químicas de elevado peso molecular, hidrofílicas, com propriedades coloidais, 

produzindo em solventes orgânicos como clorofórmio, acetona, etanol, suspensões altamente 

viscosa, com funções espessantes, gelificantes, emulsificantes, estabilizantes e aglutinantes 

(LIMA et al, 2001). 

É sabido que os exsudatos de plantas são característicos de um processo de defesa. 

Assim sendo, estes exsudatos são ricos em substâncias como enzimas, proteínas, 

polissacarídeos que necessitam ser caracterizados e quantificados. 

A goma do cajueiro é um exsudato da árvore Anacardium occideltale L., 

produtora do pseudofruto do caju. A média da produção anual chega a 120 Kg por planta, 

fazendo deste produto um objeto de estudo em potencial. No entanto, a goma até pouco tempo 

não era utilizada, atualmente os estudos deste produto no Brasil têm aumentado (SILVA et al, 

2006). 

Devido às propriedades de formação de filme, este produto pode ser utilizado em 

indústrias de embalagens e farmacêuticas. É um produto de acesso fácil, barato e 

biodegradável (MONTEIRO et al, 2007). Este produto apresenta as seguintes vantagens: 

incolor, com brilho aparente e baixo teor calórico quando utilizado como revestimento 

comestível. (CARNEIRO-DA-CUNHA et al, 2007). 

Em relação à composição este produto é um heterocomplexo de cálcio, magnésio, 

potássio, sais de sódio e heteropolissacarídeos. Consiste também em galactose (72%), glicose 

(14%), arabinose (4,6%), ramnose (3,2%) e ácido glucurônico (4,5%) (DE PAULA et al., 

1998; MOTHÉ e RAO, 1999). Outra propriedade interessante diz respeito a sua solubilidade 

em água com baixa viscosidade e sua precipitação por solventes orgânicos polares, como o 

etanol (CARNEIRO-DA-CUNHA et al, 2007). 

Devido à versatilidade das reações químicas dos polissacarídeos, estudos apontam 

sua utilização para imobilização de reações enzimáticas (SILVA et al, 2010). 
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3.5 Filmes de Carboximetilcelulose (CMC) 

 

A Carboximetilcelulose é um polímero sintético, aniônico derivado da celulose, 

muito solúvel em água sobre diferentes temperaturas formando soluções ou géis. A CMC é 

um éter de celulose que possui a estrutura baseada no polímero de ß(1-4)-D-glucopiranose da 

celulose (MERLE et al 1999). Sua produção consiste do tratamento da celulose com o ácido 

monocloroacético em presença de excesso de hidróxido de sódio (FUGIMOTO et al, 2002). 

Os filmes a base de CMC são flexíveis, transparentes, sem odor, tem resistência 

moderada à ruptura, são resistentes a óleos e migração de gordura, solúveis em água e 

funcionam como barreira moderada à umidade e ao oxigênio. Este revestimento tem sido 

utilizado para retardar a perda de qualidade em produtos frescos (ALBERTINI, 2011). 

A Resolução nº 386 de 5 de agosto de 1999 menciona que através da análise 

toxicológica, a FAO estabeleceu valores de Ingestão Diária Aceitável – IDA como não 

especificado para diversos aditivos incluindo a CMC. Isso significa que o aditivo pode ser 

utilizado em quantidade suficiente pra surtir efeito (BRAIL, 1999). 

 

3.6 Trans-cinamaldeído  

 

Com o aumento de conhecimento sobre a eficácia e segurança toxicológica dos 

conservantes químicos e sintéticos, a demanda por alternativas naturais tem aumentado. Neste 

contexto, os óleos essenciais tem também atraído interesse pelo seu potencial como 

conservantes naturais de alimentos, sendo aprovados como substâncias GRAS (Do inglês, 

Generally Recognize As Safe) para a alimentação e muito deles apresentam uma larga faixa 

de atividade antimicrobiana, com significante potencial no controle de patógenos e bactérias 

psicrotróficas deteriorantes associados com os Vegetais Minimamente Processados 

(GUTIERREZ et al., 2008a).  

Óleos essenciais são complexas misturas de líquidos aromáticos e voláteis 

podendo conter de 20-60 componentes de diferentes concentrações, provenientes do 

metabolismo secundário das plantas, sendo normalmente sintetizados em células especiais ou 

grupo de células, encontrados em folhas e caules e comumente concentrado em uma região 

particular tais como folhas, casca ou fruto (OUSSALAH et al., 2006). O principal grupo de 

componentes dos óleos essenciais, é o composto de terpenos e terpenóides e os minoritários 
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de constituintes aromáticos e alifáticos, sendo ambos de baixo peso molecular (BAKKALI et 

al., 2008).  

O trans-cinamaldeído (trans-3fenil-2-propenal) é reconhecido como GRAS (Do 

inglês, Generally Recognize As Safe) para a alimentação, baseado no CRF 21, parte 182.60 

(CFR 2003a) sendo encontrado naturalmente em uma vasta gama de óleos essenciais, tais 

como no óleo de canela, cassia, jacinto, mirra e rosa Bulgaria (FURIAAND e BELLANCA, 

1975 apud ARAGÃO, 2012). É um líquido oleoso amarelado, com odor de canela e sabor 

doce.  

É crescente a literatura sobre a avaliação da eficiência da incorporação dos óleos 

essenciais, ou de seus compostos ativos, em revestimento para assegurar a garantia de 

qualidade e segurança em frutos. Entretanto, essa literatura é escassa em se tratando de frutos 

tropicais (RAYBAUDI-MASSILIA et al., 2008; BOSQUEZ-MOLINA et al., 2010 apud 

ARAGÃO, 2012).  

Embora todos os órgãos de uma planta possam acumular óleos voláteis, sua 

composição pode variar segundo a localização, como por exemplo, o óleo das cascas da 

canela é rico em aldeído cinâmico, enquanto que o das folhas e das raízes desse mesmo 

vegetal é rico em eugenol e cânfora, respectivamente. Também a composição química de um 

óleo volátil, extraído de um mesmo órgão de uma mesma espécie vegetal, pode variar 

significativamente, de acordo com a época de coleta, condições climáticas e de solo 

(CHARAI et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção e manuseio dos frutos 

 

Mamões (Carica papaia L.) cultivar ‘Formosa’, em estágio de maturação maduro 

(50 a 75 % da casca amarela), foram obtidos de plantio comercial localizado na Chapada do 

Apodi em Limoeiro do Norte, Ceara-Brasil.  

Os frutos foram colhidos nas primeiras horas da manhã, sendo selecionados com 

base na uniformidade da cor da casca (FIGURA 1), tamanho e ausência de sinais de 

deterioração, transportados para o laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita da 

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE, onde foram posteriormente processados.  

Os frutos foram colhidos um dia antes do processamento e transportados ao 

laboratório à temperatura ambiente, chegando ao laboratório os mesmos iniciaram o 

processamento sem armazenamento preliminar. 

 

Figura 1- Aparência dos mamões utilizados no processamento. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Elaboração do revestimento 

  

Inicialmente, fez-setestes no Laboratório de Biopolímeros – Universidade Federal 

do Ceará-UFC, a fim de determinar qual a melhor concentração do biopolímero para 

formação do filme. Foram elaboradas duas soluções em testes aleatórios, sendo uma com 

Goma do Cajueiro a 3% e outra com Carboximetilcelulose a 2%, visualmente estáveis e 

capazes de formar filme. As soluções foram elaboradas separadamente para facilitar a 
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dissolução, pois as mesmas dissolvem-se sobre condição diferente. A Carboximetilcelulose 

dissolve-se a uma temperatura de 70ºC, enquanto a Goma do Cajueiro dissolve-se a 

temperatura ambiente (21 +  2 0 C) . O tempo de agitação foi de 30 min em ambas as soluções 

(FIGURA 2). 

 

Figura 2 – Elaboração do Revestimento  

Pesagem do revestimento Solubilização da 
Carboximetilcelulose  

Solubilização da 
Goma do Cajueiro 

 
Matriz Elaborada 

 
Filme elaborado e seco em placa de petri 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com as soluções preparadas, iniciaram-se os testes mediante três razões diferentes 

das soluções de Goma do Cajueiro e Carboximetilcelulose respectivamente: 1:1; 2:1 e 5:1 

(v/v). A solução de goma do cajueiro foi testada em concentrações iguais ou superiores às da 

solução de Carboximetilcelulose, pois assim foi possível observar melhor o seu efeito. 

Posteriormente, cubos de mamão minimamente processado foram imersos nas 

soluções e para observações, afim de determinar qual apresentou melhor características para 

formação de filme. 
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Ao final do teste a razão selecionada foi 2:1 de Goma do Cajueiro e 

Carboximetilcelulose. Expressando em porcentagem, o revestimento final apresentou 0,66% 

de Carboximetilcelulose e 2% de Goma do cajueiro. Esta foi a matriz utilizada para o 

revestimento. 

Para elaboração do revestimento, inicialmente fez-se duas soluções separadamente 

utilizando-se agitador magnético (Fsoton Brasil Modelo 710). Na primeira solução a Goma do 

cajueiro foi diluída em água à temperatura ambiente (21ºC + 2oC) e homogeneizada durante 

30 min, esta solução apresentou concentração de 3% (m/v). A Carboximetilcelulose foi 

diluída sobre agitação mantendo a temperatura da mistura a 70ºC por 30 min, esta solução 

apresentou concentração de 2% (m/v).  

Posteriormente, as duas foram misturadas na proporção de 2:1 (Goma do Cajueiro 

e Carboximetilcelulose, respectivamente), adicionando-se o glicerol na proporção de 1,5% 

conforme Aragão (2012), esta solução manteve-se sobre agitação por 30 min, o filme foi 

esterilizado em autoclave a 121ºC por 15 min.  

Após a esterilização, adicionou-se trans-cinamaldeído na proporção de 0,05% 

(m/m) de massa seca e o Twen 20 à 0,3% (m/m) em massa seca conforme descrito por Aragão 

(2012), agitando a solução por mais 30 min. O revestimento pronto (TABELA 2), foi 

acondicionado em garrafas plásticas sanitizadas para posterior aplicação nos mamões 

minimamente processados. 

 

Tabela 2 – Preparo de 2L de revestimento comestível de Goma do Cajueiro e 

Carboximetilcelulose. 

Material Quantidades Razão/Proporção  

Solução de Goma do Cajueiro à 3% 1,3 L 
2:1 (v/v) 

Solução de Carboximetilcelulose à 2% 0,66 L 

Glicerol  30 mL  1,5% (v/v) 

Trans-cinamaldeído 41,66μL 0.05% (m/m) 

Twen 20 249,9 μL 0,3% (m/m) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3 Processamento Mínimo dos Mamões 

 

O processamento foi realizado em câmara fria (12 + 2oC) do Laboratório de Pós-

colheita Embrapa Agroindústria Tropical – (Fortaleza-CE). Antes do processamento, todos os 

utensílios e o ambiente foram previamente higienizados e sanitizado com água clorada (150 

ppm de cloro livre, pH 7.0). Os operadores foram protegidos com luvas de látex, aventais, 

gorros e máscaras, para evitar possíveis contaminações do produto durante o processamento. 

O processamento seguiu as etapas citadas na Figura 3. As imagens referentes ao 

processamento estão apresentadas na Figura 4. 

 

Figura 3 - Fluxograma de processamento mínimo dos mamões com e sem revestimento a base 

de Goma do cajueiro e Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído. 

 
Recepção da matéria-prima 

Seleção 

Lavagem e enxágue 

Sanitização (Água Clorada a 150 ppm / 15 minutos)  
 

Secagem com papel absorvente 

Corte das extremidades 

Descascamento  

Corte transversal  

Retirada das sementes  

Corte em cubos (aproximadamente 2,5 x 2,5 cm) 

Revestimento (2 min de imersão) 

  CONTROLE              TRATAMENTO 
 

Imersão em água mineral (2 minutos)         Imersão no revestimento (2 minutos) 

Drenagem (2 minutos) 

Embalagem 

Armazenamento (8ºC/ 15 dias) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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• Recepção da matéria-prima: Inicialmente os frutos foram recepcionados, no 

Laboratório de pós-colheita da Embrapa Agroindústria tropical Fortaleza-CE, e 

transferidos para sala de recepção, próximo à câmara fria juntamente com o 

revestimento e o material para processamento; 

• Seleção: Nesta sala os frutos foram selecionados mediante a uniformidade, 

apresentando de 50 – 75% de casca amarelada, sem nenhum dano ou deterioração. Os 

frutos selecionados passaram por lavagem e enxágue com água corrente; 

• Lavagem e Enxágue: Esta etapa visa a remoção das impurezas do campo como poeira, 

folhas ou látex liberado durante o corte do pedúnculo do fruto, durante a colheita. Os 

frutos foram molhados em água corrente, e lavados com detergente neutro e esponja, 

em seguida fez-se o enxágue também em água corrente; 

• Sanitização: Elaborou-se solução de água clorada 150 ppm em recipientes de tamanho 

apropriado para receber os frutos, mergulhou-se os frutos e estes ficaram imersos 

durante 15 min, com eventual agitação para facilitar a ação do sanitizante. Em seguida 

fez-se a secagem; 

• Secagem: Os frutos sanitizado foram secos com papel toalha para remoção do excesso 

de água, somente após esta etapa os frutos seguiram para câmara fria (12+ 2°C) onde 

passaram pelo processamento; 

• Corte das extremidades: As exterminadas dos frutos foram cortadas e descartadas para 

facilitar o apoio do fruto sobre a superfície durante o descascamento; 

• Descascamento: A casca foi retirada com uma faca de maneira uniforme, todo fruto 

apresentou cor semelhante após o descascamento. Segue-se então o corte transversal; 

• Corte transversal: Os frutos descascados foram cortados ao meio para possibilitar 

a retirada das sementes e extração dos cubos; 

• Retirada das sementes: As sementes foram removidas com o auxilio de uma 

colher, toda mucilagem que acompanha as sementes também foi retirada, dessa 

forma a parte interna dos frutos apresentou-se uniforme; 

• Corte em cubos: Com o auxilio de uma fôrma com arestas apropriadas, os cubos 

foram cortados e corrigidos com uma faca, afim de manterem a uniformidade. Cada 

cubo possuía 2,5 cm de largura e 2,5 cm de comprimento. A altura do cubo variou 

com a espessura do mamão. Os cubos seguiram para a etapa de revestimento; 

• Revestimento: Os cubos cortados foram imersos no revestimento em vasilhame de aço 

inoxidável: 
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- Imersão em água mineral: Inicialmente, completou-se as bandejas referentes 

ao controle. Estes cubos ficaram imersos em água mineral por 2 min. Após a etapa 

de embalagem deste tratamento, o ambiente foi higienizado com papel toalha e 

sanitizado com álcool à 70% 

- Imersão no revestimento: Com o ambiente limpo um novo processamento 

começou para imersão no revestimento de Goma do cajueiro e 

Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído. Os cubos foram imersos 

nesse revestimento durante 2 min;  

• Drenagem: Os dois tratamentos foram retirados com a ajuda de uma colher, e 

drenados em recipiente vazado de aço inoxidável durante 2 min para remoção do 

excesso, seguindo para embalagem;  

• Embalagem: Os cubos de mamão revestidos e não revestidos foram 

acondicionados em bandejas de politereftalato de polietileno (PET) em número 

de seis (250 – 300 g) as quais, então, foram envoltas com filme de PVC (marca 

MWRAP®). A permeabilidade desse filme é dada pela razão da quantidade de 

substâncias em faton mol (fmol) que vale 10-15 de um mol, pela extensão em 

metros quadrados (m2) e pelo tempo em segundos (s) na quantidade de 

quilopascal (Kpa). Os valores da permeabilidade são 142,86 fmol s-1 m-2 kPa -1 

para vapor d’água a 38 oC, 90% de Umidade Relativa; 52,38 fmol s-1 m-2 kPa -1 

ao oxigênio a 23 oC, 90% Umidade Relativa e 2,38 fmol s-1 m-2 kPa -1 ao CO2 a 

23 oC, 90% Umidade Relativa; 

• Armazenamento: Os frutos revestidos foram transportados em isopor até o Laboratório 

de Frutos, Departamento de alimento, UFC – Fortaleza /CE, onde foram armazenadas 

sob refrigeração à 8 + 2 oC por 15 dias para serem analisadas a cada 5 dias, 

considerando 0 o dia do processamento (tempo 0), com relação aos atributos 

físicos, químicos, compostos antioxidantes, atividade antioxidante total e  

atividade de enzimas de degradação da parede celular nos dias 0 (dia do 

revestimento), 5, 10 e 15. 
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Figura 4 – Etapas do processamento mínimo dos mamões com e sem revestimento a base de 

Goma do cajueiro e Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído. 

 
Retirada das 
extremidades 

 

 
Descascamento 

 
Corte transversal 

 
Retirada das sementes 

 
Corte em cubos 

 
Cubos (2,5x2,5) 

 
Imersão em água 

 
Imersão no revestimento 

 
Drenagem 

 
Embalagem 

 
Armazenamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4 Determinações Físicas 

 

As análises físicas realizadas foram Cor e Perda de massa.  

 

4.4.1 Cor  

 

Para a determinação da cor as amostras foram adicionadas em placas de Petri, em 

quantidades suficientes para cobrir a base da placa. As leituras foram obtidas a partir da 

emissão de um feixe de luz da lente do colorímetro (Konica Minolta spectrophotometer CM – 

3500d), medidos por reflectância. Os resultados foram expressos de acordo com as 

coordenadas CIE lab que incluem as variáveis L*, a* e b*, onde L* é uma medida da 

luminosidade de um objeto e varia do 0 (para o preto) até ao 100 (para o branco), a* é uma 

medida do vermelho (a* positivo) ou do verde (a* negativo) e b* é uma medida do amarelo 

(b* positivo) ou do azul (b* negativo). 

 

4.4.2 Perda de Massa (PM) 

 

 A determinação da perda de massa foi realizada utilizando uma balança digital. 

Diariamente os frutos foram pesados, afim de determinar a quantidade de massa perdida 

durante 15 dias. Posteriormente obteve-se o valor em porcentagem multiplicando-se a 

quantidade de massa perdida por 100, e dividindo o resultado pelo peso inicial da amostra, de 

acordo com a metodologia de Oliveira Charlo (2011). Os resultados foram expressos em 

percentagem (%). Esta análise foi realizada em frutos minimamente processados intactos, 

assim as pesagens foram realizadas nas bandejas referentes ao ultimo tempo. 

 

4.5 Determinações Químicas 

 

As análises químicas consistiram das seguintes determinações: pH, sólidos 

solúveis (SS), acidez titulável (AT) e razão SS/AT de acordo com os métodos da AOAC 

(2002). As determinações foram realizadas nos frutos triturados em homogeneizador de 

tecidos (Turrax modelo T25 digital), ao final da trituração a polpa apresentou-se uniforme 

seguindo então para as análises. 
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4.5.1  pH 

 

Foi determinado através de leitura direta na polpa obtida, em Potenciômetro 

(marca WTW, modelo 330i/SET) calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0, conforme 

IAL (2008). 

 

4.5.2 Sólidos Solúveis (SS) 

 

 A polpa foi filtrada utilizando papel de filtro e, em seguida, o conteúdo de sólidos 

solúveis foi medido através de refratômetro digital portátil (Modelo PAL-1) com 

compensação automática de temperatura, de acordo com a metodologia recomendada pela 

AOAC (1995). Os resultados foram expressos em oBrix. 

 

4.5.3 Acidez Titulável (AT) 

 

A acidez titulável foi determinada por titulação volumétrica com solução de 

NaOH 0,1 M, conforme o IAL (2008). Aproximadamente 2 g da polpa foram diluídas em 50 

mL de água destilada. Fenolftaleína 1% foi utilizada como indicador. Uma solução de NaOH 

0,1 M foi adicionada lentamente até a mudança de cor para levemente róseo. Os resultados 

foram expressos em percentagem de ácido cítrico. 

 

4.5.4 Relação Sólidos Solúveis/Acidez Titulável (SS/AT) 

 

 A variável SS/AT foi obtida através da razão entre o conteúdo de sólidos solúveis 

e acidez titulável. 

 

4.6 Análises de Compostos Antioxidantes e Atividade Antioxidante Total  

 

4.6.1 Vitamina C 

 

Foi utilizado o método de titulometria com solução de DFI (2,6 

diclorofenolindofenol 0,02 %) até coloração rósea claro permanente, utilizando-se 0,5 g de 
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polpa diluído em 25 ml de ácido oxálico 0,5 % de acordo com Strohecker e Henning (1967). 

Os resultados foram expressos em mg/100 g. 

 

4.6.2 Carotenóides Totais 

 

Os Carotenóides totais foram determinados pelo método de Higby (1962).  Em 

bécker protegido com papel alumínio, foram pesados 7 g de polpa e adicionados 30 mL de 

álcool isopropílico e 10 mL de hexano, seguido de agitação por 1 min em homogeneizador de 

tecidos (Turrax modelo T25 digital). O conteúdo foi transferido para um funil de separação de 

125 mL, envolvido em papel alumínio, cujo volume foi aferido com água destilada. Após 

repouso de 30 minutos, a fase aquosa foi removida e acrescentou-se mais 50 ml de água 

destilada, seguida novamente de repouso por 30 minutos. Essa operação (lavagem) foi 

realizada três vezes.  A fase orgânica contendo os carotenóides foi filtrada em algodão, 

pulverizado com sulfato de sódio anidro, para um balão volumétrico âmbar de 50 mL, onde 

foi adicionado 5 mL de acetona e o balão aferido com hexano. As leituras foram realizadas 

em espectofotômetro (marca SHIMADZU, modelo UV-1800), no comprimento de onda de 

450 nm e os resultados foram expressos em mg/100g de amostra. 

 

4.6.3 Flavonóides Amarelos e Antocianinas Totais 

 

A determinação de flavonóides amarelos e antocianinas totais foi realizada 

segundo metodologia descrita por Francis (1982). Pesou-se aproximadamente 4 g da amostra 

em um becker e adicionadou-se 15 mL da solução extratora etanol – HCl 1,5 N (85:15), 

seguiu-se agitação por 2 min em homogeneizador de tecidos (Turrax modelo T25 digital). 

Logo após, o conteúdo foi transferido para balão volumétrico de 25 mL coberto com papel 

alumínio e o volume aferido com a solução extratora. O conteúdo foi transferido para frascos 

cobertos com papel alumínio, e deixado descansar por 12 h em refrigerador a 4 °C. Após esse 

período, o material foi filtrado, utilizando papel de filtro qualitativo e o filtrado mantido em 

recipiente coberto tendo sua absorbância analisada utilizando espectrofotômetro a 374 nm 

para os flavonoides a 535 nm para as antocianinas. Os resultados foram expressos em mg/100 

g de amostra. 
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4.6.4 Atividade Antioxidante Total (AAT) e Polifenóis Solúveis Totais (PST) 

 

4.6.4.1 Obtenção do Extrato 

 

O extrato para a determinação da atividade antioxidante total e do conteúdo de 

polifenóis totais foi obtido segundo metodologia descrita por Larroauri et al. (1997). 

Aproximadamente 0,5 g da amostra seca foram pesados e a estes foram adicionados 2 mL de 

solução de metanol 50%. A mistura foi homogeneizada e deixada em repouso por 1 h à 

temperatura ambiente. Em seguida, o material foi centrifugado a 5.000 rpm por 30 min a 8 °C 

(Centrifuga modelo UNIVERSAL 320/320R) e o sobrenadante recolhido. O precipitado dessa 

extração foi ressuspenso em 2 mL de solução de acetona 70%, homogeneizado, deixado em 

repouso por 1 h a temperatura ambiente e centrifugado a 5.000 rpm por 30 min a 8 °C 

(Centrifuga modelo UNIVERSAL 320/320R). O sobrenadante foi recolhido e transferido para 

um balão volumétrico de 5 mL juntamente com o primeiro extrato, sendo o volume final 

aferido com água destilada.  

 

4.6.4.2 Determinação da Atividade Antioxidante Total (AAT) 

 

A atividade antioxidante total foi determinada conforme metodologia 

desenvolvida por Re et al. (1999) e adaptada por Rufino et al (2010). A técnica envolve a 

produção direta do radical cromóforo ABTS.+ de cor azul esverdeado através da reação do 

ABTS (2,2-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) com o persulfato de potássio. Em 

seguida, a mistura foi mantida no escuro a temperatura ambiente por 16 h antes de ser 

utilizada. Para a análise da AAT, a absorbância da solução do radical ABTS.+ foi monitorada a 

734 nm enquanto etanol absoluto era adicionado de modo que esta alcançasse valores 

próximos a 0,700. A atividade antioxidante total foi calculada com base em uma curva padrão 

linear utilizando como antioxidante de referência o composto 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilchroman-2-ácido carboxílico - Trolox a 2000 µM (Sigma) preparado com etanol 

absoluto utilizando concentrações entre 100 e 2000 µM. Em ambiente escuro, com as análises 

realizadas em triplicata para cada concentração, foram misturados 30 µL das soluções de 

Trolox com 3 mL da solução preparada do radical ABTS. As absorbâncias foram medidas 6 

min, após a adição da solução do radical. A partir dessa curva foi obtida uma equação 1, da 
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qual se calculou a absorbância referente a 1000 µM de Trolox. Utilizando o extrato obtido, 

foram preparadas três concentrações: 100.000, 50.000 e 25.000 mg/L. Seguindo os mesmos 

procedimentos utilizados na determinação da curva padrão do Trolox uma equação linear 2 

também foi obtida. A AAT das amostras foi calculada substituindo na equação 2 a 

absorbância equivalente a 1000 µM de Trolox. Os resultados foram expressos em capacidade 

antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) (µM Trolox/g de amostra).  

 

4.6.4.3 Determinação de Polifenóis Solúveis Totais (PST)  

 

Os polifenóis solúveis totais foram determinados conforme método descrito por 

Obanda e Owuor (1997). Em ambiente escuro, foram adicionados 150 µL do extrato 

conforme obtido no item 4.6.4.1 , 850 µL de água destilada, 1 mL de Folin Ciocalteau (1:3), 2 

mL da solução de carbonato de sódio anidro (Na2CO3) a 20% e 2 mL de água destilada. A 

mistura foi homogeneizada e deixada em repouso por 30 min, uma solução de ácido gálico foi 

utilizada como referência. As concentrações de polifenóis solúveis totais foram calculadas 

com base em uma curva padrão de doses crescentes de ácido gálico 98% (0-50 µg). As 

leituras das absorbâncias foram realizadas em espectrofotômetro a 700 nm. As análises foram 

realizadas em triplicata, colocadas na estatística e os resultados foram expressos em mg de 

ácido gálico equivalente/100 g de amostra. 

 

4.7 Atividade de Enzimas da Degradação da Parede Celular  

 

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Frutos do departamento de 

Tecnologia em Alimentos da UFC.  Amostras do mamão minimamente processado, com e 

sem revestimento, foram trituradas e analisadas no mesmo dia.   

 

4.7.1  Atividade da Enzima Pectinametilesterase (PME) 

 

A extração e a determinação da atividade da Pectinametilesterase (PME, EC 

3.2.1.11) foram efetuadas como descrito em Hagerman e Austin (1986) onde 5 g da amostra 

foram homogeneizados em 20 mL de NaCl 0,2 N gelado com o auxilio de um bastão de vidro. 

Esta solução foi filtrada em papel de filtro e o filtrado utilizado como extrato. Todo 
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procedimento foi realizado a 4°C com auxilio de banho de gelo para manter a temperatura. 

Para fazer a leitura colocou-se 5 mL do extrato enzimático adicionado à 30 mL do substrato 

Pectina Cítrica 1% em NaCl 0,2 N e pH 7. A partir de então, sob agitação, NaOH 0,01 N foi 

adicionado até o pH manter-se em 7,0 durante 10 min, este foi controlado com Potenciômetro 

(marca WTW, modelo 330i/SET). O volume de NaOH 0,01 N gasto para manter o pH 7,0 por 

10 min foi utilizado para calcular a atividade da PME, sendo uma unidade de atividade 

definida como a quantidade de enzima capaz de desmetilar pectina correspondente ao 

consumo de 1nmol de NaOH/min/g massa fresca, e resultados expressos em UAE/min. 

 

4.7.2 Atividade da Enzima Poligalacturonase (PG) 

  

A obtenção do extrato bruto e a determinação da atividade da Poligalacturonase 

(PG, EC  3.2.1.15)  foram  feitas  conforme  Pressey  e  Avants (1973) onde 12,5 g da amostra 

foram homogeneizados com 25 mL de água destilada gelada utilizando bastão de vidro. A 

solução foi centrifugada a 5000 rpm e 4 ºC por 10 min (Centrifuga modelo UNIVERSAL 

320/320R), descartou-se o sobrenadante e adicionou-se  10 mL de água destilada gelada ao 

precipitado posteriormente seguiu-se uma nova centrifugação a 5000 rpm e 4 ºC por 10 min 

(Centrifuga modelo UNIVERSAL 320/320R), esse procedimento de lavagem foi realizado 

duas vezes. Por fim, o precipitado foi ressuspenso em 25 mL de solução de NaCl 1 M gelado 

e homogeneizar por 1 min. Ajustou-se o pH para 6 com NaOH 1 N, este foi incubado a 4 º C 

por 1h. Após a incubação, centrifugou-se a solução a 5000 rpm e 4 ºC por 20 min. Utilizou-se 

o sobrenadante como extrato. 

No extrato, foram determinados os açúcares redutores pelo método de Miller 

(1959) em duas etapas. Na primeira etapa adicionou-se 3 mL do extrato e 3 mL de água 

destilada em tubo de ensaio que foi agitado em Vortex (modelo EEQ9013A-1). Da solução 

resultante, retirar uma alíquota de 750 µL (mesmo volume de glicose utilizado para fazer a 

curva padrão do DNS) e determinou-se o teor de açúcares redutores pelo método do DNS. 

Utilizou-se água destilada como branco e realizou-se a determinação em duplicata. Na 

segunda etapa adicionou-se em tubo de ensaio 3 mL de extrato e 3 mL de Ácido 

Poligalacturônico 0,25 % em acetato de sódio 37,5 mM e pH 5 (substrato). Agitou-se a 

solução em Vortex (modelo EEQ9013A-1), incubou-se a solução final 30 º C por 3h para 

aguardar a reação. A reação foi interrompida com banho de água fervente por 5 min, seguido 
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por banho de gelo. Da solução resultante, retirar uma alíquota de 750 µL (mesmo volume de 

glicose utilizado para fazer a curva padrão do DNS) e determinou-se o teor de açúcares 

redutores pelo método do DNS. Utilizou-se água destilada como branco e realizou-se a 

determinação em duplicata em espectrofotômetro (marca SHIMADZU, modelo UV-1800). 

O resultado é obtido pela diferença entre os açúcares redutores determinados na 

segunda etapa e aquele obtidos na primeira etapa. O resultado é expresso em UAE/g de peso 

fresco. 

 

4.8 Análise Estatística 

 

Os dados foram avaliados utilizando o programa S.A.S versão 9.1 (2006) para 

análise do efeito do revestimento a base de Goma do Cajueiro e Carboximetilcelulose, 

adicionada de trans-cinamaldeído, nas características químicas e físicas, compostos bioativos 

e atividade de enzimas da degradação da parede celular em relação ao tempo de 

armazenamento do mamão minimamente processado.  

O experimento foi inteiramente casualizado, as análises foram realizadas em 

triplicata com duas repetições e os dados foram submetidos à análise de variância. 

Realizou-se uma análise de interação seguida de um teste de significância e 

regressão. A análise de variância (α = 5%) foi realizada para testar diferença entre os 

resultados. Para a comparação das médias foi aplicado o teste de Tukey (α = 5%). 

Após a conclusão do experimento em laboratório, aplicou-se um teste estatístico 

de Interação, a fim de determinar se havia correlação entre os tempos e os tratamentos. 

Quando a correlação foi não significativa ao nível de 5% os tratamentos foram analisados 

como repetições, pois não houve diferença significativa. Quando a correlação foi 

significativa, em cada tempo os tratamentos foram analisados separadamente. Nos dois casos 

aplicou-se teste de Tukey, para saber se houve diferença significativa entre os tempos, no caso 

dos dados não significativos, e entre os tratamentos no caso dos dados significativos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Determinações Físicas 

 
Mediante a Tabela 2 é possível observar se houve interação entre o Tempo e o 

Tratamento nas análises físicas. A interação foi significativa apenas para o ângulo Hue (H) e 

Perda de Massa (PM). Nos demais dados a interação foi não significativa, dessa forma os 

tratamentos foram analisados como repetição  

Tabela 3 – Análise de variância (ANOVA) nas análises de Cor e Perda de Massa para os 

mamões minimamente processados com e sem revestimento a base de Goma do Cajueiro e 

Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído. 

Fonte de 
variação 

GL 

Quadrado Médio  

Luminosidade a* b* Croma Hue PM 

Tratamento 1 2,8359NS 1,3442NS 24,3210NS 7,0416NS 48,2800* 1.7442NS 

Erro a 4 27,8135 8,2237 50,0811  18,6863 1,4541 1.0254 

Tempo 3 131,0461* 102,7171* 118,5402NS 290,6166* 21,2886NS 178.3919* 

Interação 
temp x trat 

3 41,2099NS 7,7527NS 60,3905NS 59,3546NS 67,1369* 2.2796* 

Erro b 12 25,1586 7,0891 52,0328 28,0284 7,6227 0.1917 
GL: Grau de Liberdade; PM: Perda de Massa. *Significativo à 5% de probabilidade; NS = Não significativo 5% 
de probabilidade  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

5.1.1 Perda de massa 

 

De acordo com os resultados desta análise, observou-se diferença significativa ao 

nível de 5% de probabilidade entre as amostras avaliadas e o tempo de armazenamento. As 

médias dos valores desta análise estão representadas na tabela 4. 

Apenas após 10 dias de armazenamento foi possível observar diferença estatística 

entre os tratamentos, onde os frutos revestidos apresentaram 10,21% e os frutos controle 

apresentaram 8,23% de perda de massa. Entretanto, ao final do armazenamento nenhuma 

diferença estatística foi observada, o revestimento não impediu a perda de massa, assim foi 

observado comportamento semelhante para ambos os tratamentos. 
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Tabela 4 – Porcentagem de perda de massa (PM) de mamão ‘Formosa’ minimamente 

processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 0,00a 4,11ª 8,23b 11,62a 

Revestimento 0,00a 3,26ª 10,21a 12,66a 

%CV 0 12,90 7,40 7,85 

dms 0 1,07 1,54 12,16 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 5 – Conteúdo de perda de massa (PM)  de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 

 

Segundo Chitarra (2005) revestimentos como a Carboximetilcelulose, podem 

reduzir as perdas de massa funcionando como barreira ao vapor d’agua. Entretanto alguns 

revestimentos solúveis em água como as gomas podem trabalhar de maneira inversa, 

removendo a água do fruto ou não fornecendo barreira ao vapor d’agua, como a Fécula de 

mandioca (CASTRICINI, 2009). 

Brasil et al. (2011) observaram perdas de massa em amostras de mamão cerca de 

duas vezes maior no grupo controle que nas amostras tratadas com revestimento multicamada 

(quitosana, pectina e cloreto de cálcio). Tal fato foi associado a presença protetora da 
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multicamada de revestimento, entretanto Santos et al. (2008) constataram que o uso de 

quitosana na conservação pós-colheita de pêssegos ‘Douradão’ não foi eficiente em reduzir a 

perda de massa dos frutos, esse comportamento também foi observado no revestimento 

aplicado. 

 

5.1.2 Cor  

 

A cor é um parâmetro físico que relaciona-se com a percepção da aparência por 

parte do consumidor. É analisada através dos parâmetros L, a*, b*, Hue e Croma, os quais 

apresentam as medidas objetivas de cor avaliadas pelo olho humano. Os valores a* e b* 

representam as cores propriamente ditas, que variam do vermelho ao verde (a*) e do amarelo 

ao azul (b*). Neste círculo se encerra toda a gama de cores (CROMA), quanto mais se afasta 

do círculo, mais vívidas são as cores. O Hue nos indica a variação de cores e a nuances. O L 

representa a luminosidade (MINOLTA CORP, 1994).  

Os parâmetros de cor L*, a* e b* não apresentaram tratamento e tempo, assim os 

tratamentos foram analisados como repetição. Foi observado um aumento no parâmetro L* 

durante os cinco dias de armazenamento. Contudo, após esse período houve uma diminuição, 

sendo mantido constante ao final do armazenamento (FIGURA 10).  

 

Figura 6 – Conteúdo de luminosidade (L) de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 
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A redução da luminosidade pode estar associada à perda de frescor dos frutos. Os 

valores para estes parâmetros variaram de 45,22 com 0 dias de armazenamento para 39,87 

com 15 dias de armazenamento. Fontes et al. (2008) analisando a conservação de maçãs 

minimamente processadas revestidas com dextrina, fécula de mandioca e alginato de sódio 

verificaram que as polpas de maçãs minimamente processadas com alginato apresentaram as 

menores médias de luminosidade. 

Os ângulos a* e b* não apresentaram interação em relação ao Tempo/Tratamento. 

Desta forma, pode-se analisar cada tratamento como sendo repetição, pois o revestimento não 

apresentou efeito neste parâmetro. No entanto pode-se perceber que houve uma redução no 

decorrer do armazenamento (FIGURA 7). 

 

Figura 7 – Ângulo a* e b* de mamão ‘Formosa’ minimamente processado revestido com 

filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado de trans-

cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 

 

Os valores de a* observados apresentaram uma ligeira queda nos frutos revestidos 

e não revestidos até o décimo dia de armazenamento. As duas amostras apresentaram valores 

positivos, indicando que os produtos mantiveram a cor característica do fruto (amarelo-

alaranjado) durante o tempo de armazenamento, lembrando que (-a) indica a coloração verde 

e (+a) a coloração vermelha. O parâmetro a* variou de 21,7 com 0 dias de armazenamento 

para 11,64 com 15 dias de armazenamento. García et al. (2001) estudaram a aplicação de 

revestimentos de amido em morango e observaram cor constante durante sua conservação por 
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8 dias, em se tratando de mamões minimamente processados revestidos com goma do cajueiro 

e carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído nenhum efeito foi encontrado. 

Quanto à coordenada colorimétrica b*, os resultados mostraram uma tendência 

semelhante à observada para a coordenada a*. Ao longo de todo o ensaio não se obtiveram 

diferenças significativas entre as diferentes amostras processadas com e sem revestimento 

comestível. Demonstrando que o revestimento não proporcionou efeito significativo neste 

parâmetro. O parâmetro b* variou de 30,15 com 0 dias de armazenamento para 17,83 com 15 

dias de armazenamento. 

Os valores para CROMA não apresentaram interação em relação ao 

Tempo/Tratamento. Desta forma pode-se analisar cada tratamento como sendo repetição, pois 

o revestimento não apresentou efeito neste parâmetro. No entanto pode-se perceber que houve 

uma redução no decorrer do armazenamento (FIGURA 8). 

 

Figura 8 – Croma (C) de mamão ‘Formosa’ minimamente processado revestido com filme 

comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado de trans-

cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2012)  

 

A queda nos valores referentes ao Croma detecta uma redução na consistência da 

cor, fato comum durante a perda de frescor. O parâmetro CROMA variou de 37,41 com 0 dias 

de armazenamento para 19,44 com 15 dias de armazenamento 

Rojas-Graü et al. (2008) avaliaram o efeito de revestimentos de alginato de sódio 

e gelatina incorporados com N-acetilcisteína em maçãs cv. ‘Fuji’ minimamente, salienta que o 

revestimento manteve a cor do produto durante 23 dias a 4 ºC, entretanto o revestimento 

estudado não apresentou este efeito. 
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Para os valores de Hue a interação foi significativa. Nos frutos estudados variaram 

de 49,51 à 60,22 (TABELA 5). No inicio do armazenamento até o 10º dia, o revestimento 

apresentou valores estatisticamente maiores, demonstrando que nesse período, os frutos 

revestidos possuíam uma coloração mais alaranjada tendendo para o amarelo. Entretanto, após 

15 dias, estes valores se invertem e o controle passa a apresenta-se mais amarelado que o 

revestimento. 

 

Tabela 5 – Ângulo Hue (H) de mamão ‘Formosa’ minimamente processado revestido com 

filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado de trans-

cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 49,51b 52,08b 52,60b 58,74a 

Revestimento 54,49a 60.22a 56,22a 51,79b 

%CV 4,41 5,85 3,72 3,74 

dms 5,19 7,45 4,55 4,69 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 9 – Ângulo Hue (H) de mamão ‘Formosa’ minimamente processado revestido com 

filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado de trans-

cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 
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5.2 Determinações Químicas 

 

Mediante a tabela 6 é possível observar se houve interação entre o Tempo e o 

Tratamento em todas as análises químicas. A interação foi significativa para o pH, Sólidos 

Solúveis, Acidez Total e Relação Sólidos Solúveis/Acidez Total. 

 

Tabela 6 - Análise de variância (ANOVA) das determinações químicas e físico-químicas para 

os mamões minimamente processados com e sem revestimento a base de Goma do cajueiro e 

Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído. 

Fonte de 
variação 

GL 

Quadrado Médio 

pH SS AT SS/AT 

Tratamento 1 0,09* 0,40* 1,5150* 64,4192NS 

Erro a 4 0,01 0,02 0,0003 159,3860 

Tempo 3 0,33* 0,99* 1,8874 * 9628,6486* 

Interação 
tempo x 
tratamento 

3 0,41* 0,30* 1,6038* 2788,5016* 

Erro b 12 0,01 0,06 0,0008 309,0534 
GL: Grau de Liberdade; SS: Sólidos Solúveis; AT: Acidez Total.  
*Significativo à 5% de probabilidade; NS = Não significativo 5% de probabilidade 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

5.2.1 pH  

 

A análise de regressão demonstrou que este parâmetro variou com o tempo no 

controle e no revestimento de maneira semelhante, demonstrando discrepância apenas no 

início e ao término do tempo de armazenamento (TABELA 7).  
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Tabela 7 – pH de mamão ‘Formosa’ minimamente processado revestido com filme comestível 

a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído durante 

armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 4,71b 5,1a 5,24a 5,06a 

Revestimento 5,14a 5,1a 5,13a 4,26b 

%CV 1,57 0,97 1,64 2,9 

dms 0,18 0,11 0,19 0,3 

CV: Coeficiente de variação. dms: Desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 10 – pH de mamão ‘Formosa’ minimamente processado revestido com filme 

comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado de trans-

cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 

 

Os frutos sem revestimento mantiveram-se estáveis, sendo que o pH variou de 

4,71 a 5,24. Na tabela 4 observou-se diferença estatística apenas no início do processamento e 

após 15 dias do mesmo, os valores na mesma coluna seguidos por letra igual não diferiram. A 

princípio, a falta de uniformidade natural na maturação dos mamões ‘Formosa’ justifica os 

resultados. Decorridos 15 dias de armazenamento, os frutos apresentavam deterioração 

aparente com aparecimento de fungos. O processo de deterioração impulsiona o aumento de 

acidez e consequentemente a redução no pH, por esse motivo neste tempo os frutos 

apresentavam um pH baixo. Esta redução no pH foi mais evidente nos frutos com 

revestimento, conforme observa-se na figura 10.  
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De maneira geral, os mamões ‘Formosa’ apresentam baixos teores de acidez. 

Trigo et al (2012), em estudo utilizando revestimento de Carboximetilcelulose 0,25% em 

mamões, observou valores de pH variando entre 4,8 e 5,0 para frutos minimamente 

processado sem revestimento. Quando estes foram revestido, o pH variou de 4,6 a 5,1. 

Moreira (2004) avaliou maçã minimamente processada, submetida a tratamento 

com ácido ascórbico a 1% e observou um decréscimo no pH dos frutos revestidos em relação 

ao controle, fato este também observado neste experimento. 

 

5.2.2 Acidez Total (AT) 

 

A acidez pode ser usada como ponto de referência para o grau de maturação, pois 

o conteúdo de ácidos orgânicos diminui com a maturação dos frutos em decorrência do seu 

consumo no processo respiratório ou de sua conversão em açúcares (ARRIOLA, MENCHU E 

ROLZ, 1976).  

Sendo a matéria-prima colhida em condição apropriada para consumo, a 

quantidade de ácido cítrico manteve-se constante. Conforme a Tabela 5, pode-se observar que 

apenas após 15 dias de armazenamento as amostras apresentaram diferença significativa entre 

os tratamentos, onde os furtos revestidos apresentaram 2,26% e os frutos não revestidos 

apresentaram 0,21% de acidez total.  

Na Figura 11 é possível observar um aumento discrepante no teor de ácidos, após 

15 dias de armazenamento. Este acréscimo deve-se ao processo degradativo dos frutos 

revestidos que visualmente apresentavam altas taxas de fungos. Pode-se destacar o processo 

de respiração anaeróbia que os frutos podem iniciar em ausência de oxigênio. Os 

revestimentos comestíveis são solúveis em água, porém impedem as trocas gasosas 

propiciando a formação de ácido lático durante o armazenamento. Trigo et al 2012 em suas 

pesquisas observou um comportamento semelhante variando de 0,6% a 0,8%.  

Frutas e hortaliças frescas requerem películas que permitam transferência 

moderada de gases para reduzir (mas não inibir) a respiração e evitar processos fermentativos 

resultantes de anaerobiose (BRAVIN, PERESSINI E SENSIDONI, 2006).   
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Tabela 8 – Conteúdo de acidez total (AT) de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 0,12a 0,11a 0,12a 0,21a 

Revestimento 0,08a 0,11a 0,12a 2,26b 

%CV 17,67 12,63 10,21 3,86 

Dms 0,041 0,32 0,028 0,11 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Figura 11 – Conteúdo de acidez total (AT) de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 

 

Lazan et al. (1995), observaram que a acidez do mamão tende a aumentar durante 

o amadurecimento. De acordo com Pereira et al. (2006), o aumento da acidez com o tempo 

deve-se a liberação dos ácidos poligalacturônicos que aumentam com o amadurecimento do 

fruto pela ação das enzimas Pectinametilesterase e Poligalacturonase na degradação da parede 

celular. 

Os valores de Acidez Total titulável estão de acordo com a redução nos valores de 

pH, sendo que a redução do pH está diretamente relacionada com o aumento da acidez. 
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5.2.3 Sólidos Solúveis (SS) 

 

A tabela 9 demonstra a não variação nos conteúdos de sólidos solúveis durante os 

10 dias de armazenamento, uma variação acentuada aparece apenas após 15 dias. Na figura 

12, pode-se observar que os frutos revestidos apresentaram aumento no conteúdo de sólidos 

solúveis após 5 dias de armazenamento, enquanto o controle após 10 dias, ou seja, apenas aos 

15 dias de armazenamento. Este aumento pode estar relacionado ao nível de maturação, fato 

este que pode indicar que o revestimento acelerou o processo de maturação.  

 

Tabela 9 – Conteúdo de sólidos solúveis (SS) de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 11,8a 11,7a 11,76a 12,13b 

Revestimento 11,67a 11,66a 12,1a 13ª 

%CV 1,63 0,92 2,24 2,6 

dms 0,43 0,245 0,61 0,74 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Figura 12 – Conteúdo de sólidos solúveis (SS) de mamão ‘Formosa’ minimamente 

processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 
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O mamão é um fruto de baixa firmeza, que apresenta pequena quantidade de 

amido a ser quebrado em açúcares simples durante a maturação. Por este motivo o parâmetro 

Sólidos Solúveis Totais mantêm-se estável até o 5 dia de armazenamento em ambos os 

tratamentos. Conforme a Figura 12, o aumento nos frutos revestidos acentuou-se após 5 dias 

de armazenamento.  

Os sólidos solúveis geralmente aumentam com o decorrer do processo de 

maturação dos frutos, seja pela biossíntese, degradação de polissacarídeos ou perda de água, 

resultando em maior concentração dos mesmos. A perda varia com a taxa de respiração, já 

que os sólidos solúveis são substratos utilizados nesse processo metabólico (LIDSTER et al., 

1980).  

 

5.2.4 Sólidos Solúveis/Relação Acidez total (SS/AT) 

 

De acordo com os resultados, houve diferença significativa ao nível de 5% de 

probabilidade para os tratamentos, apenas após 15 dias de armazenamento (TABELA 10). A 

relação SS/AT apresenta interação tempo e tratamento, assim houve mudança com o 

armazenamento e, para os frutos revestidos, houve diminuição significativa.   

 

Tabela 10 – Conteúdo de relação acidez total e sólidos solúveis (SS/AT) de mamão ‘Formosa’ 

minimamente processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e 

carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 98,52a 103,94a 94,8a 59,89ª 

Revestimento 149,01a 112,25a 103,25a 5,76b 

%CV 22,2 12,26 11,23 17,31 

dms 63,34 30,07 25,22 12,89 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 13 – Conteúdo de relação acidez total e sólidos solúveis (SS/AT) de mamão ‘Formosa’ 

minimamente processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e 

carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 

 

Esse comportamento decorre da degradação e formação de ácidos mediante a 

respiração anaeróbica. A presença de microrganismos também induz o aumento da acidez 

nesse tempo, como consequência, têm-se a redução da relação SS/AT.A Figura 13 apresenta 

as médias dos valores no decorrer do armazenamento. 

Observou-se que, no decorrer do armazenamento, que este parâmetro foi 

reduzindo. A relação SST/ATT é um dos índices mais utilizados para determinar a maturação 

e a palatabilidade dos frutos. Chitarra e Chitarra (2005) estabelecem que essa relação seja 

indicativa do sabor.  

 

5.3 Análises de Compostos Antioxidantes e Atividade Antioxidante Total 

 

A Tabela 11 apresenta os dados de interação e significância dos compostos 

bioativos. A interação foi significativa para os parâmetros Vitamina C, carotenoides totais, 

antocianinas, atividade antioxidante total e polifenóis solúveis totais. Para o parâmetro 

flavanóides amarelos esta interação foi não significativa. 
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Tabela 11 – Resumo da análise de variância (ANOVA) dos Compostos Antioxidantes e na 

Atividade Antioxidante Total para os mamões minimamente processados com e sem 

revestimento de Goma do cajueiro e Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído 

Fonte de 
variação 

GL 
Quadrado Médio 

Vit C Carot Flav Antoc AAT PST 

Tratamento 1 2068,32* 0,0360NS 1,2015NS 0,0020* 5,22* 1144,02* 

Erro a 4 18,64 0,2200 0,1824 0,0000 0,00 57,59 

Tempo 3 32,90 NS 0,0832NS 2,7425* 0,0065* 0,10NS 577,21* 

Interação 
temp x trat 

3 481,48* 0,7242* 0,1145NS 0,0005* 0,40* 253,81* 

Erro b 12 27,55 0,0932 0,1185 0,0001 0,06 47,68 
GL: Grau de Liberdade; ATT: Atividade Antioxidante Total; PST: Polifenóis Solúveis Totais. 
*: Significativo a 5% de significância; NS: Não significativo a 5% de significância. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 
5.3.1 Ácido Ascórbico  

 

Dentre as várias substâncias, componentes do mamão, com atividade antioxidante, 

pode-se destacar a vitamina C (COOK e SAMMAN, 1996), com teores acima dos 

recomendados pela Recommended Daily Allowance (BICALHO, 2000), variando entre 44 e 

48 mg/100, do estádio verde ao totalmente amarelo,  respectivamente, podendo aumentar em 

até duas vezes durante o amadurecimento (WILLS e WIDJANARKO, 1995; PAULL e 

CHEN, 1997), como ocorreu em mamão ‘Formosa’, onde Souza (1998) detectou teores de 

vitamina C na ordem de 72 mg /100g. 

Os valores de ácido ascórbico tiveram uma interação significativa para os 

tratamentos em relação aos tempos. Por meio da tabela 12 pode-se observar que os valores do 

mamão revestido apresentaram-se sempre maiores, isso deve-se ao período de colheita e as 

diferenças de maturação do próprio fruto. 

O controle apresentou um comportamento esperado, pois durante o processo de 

desenvolvimento a vitamina C aumenta até iniciar sua degradação. Dessa forma pode-se dizer 

que o processamento mínimo não interferiu nas perdas ou nos ganhos de ácido ascórbico, 

entretanto o revestimento interferiu negativamente neste parâmetro.  

Na Figura 14, pode-se perceber que este parâmetro apresentou uma tendência a 

reduzir nos frutos revestidos, e a aumentar naqueles não revestidos. Entretanto, com 15 dias 

de armazenamento os valores encontram-se sem diferença estatística. 
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Tabela 12 – Conteúdo de ácido ascórbico de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 66,96b 74,31b 69,13b 84,14a 

Revestimento 126,21a 92,98a 100,48a 78,82a 
%CV 15,24 3,65 2,77 10,37 
Dms 33,39 6,93 5,33 19,17 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Figura 13 – Conteúdo de ácido ascórbico de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 

 

Besinela Jr (2010) encontrou valores não favoráveis quanto ao uso de 

Carboximetilcelulose. Estes resultados sugerem que a cobertura de Carboximetilcelulose 

favorece a passagem do oxigênio para o interior da amostra, fazendo com que a degradação 

de ácido ascórbico seja maior do que a degradação em mamões não revestidos.  
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5.3.2 Antocianinas totais e Flavonóides amarelos 

 

As antocianinas apresentaram interação significativa entre o Tempo e o 

Tratamento. A tabela 13 apresenta dados sobre as médias destes valores. Os mamões 

apresentam uma pequena quantidade de antocianinas (variando de 0,08 a 0,1%), porém pode-

se observar uma tendência ao aumento, com diferença estatística apenas após 5 dias de 

armazenamento. O aumento decorre do processo de maturação onde a clorofila é 

transformada e novos pigmentos tendem a apresentar-se. 

 

Tabela 13 – Conteúdo de antocianinas totais de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 0,087a 0,11a 0,11a 0,15a 

Revestimento 0,06b 0,07b 0,1a 0,15a 

%CV 5,57 11,11 12,1 9,03 

dms 0,009 0,02 0,029 0,03 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Figura 15 – Conteúdo de antocianinas totais de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e Carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 



61 

 

 

 

 

Meneghel e Yamashita (2008) ao revestirem amoras-pretas com o polissacarídeo 

alginato de sódio encontraram uma elevação nos valores das antocianinas no decorre do 

armazenamento, comportamento justificado pelo aumento do metabolismo do fruto 

provocado pelo revestimento. 

Diferente das antocianinas, os flavonoides apresentam-se em maior quantidade 

neste fruto, entretanto não houve interação significativa entre o tempo e o tratamento, 

indicando que o revestimento não teve interferência sobre o seu desenvolvimento. Com o 

tempo de armazenamento ocorreu um aumento variando de 1-3,5 mg /100g, indicativo de que 

os processos metabólicos para evolução destes não foram interferidos. 

 

Figura 15 – Conteúdo de flavonoides totais de mamão ‘Formosa” minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e Carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2012)  

 

5.3.3 Carotenóides Totais 

 

Os Carotenoides Totais apresentaram diferença significativa na interação Tempo e 

Tratamento. A Tabela 14 apresenta estes valores médios. 
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Tabela 14 – Conteúdo de carotenoides totais de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 3,07a 2,16b 2,67a 2,46a 

Revestimento 1,99b 2,71ª 2,76a 2,59b 
%CV 15,25 7,84 18,76 9,2 
dms 0,876 0,43 1,16 0,528 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 16 – Conteúdo de carotenoides totais de mamão ‘Formosa’ minimamente processado 

revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose adicionado 

de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2012)  

 

Os pigmentos tendem a aumentar durante a maturação, mas são passíveis de 

deterioração por ação do oxigênio. Apenas após com 10 dias de armazenamento os 

tratamentos não apresentaram variação estatística ao nível de 5% de probabilidade. 

Entretanto, comportaram-se de modo diferente. Mediante o teste de regressão percebeu-se que 

os mamões revestidos não variaram com o tempo enquanto o controle apresentou variação. A 

retenção dos carotenoides pode ser ocasionada pela adição do trans-cinamaldeído.  

Na coordenada b* para cor, observou-se que não houve efeito significativo do 

revestimento, demonstrando que os pigmentos evoluíram de maneira semelhante. No caso do 
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controle houve uma redução de 3,07 para 2,06 mg100g, enquanto no revestimento houve um 

aumento de 1,99 a 2,59 mg 100g. Mediante estas informações pode-se afirmar que o 

revestimento de Goma do cajueiro e Carboximetilcelulose adicionado de Trans-cinamaldeído 

teve efeito sobre os carotenoides de maneira a mantê-los estáveis. 

 

5.3.4 Atividade Antioxidante Total (AAT)  

 

A Atividade antioxidante total apresentou diferença significativa entre tempo e 

tratamento.  

Na Tabela 15 pode-se observar diferenças estatísticas ao nível de 5% pelo teste de 

tukey, onde o controle manteve-se sempre superior, entretanto pelo teste de regressão 

enquanto o controle variou com o tempo o revestimento não variou. Esse comportamento já 

havia sido enunciado no parâmetro carotenóides totais onde o controle manteve seus valores 

constantes nos frutos revestidos. 

A Goma do cajueiro e o trans-cinamaldeído apresentaram características 

antioxidantes reduzindo a perda destes compostos. 

 

Tabela 15 – Conteúdo de atividade antioxidante total (AAT) de mamão ‘Formosa’ 

minimamente processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e 

Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 4,74ª 4,8a 4,51a 3,95a 

Revestimento 3,50b 3,41b 3,59b 3,73b 

%CV 7,41 6,57 4,73 0,74 

dms 0,69 0,612 0,434 0,064 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 17 – Conteúdo de atividade antioxidante total (AAT) de mamão ‘Formosa’ 

minimamente processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e 

carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

 

De acordo com Sánchez-González et al (2011) estudando uvas com revestimento 

de quitosana e óleo essencial de bergamota, observaram a capacidade antioxidante aumentou 

significativamente durante os primeiros 3 dias de armazenamento, tanto nas uvas com e sem 

revestimento. 

 

5.3.5 Polifenóis Solúveis Totais (PST) 

 

Os Polifenóis Solúveis Totais apresentaram diferença significativa na interação 

Tempo e Tratamento.  

Mediante a tabela 16, pode-se observar que os tratamentos diferiram apenas até 5 

dias de armazenamento. Os frutos revestidos variaram com o tempo, apresentando uma 

tendência ao aumento.  

O aumento pode ser explicado pela indução da biossíntese dos compostos 

fenólicos com o intuito de formar defesa contra o estresse causado no processamento que 

foram submetidos os frutos e do desenvolvimento de microrganismos. 
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Tabela 16 – Conteúdo de polifenóis solúveis totais (PST) de mamão ‘Formosa’ minimamente 

processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 111,55a 119,95a 118,22a 124,03a 

Revestimento 95,02a 90,27b 107,56a 125,64a 
%CV 8,89 2,16 7,35 5,16 
Dms 20,83 5,14 18,83 14,61 

CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio. Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) aplicado para comparativo de tratamentos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 18 – Conteúdo de polifenóis solúveis totais (PST) de mamão ‘Formosa’ minimamente 

processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

 

Segundo Moretti (2007) as primeiras respostas fisiológicas ao estresse, causado 

pelo processamento mínimo no vegetal, são os aumentos na evolução do etileno e elevação na 

atividade respiratória, que podem estar interligados com a indução do metabolismo dos 

compostos fenólicos e com o processo de cicatrização do tecido. Segundo Aditivos e 

Ingredientes (2011) óleos essenciais adicionados à biofilmes podem contribuir para acentuar a 

concentração de compostos fenólicos, já que está relacionada a atividade antioxidante 

encontrada nos vegetais. No caso do trans-cinamaldeído, este comportamento é encontrado na 

canela. 
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Desta forma o revestimento contribuiu mantendo os compostos fenólicos que se 

concentraram devido a perda de massa, fato este que não foi observado no controle. 

 

5.4 Atividade de Enzimas da Degradação da Parede Celular  

 

As enzimas de parede são responsáveis pela solubilização da pectina. Dessa 

forma, sua ação tem como consequência a redução na firmeza dos frutos. De acordo com a 

Tabela 17, foi possível observar que a Poligalacturonase apresentou interação tempo 

tratamento significativa, enquanto na Pectinametilesterase essa interação foi não significativa. 

 

Tabela 17 – Resumo da análise de variância (ANOVA) na atividade de enzimas da 

degradação da parede celular para os mamões minimamente processados com e sem 

revestimento a base de Goma do cajueiro e Carboximetilcelulose adicionado de trans-

cinamaldeído. 

Fonte de 
variação 

GL 
Quadrado Médio 

PG PME 

Tratamento 1 393,660 NS 225660,82 NS 

Erro a 4 167,071 185983,09  

Tempo 3 149,590 NS 1498830,00*  

Interação 
temp x trat 

3 3323,037* 330210,93 NS 

Erro b 12 161,594 189998,16  

PG = Poligalacturonase; PME = Pectinametilesterase; GL: Grau de Liberdade. 
*: Significativo a 5% de significância; NS: Não significativo a 5% de significância. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.4.1 Atividade da Enzima Pectinametilesterase (PME) 

  

A Pectinametilesterase não apresentou diferença significativa no atributo tempo 

temperatura (FIGURA 19). 

Até o 10º dia pode-se observar uma redução na atividade da Pectinametilesterase. 

Este efeito é natural da degradação do fruto, que está em processo de senescência. Como a 

pectina já passou pela desmetilação, a enzima de maior atuação neste o momento será a 

Poligalacturonase. Entretanto houve um aumento visível no 15 º dia, pois neste dia observou-
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se o aparecimento de fungos. Os microrganismos durante seu metabolismo liberam enzimas 

pecticas para facilitar a absorção de compostos. 

 

Figura 19 – Atividade da enzima Pectinametilesterase (PME) de mamão ‘Formosa’ 

minimamente processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e 

Carboximetilcelulose adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2012) 

 

Os microrganismos empregam diversos mecanismos para suplantar as defesas 

naturais das plantas. Um dos principais é a produção de enzimas pectinolíticas, como a 

pectinametilesterase e a poligalacturonase, e em segundo plano, hemicelulases, celulases e 

proteinases. Estas enzimas causam a liquefação dos tecidos. Os microrganismos mais comuns 

que produzem estas enzimas são a Erwinia carotovora, Pseudomnas marginalis, Botrytis sp., 

Alternaria sp., Fusarium sp, e Colletotrichum sp. Apenas o P. marginales, mas o gênero 

Pseudomonas sp. são produtores de pectinases, o que significa que frutas e hortaliças são 

alvos destas enzimas deterioradoras microbianas (PORTE, 2011). 

A falta de significância na interação nos leva a concluir que o revestimento não 

apresentou efeito na atividade da enzima Pectinametilesterase. 

 

5.4.2 Atividade da Enzima Poligalacturonase (PG) 

 

A enzima Poligalacturonase apresentou diferença significativa na interação 

Tempo e Trabamento. A Tabela 18 apresenta dados referentes às medias destes valores. Nos 

dois casos houve variação do comportamento com o tempo. 
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Mediante o teste de média observou-se que as diferenças estatísticas foram 

evidentes após 10 dias de armazenamento. O comportamento do controle até o décimo dia era 

esperado, pois com a redução da Pectinametilesterase têm-se o aumento da Poligalacturonase. 

 

Tabela 18 – Atividade da enzima Poligalacturonase (PG) de mamão ‘Formosa’ minimamente 

processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

Tratamento 
Tempo em dias 

0 5 10 15 

Controle 137,15ª 148,96a 111,97b 163,70a 

Revestimento 137,78ª 135,62a 159,28a 96,72b 

%CV 6,86 7,69 7,13 14,36 

Dms 21,4 24,83 21,93 42,43 

Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05) 
aplicado para comparativo de tratamentos.; CV = Coeficiente de variação; dms = desvio médio 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 20 – Atividade da enzima Poligalacturonase (PG) de mamão ‘Formosa’ minimamente 

processado revestido com filme comestível a base de goma do cajueiro e carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído durante armazenamento a 8°C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012)  

 

Segundo Antunes et al. (2006), a atividade da PME deve preceder a atividade da 

PG uma vez que a primeira tem a função de desmetilar e preparar a cadeia poligalacturônica 

para a ação da PG despolimerizando-a. Após a ação da PG, cadeias pécticas ainda não 

desmetiladas são expostas e podem sofrer, ainda que em menor quantidade, a ação da PME. 
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O aumento da Poligalacturonase após 15 dias de armazenamento deve-se a 

presença de microrganismos, entretanto os mamões revestidos com Goma do cajueiro não 

apresentaram este aumento, mesmo apresentando contaminação aparentemente superior. 

Assim, o revestimento apresentou efeito positivo, reduzindo a atividade desta enzima. 

A goma do cajueiro sendo um exudado de proteção do cajueiro possui ação 

inibidora de enzimas. Segundo Ferreira et al (2008) este composto é uma promissora fonte de 

aplicações em biotecnologia, seja na área bioquímica, servindo como suporte para 

imobilização de enzimas, seja na tecnologia de alimentos, devido às propriedades gelificantes 

e emulsificantes deste polissacarídeo 
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6 CONCLUSÕES 
 
A formulação de Goma do cajueiro 2% (m/v) com Carboximetilcelulose 0,66% 

(m/v) adicionada de 0.05% (m/m) de trans-cinamaldeído, teve boas características de 

formação de filme. A Carboximetilcelulose foi capaz de compensar a falta de viscosidade 

apresentada na solução de Goma do cajueiro. 

Para as características de físicas e químicas o revestimento não apresentou efeito. 

Em relação à cor o revestimento não apresentou efeito significativo na luminosidade, ângulo 

a*, ângulo b* e Croma. Sensorialmente é um aspecto positivo, pois os frutos podem ser 

observados e bem aceitos quando comparados visualmente aos frutos sem tratamento. Em 

relação ao ângulo Hue, ao final do armazenamento os frutos revestidos apresentaram uma cor 

menos intensa indicando que o revestimento não foi capaz de manter essa característica. 

Com relação aos compostos antioxidantes, o revestimento propiciou um efeito 

benéfico, pois não condicionou a perda dos compostos antioxidantes, com exceção ao ácido 

ascórbico, e contrariamente, os Polifenóis Solúveis Totais aumentaram significativamente nos 

frutos revestidos. 

Em relação à atividade das enzimas de degradação da parede celular, o 

revestimento não apresentou efeito significativo em relação a atividade da enzima 

Pectinametilesterase. Entretanto, o revestimento apresentou efeito significativo na atividade 

da enzima Poligalacturonase reduzindo sua atividade.  

Faz-se necessário um aumento nas pesquisas com variações nas proporções de 

Goma do cajueiro, pois a concentração da Carboximetilcelulose e trans-cinamaldeído já 

encontram-se definida em estudos anteriores.  

Conclui-se que o revestimento de Goma do cajueiro e Carboximetilcelulose 

adicionado de trans-cinamaldeído manteve a vida de prateleira do mamão Formosa 

minimamente por 10 dias. Este revestimento foi efetivo com relação à retenção dos 

compostos antioxidantes, mantendo as características funcionais durante este período. Desta 

forma, este revestimento alternativo foi capaz de aumentar o valor agregado deste produto. 
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