
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

THAIS ANDRADE GERMANO 

EFEITOS DO REVESTIMENTO COMESTÍVEL À BASE DE GALACTOMANANA E 

CERA DE CARNAÚBA NA QUALIDADE E METABOLISMO ANTIOXIDANTE DE 

GOIABAS  

FORTALEZA

2016 



 

THAIS ANDRADE GERMANO 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO REVESTIMENTO COMESTÍVEL À BASE DE GALACTOMANANA E 

CERA DE CARNAÚBA NA QUALIDADE E METABOLISMO ANTIOXIDANTE DE 

GOIABAS  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Bioquímica da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial à 

obtenção do título de mestre em Bioquímica. 

Área de concentração: Bioquímica vegetal. 

 

Orientador: Dr. Maria Raquel Alcântara de 

Miranda. 

Coorientador: Dr. Renato de Azevedo Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2016 

 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca Universitária 

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog., mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

___________________________________________________________________________ 

Germano, Thais Andrade. 

Efeitos do revestimento comestível à base de galactomanana e cera de carnaúba na qualidade e metabolismo 

antioxidante de goiabas / Thais Andrade Germano. – 2016. 

85 f. : il. color. 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica, Fortaleza, 2016. 

Orientação: Profa. Dra. Maria Raquel Alcântara de Miranda. 

Coorientação: Prof. Dr. Renato de Azevedo Moreira. 

1. revestimento comestível. 2. galactomanana. 3. metabolismo antioxidante. I. Título. 

CDD 572 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

THAIS ANDRADE GERMANO 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO REVESTIMENTO COMESTÍVEL À BASE DE GALACTOMANANA E 

CERA DE CARNAÚBA NA QUALIDADE E METABOLISMO ANTIOXIDANTE DE 

GOIABAS  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Bioquímica da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial à 

obtenção do título de mestre em Bioquímica. 

Área de concentração: Bioquímica vegetal. 

 

Aprovada em: 15/07/2016 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Dra. Maria Raquel Alcântara de Miranda (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

 Dr. Renato de Azevedo Moreira 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

 

 

 

Dra. Henriette Monteiro Cordeiro Azeredo 

Embrapa Agroindústria Tropical 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

Aos meus pais, Simone e Ernani. 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A CAPES, 

Ao CNPq, 

À FUNCAP,  pelo suporte financeiro. 

Ao INCT-Frutos Tropicais. 

À Universidade Federal do Ceará. 

Ao Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, em especial ao programa 

de Pós-Graduação em Bioquímica, incluindo professores e funcionários. 

À Dra. Maria Raquel Alcântara de Miranda, pela excelente orientação e formação 

profissional.que recebi desde a graduação. 

Ao Dr. Renato de Azevedo Moreira, pela ótima recepção e contribuições para 

realização do experimento. 

Aos participantes da banca examinadora, pelas valiosas colaborações e sugestões. 

À Empresa Frutacor e à EMBRAPA Agroindústria Tropical, por terem cedido os 

frutos para a realização do experimento. 

À UNIFOR, em especial ao Núcleo de Biologia Experimental (NUBEX) e seus 

funcionários  

À Roseane Procópio de Aguiar, pela confiança depositada e disponibilidade. 

À minha família, pelo apoio emocional, incentivo, compreensão e exemplo de 

determinação. 

Aos amigos do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica de Frutos da UFC, pela 

ótima convivência, presteza e disposição para ajudar sempre. 

Aos amigos, pela troca de conhecimento e incentivo. 

Aos colegas do Laboratório de Fisiologia Vegetal da UFC, pela boa vontade em 

colaborar com a realização do experimento. 

À todos que contribuíram de forma direta ou indireta para o desenvolvimento 

desse trabalho.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A sabedoria começa na reflexão.” 

Sócrates 

 



 

RESUMO 

 

A comercialização in natura de goiaba a longas distâncias tem sido dificultada devido à sua 

curta vida pós-colheita à temperatura ambiente (aproximadamente nove dias). Devido a essa 

problemática, técnicas de armazenamento têm sido estudadas a fim de retardar o 

amadurecimento e melhorar a qualidade pós-colheita. As goiabas ‘Paluma’ colhidas no 

estádio de maturidade fisiológica foram divididas em quatro grupos, sendo o grupo controle 

mantido sob temperatura ambiente (25 oC); o segundo sob refrigeração (11 °C); o terceiro e o 

quarto revestidos com galactomanana e cera de carnaúba, diferindo apenas na temperatura de 

armazenamento: ambiente e refrigerado, respectivamente. Os frutos foram armazenados por 

15 dias, sendo avaliados a cada três dias quanto à respiração, ao metabolismo antioxidante 

[produção de peróxido de hidrogênio (H2O2), atividades da superóxido dismutase (SOD), da 

catalase (CAT) e da ascorbato peroxidase (APX)] e variáveis associadas à firmeza 

[peroxidação lipídica (PL), atividades da poligalacturonase (PG) e da pectinametilesterase 

(PME)], à cor [conteúdo de clorofila e carotenóides] e atividade da polifenoloxidase (PPO). A 

refrigeração e o revestimento estenderam a vida pós-colheita dos frutos para 15 dias quando 

comparada ao controle que no 9° dia não se apresentava apto para consumo por apresentar 

firmeza e cor não desejáveis. Quanto à respiração, goiabas controle apresentaram um pico aos 

nove dias (114,8 mg CO2.Kg-1 MF.h-1), enquanto o revestimento ocasionou um retardo no 

aparecimento do pico para 12 °dia (168,6 mg CO2.Kg-1 MF.h-1) e a associação com a 

refrigeração manteve níveis mais baixos de CO2 durante todo o armazenamento (59,3 mg 

CO2.Kg-1 MF.h-1).  A associação do revestimento e da refrigeração também permitiu a 

manutenção da firmeza até o 15° dia (55 N), enquanto amostras revestidas (25 °C) 

apresentaram firmeza constante por apenas seis dias. A combinação entre os dois tratamentos 

ainda ocasionou uma redução na produção de H2O2, manutenção do conteúdo de clorofila e da 

cor, retardo na atividade das enzimas hidrolíticas da parede celular e aumento da defesa 

antioxidante enzimática (p< 0,05) comparado aos demais tratamentos. Nas goiabas revestidas 

(25 °C), o conteúdo de carotenóides foi quase duas vezes menor (35,99 mg Kg-1MF) quando 

comparado ao controle no 15° dia. Já a refrigeração parece ter influenciado positivamente na 

redução da PL e da atividade da PPO. Os resultados sugerem que o revestimento à base de 

galactomanana e cera de carnaúba juntamente com a refrigeração consistem no melhor 

tratamento pós-colheita para goiabas ‘Paluma’. 

Palavras-chave: Goiaba, revestimento comestível, galactomanana, cera de carnaúba.  



 

ABSTRACT 

 

The marketing of fresh guavas over long distances presents difficulties because guavas have a 

short post-harvest life at room temperature (about nine days). Due to this problem, storage 

techniques have been studied to delay ripening and enhance the postharvest quality. 'Paluma' 

guavas harvested at physiological maturity were divided into four groups, two control groups 

one  kept at room temperature (25 °C) and another refrigerated (11 °C); the third and fourth 

coated with galactomannan-carnauba wax edible coating and stored at room and refrigeration, 

respectively. The fruits were stored for 15 days and evaluated every three days regarding their 

respiration, the antioxidant metabolism [production of hydrogen peroxide (H2O2), activities of 

superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX)], variables 

associated with firmness [lipid peroxidation (LP), activities of polygalacturonase (PG) and 

pectin methylesterase (PME)], color [chlorophyll and carotenoid contents] and polyphenol 

oxidase activity (PPO). Coating and refrigeration extended the postharvest life of fruits to 15 

days, while the 9th day of storage, control fruit were no longer apt for consumption due to 

undesirable firmness and color. Regarding fruit respiration, control showed a peak at nine 

days (114.8 mg CO2.Kg-1 FW.h-1). At the coating delayed the peak to 12th day (168.6 mg 

CO2.Kg -1 FW.h-1) and when associated to refrigeration, lower levels of CO2 (59.3 mg 

CO2.Kg-1 FW.h-1) were maintained throughout storage. The combination of coating and 

refrigeration maintained fruit firmness (55 N) until 15 days of storage, while coated samples 

at room temperature (25 °C) showed the same firmness for only six days. The combination of 

the two treatments also reduced H2O2 production, maintained chlorophyll content and color, 

delayed the activity of cell wall hydrolytic enzymes and increased enzymatic antioxidant 

activity (p <0.05) compared to the other treatments. Guavas coated and stored at room 

temperature (25 °C) had a carotenoid content much lower (35.99 mg.Kg-1 FW) than control 

on the 15th day. The control fruit stored under refrigeration showed a reduction in lipid 

peroxidation degree and in PPO activity. The results suggest that the galactomannan-carnauba 

wax edible coating associated with refrigeration is the best postharvest treatment for slowing 

down ripening and delaying senescence of 'Paluma' guava. 

Keywords: Guava, edible coating, galactomannan, carnauba wax. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A goiaba (Psidium guajava L.) é um fruto pertencente à família das Mirtáceas que 

possui aroma e sabor apreciados, representando uma importante cultura, principalmente, em 

regiões tropicais e subtropicais (JAVED et al., 2015). Em 2014, somente o Nordeste brasileiro 

foi responsável pela produção de 153 ton de goiabas, representando 42% da produção 

nacional (IBGE, 2015). No entanto, a comercialização in natura desses frutos em mercados 

longínquos tem sido dificultada devido à sua alta perecibildade e curta vida pós-colheita em 

temperatura ambiente, de aproximadamente nove dias (VISHWASRAO; 

ANANTHANARAYAN, 2016; CAVALINI et al., 2015). Por ser um fruto climatérico, a 

goiaba apresenta um pico de respiração e um aumento na produção de etileno, ocasionando 

respostas bioquímicas e fisiológicas como amaciamento do tecido, degradação da clorofila e 

síntese de carotenoides, além de emissão de compostos envolvidos com o aroma 

(VISHWASRAO; ANANTHANARAYAN, 2016; LIU et al., 2012).  

Devido à curta vida pós-colheita de frutos, técnicas de armazenamento têm sido 

estudadas a fim de retardar o processo de amadurecimento e manter a qualidade pós-colheita 

por um período maior. A refrigeração é a principal técnica utilizada para controlar as taxas 

metabólicas dos frutos (ABREU et al., 2012a). Entretanto, é necessário conhecer a 

temperatura ideal de armazenamento para cada fruto, caso contrário pode haver danos pelo 

frio. No caso das goiabas, a temperatura ideal de armazenamento é, aproximadamente, 10 °C 

(SIQUEIRA, 2009; BRON et al., 2005).  

Outra técnica bastante utilizada é o uso de revestimentos comestíveis que são 

capazes de modificar a atmosfera ao redor do fruto, reduzindo as taxas respiratórias e 

estendendo a estabilidade e o período pós-colheita do mesmo (CARVALHO et al., 2016). 

Muitos materiais têm sido utilizados para produção de revestimentos como as 

galactomananas, que são carboidratos constituídos D-manose e D-galactose e encontrados em 

plantas da família Leguminosae como a Caesalpinia pulcherrima (CERQUEIRA et al., 2009). 

Entretanto, filmes à base de carboidratos apresentam baixa capacidade de barreira ao vapor 

d’água, podendo ser incorporados aos filmes compostos hidrofóbicos, tal como a cera de 

carnaúba (CERQUEIRA et al., 2007).  

Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de um revestimento à 

base de galactomanana e cera de carnaúba na fisiologia e qualidade de goiabas, bem como a 

influência da refrigeração no armazenamento dos mesmos. 



  15 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. A cultura da goiabeira 

 

2.1.1. Importância econômica 

 

A goiabeira é uma cultura de grande importância econômica, principalmente para 

as regiões tropicais e subtropicais do mundo. Seu maior produtor mundial é a Índia, com 

produção de 3,7 milhões de ton em 2014. Além da Índia, países como o Paquistão, o México e 

o Brasil também se destacam no cultivo desse fruto (GILL et al., 2015).   

No Brasil, a produção de goiaba aumentou em 24% entre os anos de 2009 e 2014 

atingindo 359.349 ton. Em 2014, o Sudeste, somente, foi responsável por 47,5% da produção 

brasileira, sendo o estado de São Paulo o principal produtor da região (78,5%) com área 

plantada de 4.435 ha (AGRIANUAL, 2012; IBGE, 2015). 

Entretanto, a região Nordeste vem ganhando importância comercial devido ao seu 

crescente potencial na produção de goiaba de modo que, em 2014, foram produzidas 153.710 

ton representando 42,8% da produção nacional. Dentre os estados nordestinos, Pernambuco 

lidera o ranking com produção anual de 96.890 ton, em 2014 (AGRIANUAL, 2012; IBGE, 

2015). 

Já, o Ceará vem apresentando crescente produção de goiabas ao longo dos últimos 

anos e em 2014, a produção atingiu 18.936 ton de fruto. Desde 2012, o Ceará vem ocupando a 

quarta posição no ranking dos estados que mais produzem goiaba devido ao investimento em 

técnicas modernas de colheita, a utilização de irrigação intensiva e ao aumento da área 

destinada ao plantio (AGRIANUAL, 2012; IBGE, 2015). 

 

2.1.2. Aspectos botânicos da planta 

 

A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma das espécies frutíferas mais conhecidas 

no Brasil pertencente à família das Mirtáceas. Relatos mostram que essa espécie teve origem 

no México meridional e seu cultivo se estendeu através da América Central, sendo atualmente 

cultivada em todas as áreas quentes da América tropical, das Índias Ocidentais, das Bahamas, 

das Bermudas e do sul da Flórida (POMMER et al., 2006). 

A goiabeira, apesar de ser nativa de regiões tropicais, adapta-se bem as diferentes 

condições climáticas, sendo cultivada desde o Rio Grande do Sul até o nordeste brasileiro, 
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admitindo-se temperatura ideal para o seu desenvolvimento e frutificação entre 23 e 28 ºC. 

(CERQUEIRA, et al., 2007; GUERRA et al., 2008).  

Ela é uma planta que apresenta porte variável de pequeno a médio, podendo 

atingir de 3 a 8 m de altura quando não podada. As folhas são oblongas ou elípticas, 

ligeiramente grossas e coriáceas, de cor verde ou verde-amarelada. As goiabeiras diferem 

entre si quanto ao formato da copa das árvores (eretas e esparramadas), a produtividade, a 

época de produção (precoce, meia estação e tardia) e a resistência às pragas e às doenças 

(GUERRA et al., 2008; SAMPAIO, 2011;). 

Seu fruto, a goiaba, consiste em outro aspecto de diferenciação entre as cultivares. 

O fruto é do tipo baga globosa e suas características não seguem um padrão fixo, variando de 

acordo com a cultivar de origem quanto ao tamanho, ao formato (oblongo, piriforme e 

arredondado), a coloração da polpa (branca e vermelha) e a vida útil pós-colheita (SAMPAIO, 

2011).  

As cultivares de polpa branca como a 'Kumagai' e a 'Chinesa' são recomendadas 

para fins de exportação por possuírem maior vida útil pós-colheita e um aroma mais suave, o 

que as torna finas e delicadas. Entretanto, as cultivares de polpa vermelha, geralmente são 

comercializadas in natura no mercado nacional ou processadas nas indústrias para posterior 

elaboração de sucos, doces em massa e em calda, néctares, geleias, polpas, frutos 

desidratados, entre outros produtos. Dentre as cultivares de polpa vermelha encontram-se a 

'Paluma' (Figura 1), a 'Pedro Sato', a 'Ogawa', a 'Sassaoka', entre outras. Entretanto, um maior 

destaque é dado a cultivar 'Paluma' devido a sua alta taxa de produtividade, apesar de 

apresentar uma menor vida útil pós-colheita quando comparada às demais cultivares, por isso 

é muitas vezes utilizada apenas para a venda próximo aos locais produtores e processamento 

industrial (SAMPAIO, 2011).  

Figura 1. Goiabas 'Paluma'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAJBA, 2016.  
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A goiaba 'Paluma', cultivar mais produzida no Brasil, foi oriunda da seleção 

obtida de sementes de plantas de polinização aberta no plantio da variedade ‘Ruby-Supreme’ 

no campo de Jaboticabal (São Paulo). As plantas são altamente produtivas (50 ton.ha-1), 

vigorosas e apresentam boa tolerância à ferrugem. Os frutos são grandes com peso médio 

acima de 200 g, formato piriforme, casca lisa, firme e grossa com 1,3 a 2,0 cm de espessura e 

cor variável entre verde e amarelo. Quanto à polpa, a cor varia de róseo a vermelho, com 

poucas sementes e sabor levemente adocicado (± 10 °Brix) (POMMER et al., 2006). 

 

2.1.3. Desenvolvimento dos frutos 

 

O desenvolvimento do fruto (Figura 2) é dado por eventos que ocorrem desde o 

estabelecimento do fruto até o amadurecimento, o qual é seguido pela senescência (WATADA 

et al., 1984). Durante o crescimento dos frutos, ocorre a divisão e alongamento celular, além 

da diferenciação dos tecidos. Rathore (1976) apresentou a curva de crescimento das goiabas 

como uma dupla sigmóide caracterizando-a em três fases distintas. A fase I é o período de 

rápido crescimento, iniciando-se com o estabelecimento do fruto logo após a antese (floração) 

e prosseguindo por 45 a 60 dias dependendo das condições climáticas; a fase II consiste no 

período de crescimento relativamente lento, quando as sementes amadurecem, apresentando 

duração entre 30 a 60 dias; e a fase III onde ocorre um crescimento exponencial até o 

amadurecimento, com duração aproximada de 42 dias (SERRANO et al., 2008). A 

senescência corresponde a um processo predominantemente degradativo e irreversível, 

resultando na morte dos tecidos (WATADA et al., 1984; LOPES, 2015). 

A maturação começa quando o fruto atinge o seu tamanho máximo e continua 

com o amadurecimento, que pode ser definido como uma sequência de mudanças 

bioquímicas, fisiológicas e estruturais dos frutos, conduzindo a um estado que os torna 

comestíveis. Serrano et al. (2008) verificaram que a maturação de goiabas 'Paluma' ocorria 

entre 84 e 112 dias (na fase III) após a antese e variando de acordo com a época de poda de 

frutificação da goiabeira. O fruto no estádio inicial da maturação, denominado maturidade 

fisiológica ou o popular “de vez”, pode ser retirado da planta e continuar seu desenvolvimento 

normalmente, uma vez que seu padrão de amadurecimento é climatérico. O amadurecimento 

de goiabas envolve uma série de complexos eventos bioquímicos que resultam em alterações 

na textura, na cor e no aroma; tornando-os aptos para o consumo.  
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Figura 2. Fases do desenvolvimento dos frutos: início da formação da polpa (1); término do crescimento em 

tamanho (2); início do período de consumo (3); período ótimo de consumo (4); predominância de reações 

catabólicas (5) e não utilizável para consumo (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RYALL; LIPTON, 1979. 

 

Os frutos, em geral, podem ser classificados de acordo com seu comportamento 

respiratório em climatéricos ou não-climatéricos. Os frutos com padrão respiratório 

climatérico apresentam um pico na produção de CO2 e de etileno durante o processo de 

amadurecimento (BIALE, 1964), enquanto que os frutos não-climatéricos apresentam um 

declínio gradual da respiração e baixa produção de etileno, permanecendo em níveis basais 

durante toda sua vida pós-colheita (PORAT et al., 2009). 

A taxa respiratória está fortemente correlacionada à vida útil pós-colheita dos 

frutos. Os frutos não-climatéricos necessitam permanecer na planta até atingirem completo 

amadurecimento, ou seja, até que eles adquiram as características organolépticas ideais para o 

consumo. No caso da goiaba (KRISHNA; RAO, 2014), tomate (PATARO et al., 2015) e maçã 

(ASSIS; BRITO, 2014), frutos climatéricos, eles podem ser colhidos assim que atingirem o 

estado de maturidade fisiológica, pois estes apresentam a capacidade de amadurecer mesmo 

após a colheita.  

No caso de goiabas 'Pedro Sato' e 'Kumagai' colhidas no estádio de maturidade 

fisiológica foi observada uma produção máxima de CO2 de 85 e 72 mL CO2. Kg-1.h-1, no 10º e 

11º dia de armazenamento a 25 ºC, respectivamente, caracterizando o pico climatérico desse 

fruto (AZZOLINI et al., 2005; CAVALINI, 2004).  
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O etileno consiste no principal hormônio responsável pelas mudanças fisiológicas 

e bioquímicas que ocorrem durante o amadurecimento dos frutos climatéricos (PORAT et al., 

2009). A diferença no padrão climatérico ocorre porque os frutos apresentam dois tipos de 

sistema responsáveis pela biossíntese de etileno (McMURCHIE et al., 1972). O sistema 1 é 

caracterizado pela baixa produção de etileno e autoinibição, correspondendo a liberação que 

ocorre em frutos não-climatéricos e no pré-climatério de frutos climatéricos, estando 

associado às respostas de defesa. No sistema 2, há produção elevada e autocatalítica do 

hormônio, ou seja, o etileno se liga aos seus receptores estimulando a produção de mais 

etileno. Esse segundo sistema é o que predomina no amadurecimento de frutos climatéricos 

(LIU et al., 2012).  

Estudos com Arabdopsis mostram que a ação do etileno é dependente de sua 

ligação a um receptor designado ETR1 (FLUHR; MATTOO, 1996). Os receptores de etileno 

estão presentes nas células de frutos, possuindo papel importante no processo de 

amadurecimento deles. Em tomates, a expressão gênica durante o amadurecimento é regulada 

por, pelo menos, duas rotas dependente e independente de etileno (TAIZ; ZEIGER, 2013). A 

rota dependente do etileno inclui genes envolvidos com a biossíntese do licopeno e do aroma, 

do metabolismo respiratório e da ACC (ácido 1-carboxílico-1-aminociclopropano) sintase. A 

rota de desenvolvimento independente do etileno inclui genes que codificam a ACC oxidase e 

a clorofilase. 

Sobre o padrão respiratório de goiabas existem vários estudos, onde foram 

identificados dados controversos. Alguns estudos consideram a goiaba como um fruto 

climatérico (SINGH; PAL, 2008; VELHO et al., 2011; GRIGIO et al., 2011; SIQUEIRA et 

al., 2014; SANTOS et al., 2014), enquanto outros autores classificam a goiaba como um fruto 

não climatérico (MATTIUZ; DURIGAN, 2001; CHITARRA; CHITARRA, 2005; AZZOLINI 

et al., 2005). 

Liu et al.(2012) verificaram a coexistência de variedades com padrões 

respiratórios distintos dentro da mesma espécie devido a goiabas não-climatéricas 

apresentarem um defeito no sistema 2 de biossíntese de etileno. Entretanto, ambas 

apresentaram características do amadurecimento de goiaba quando tratadas com propileno, 

análogo do etileno, tais como amarelecimento da casca, amaciamento do fruto e emissão de 

aromas.  

Em goiabas ‘Paluma’ armazenadas a 25 °C, o pico respiratório ocorreu no 9° dia, 

diferindo apenas na quantidade de CO2 produzido que variou de acordo com estádio de 

maturação no qual o fruto foi colhido. As goiabas colhidas nos estádios 1, 2 e 3 apresentaram 
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48,6; 67,6 e 60 mL CO2.Kg-1.h-1, respectivamente. O estádio de maturação no qual o fruto foi 

colhido influenciou tanto na respiração, quanto na produção de etileno, sendo as goiabas 

colhidas no estádio 2 as únicas a apresentarem pico na produção de etileno, ocorrendo no 7° 

dia (4,8 μL C2H4.Kg-1.h-1) de armazenamento (CAVALINI, 2004).  

 

2.2. Pós-colheita de goiabas  

 

2.1.1. Qualidade 

 

O estádio de maturação no momento da colheita determina a qualidade final dos 

frutos. Os frutos colhidos imaturos são mais susceptíveis as desordens fisiológicas, além de 

ainda não apresentarem características organolépticas desejáveis para consumo. Entretanto, 

quando colhidos maduros, entram rapidamente em senescência (CERQUEIRA et al., 2007).  

Com o intuito de padronizar o ponto de colheita específico para cada utilização, as 

goiabas 'Paluma' foram classificadas em cinco estádios de maturação, segundo a cor da casca, 

de acordo com uma escala visual (Figura 3). No estádio 1, o fruto apresenta coloração da 

casca verde-escuro, consistindo no mais utilizado pelos agricultores para transportes a longas 

distâncias. No estádio 2, a coloração da casca é verde-claro e corresponde a maturidade 

fisiológica. A casca da goiaba inicia o desenvolvimento da cor amarela no estádio 3, atingindo 

o estádio 4, quando o fruto está maduro com o epicarpo parcialmente amarelo. Os frutos 

colhidos nestes estádios (3 e 4) necessitam ser comercializados rapidamente, pois apresentam 

curto período de pós-colheita. No estádio 5, a casca apresenta coloração totalmente amarela, 

sendo o fruto destinado principalmente a indústria (CAVALINI et al., 2006). 

 

Figura 3. Estádios de maturação de goiabas, caracterizados de acordo com a coloração da casca (da esquerda 

para a direita): estádios 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAVALINI, 2004. 
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Além da cor, outros parâmetros também são adotados para a prática da colheita de 

goiabas como a firmeza (10 a 12 Kgf.cm-2); o conteúdo de sólidos solúveis (9 a 10 °Brix); a 

acidez titulável (0,30 a 0,40% em ácido cítrico) e a razão entre os sólidos solúveis e a acidez 

titulável (25 a 30) (CHOUDHURY et al., 2001).   

Cavalini et al.(2015) relataram que goiabas 'Paluma' colhidas no estádio 1 de 

maturação se mantiveram comercializáveis por seis dias quando armazenadas a 25 ºC, 

enquanto nos frutos colhidos no estádio 5 mantiveram-se por apenas um dia nessas condições. 

O estádio final para comercialização de goiabas 'Paluma' pode ser determinado através da cor 

da casca totalmente amarela, da firmeza menor ou igual a 15 N e da presença de podridão em 

pelo menos 15% do fruto (CAVALINI, 2004). 

 

2.2.2. Fisiologia pós-colheita 

 

2.2.2.1. Firmeza 

 

Entre todos os parâmetros de qualidade, a firmeza é o mais importante atributo 

que define o destino do fruto (consumo in natura ou processamento industrial) e contribui 

para a manutenção da vida pós-colheita do mesmo, oferecendo-o proteção durante o 

transporte e resistência a ataque de microrganismos. A perda de firmeza durante o 

amadurecimento tem sido atribuída às alterações nos componentes da parede celular que 

levam ao declínio da integridade do fruto (CARVALHO et al., 2001; CHITARRA; 

CHITARRA, 2005; ABREU et al., 2012a). 

A firmeza dos frutos é determinante para a aceitação do consumidor e está 

relacionada a mudanças na composição da parede celular em decorrência de alterações na sua 

estrutura e na sua composição. O amaciamento dos frutos é consequência da degradação de 

polissacarídeos como o amido e as substâncias pécticas da parede celular (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). 

As células vegetais são delimitadas por uma parede relativamente delgada, mas 

mecanicamente forte. Essa parede consiste de uma mistura complexa de polissacarídeos e 

outros polímeros, secretados pela célula e reunidos em uma rede organizada por meio de 

ligações covalentes e não covalentes. As células vegetais contêm, além disso, proteínas 

estruturais, enzimas, polímeros fenólicos e outros materiais que modificam as características 

físicas e químicas da parede celular. As paredes primárias apresentam microfibrilas de 

celulose implantadas em uma matriz formada por hemiceluloses e pectinas, com uma pequena 
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quantidade de proteína estrutural (TAIZ; ZAIGER, 2013). 

Um estudo realizado por Santana (2015) verificou uma forte perda da firmeza 

(85%) em goiabas ‘Paluma’ colhidas no estádio 1 de maturação (casca totalmente verde) entre 

a colheita e o 6º dia de armazenamento a 25 ºC, atribuindo o fato à ocorrência da dissolução 

do material pectinolítico da parede celular. Em goiabas 'Kumagai' armazenadas a 28 ºC, 

verificou-se uma queda de 50% na firmeza até o 4º dia de armazenamento (FORATO et al., 

2015). 

Em estudo recente, foi verificado através de microscopia óptica uma grande 

quantidade de pectina na parede celular de goiabas, que diminuiu durante os oito dias de 

armazenamento a 22 ºC, se acumulando na região central da célula. Além da migração da 

pectina para o centro da célula, a microscopia de varredura mostrou a perda da estrutura 

celular, sugerindo que esse polímero é responsável pela manutenção da firmeza em goiabas 

(ABREU et al., 2012b). 

O declínio da firmeza que ocorre desde a maturação até a senescência é 

principalmente atribuído à ação de enzimas envolvidas na despolimerização e solubilização da 

parede celular, tais como a poligalacturonase (PG), pectinametilesterase (PME), α-

arabinofuranosidases, β-galactosidases, β-xilosidase, expansina dentre outras (MIEDES; 

LORENCES, 2009). 

A PG e a PME agem coordenadamente, uma vez que PME catalisa a desmetilação 

da pectina presente na parede celular primária e na lamela média, formando uma pectina de 

baixa metoxilação e liberando metanol, enquanto que a PG hidrolisa as ligações glicosídicas 

α-1,4 entre os resíduos de ácido galacturônico (YAMAMOTO et al., 2011). 

Entretanto, a goiaba 'Pedro Sato' armazenada por 25 dias a 10 ºC não apresentou 

atividade da PG, permanecendo inexplicável o mecanismo para o rápido declínio da firmeza 

(85%). A existência de uma alta atividade esterásica na parede celular do endocarpo de goiaba 

sugere que o rápido decréscimo da firmeza deve-se a outros processos de hidrólise do ácido 

poligalacturônico (LINHARES et al., 2007).  

Uma menor atividade enzimática da PME resulta em manutenção do grau de 

esterificação, dificultando a desmetilação do polímero péctico e consequentemente, reduz a 

subsequente ação da poligalacturonase inibindo a solubilização das pectinas e o amaciamento 

da polpa da goiaba (VILA et al., 2007). 

Um estudo de Payasi et al. (2009) demonstrou que uma baixa produção de etileno 

causaria uma redução na atividade de enzimas hidrolíticas da parede celular, mantendo a 

firmeza dos frutos. Portanto, elevados níveis de etileno estimulam a síntese das enzimas 
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hidrolíticas, produzindo unidades de ácido α-D-galacturônico a partir da hidrólise de 

componentes pectínicos da parede celular. No amadurecimento, é comum ocorrerem reações 

de síntese e de degradação sendo a energia liberada utilizada para várias atividades 

fisiológicas e para a manutenção da integridade celular (CERQUEIRA et al., 2007).  

 

2.2.2.2. Conteúdo de açúcar e acidez titulável  

 

Durante o amadurecimento, ocorrem reações que modificam as características 

sensoriais do fruto com o desenvolvimento de sabores e aromas específicos. O gosto dos 

frutos depende da interação entre os açúcares e os ácidos orgânicos, enquanto o aroma do 

fruto depende de uma grande variedade de compostos orgânicos voláteis (ZHENG et al., 

2016).  

A quantidade de sólidos solúveis totais (SST) é um atributo que influencia na 

comercialização da goiaba. Os SST consistem em substâncias hidrossolúveis como açúcares 

que representam entre 50 e 90% desse total e contribuem para o sabor adocicado das goiabas; 

além de vitaminas; aminoácidos e pectinas. Os principais açúcares responsáveis pelo sabor 

doce das goiabas são a frutose, a glicose e a sacarose, que são principalmente originadas da 

degradação de amido. A frutose compreende 52,85% do açúcar nas variedades vermelhas. 

Apesar dos sólidos solúveis apresentarem uma tendência ao aumento na maioria dos frutos, 

devido a degradação de amido em açúcares, este parece não sofrer grandes alterações na 

maioria das cultivares de goiaba devido ao seu baixo conteúdo de amido inicial 

(VENCESLAU, 2013; PONZO, 2009; SANTANA, 2015).   

A acidez deve-se aos ácidos orgânicos presentes nos vacúolos das células, na 

forma livre ou combinada com sais, ésteres e glicosídeos, sendo nas goiabas encontrado 

principalmente o ácido cítrico. O conteúdo de ácido orgânico tende a decair conforme avança 

o amadurecimento do fruto uma vez que podem ser usados como substratos no processo 

respiratório e na síntese de compostos fenólicos, lipídeos e do aroma. Alguns ácidos 

orgânicos, tais como o cítrico e o málico, são componentes essenciais no ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos (CHITARRA; CHITARRA, 2005; LEE et al., 2010; NASCIMENTO, 2013).   

Em goiabas maduras, a acidez varia entre 0,2 a 1% em ácido cítrico (CECCHI, 

2003). Goiabas 'Paluma' colhidas no estádio de maturação 1 apresentaram sólidos solúveis 

toais (SST) de 7,7 ºBrix, 0,78% de acidez titulável (AT) e razão SST/AT de 9,88; enquanto as 

colhidas sobremaduras no estádio 5, apresentavam SST de 8,3 ºBrix e AT de 0,47%, com uma 
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maior razão entre esses parâmetros, 17,66 (CAVALINI et al., 2006). 

 

2.2.2.3. Cor  

 

A coloração do fruto também é um fator importante e bastante levado em 

consideração quanto à comercialização, por proporcionar uma boa aparência e influenciar a 

preferência do consumidor. É um parâmetro geralmente utilizado para determinação do 

estádio de maturação do fruto. Entretanto, essa determinação visual da maturação pode 

indicar índices falsos, visto que a cor também pode ser influenciada pela localização do fruto 

na copa (BLEINROTH et al., 1992; CAVALINI, 2004). 

Em goiabas, o ângulo hue (hab*) representa a tonalidade da cor e expressa a 

mudança de coloração da casca do fruto, além de ser bom parâmetro para avaliar o estádio de 

maturação do mesmo. Goiabas verdes apresentam valores mais altos do hab* do que as 

maduras (PARRA-CORONADO, 2014). 

Cavalini (2004) avaliou a cor da casca das goiabas ‘Paluma’ no momento da 

colheita e verificou que o valor do hab* apresentava um declínio à medida que o estádio de 

maturação do fruto avançava, variando de 114,42, no estádio 1 para 89,76, no estádio 5. 

Durante o amadurecimento de frutos, há mudanças na cor devido à degradação de 

clorofila e síntese de outros pigmentos como carotenóides e antocianinas. O declínio no 

conteúdo de clorofila acontece por mudanças no pH, por processos oxidativos e por atividade 

das enzimas clorofilases. Quando as membranas dos tilacóides se desintegram, os cloroplastos 

são convertidos em cromoplastos, enquanto que a clorofila e os componentes da maquinaria 

fotossintética desaparecem, e então, um acúmulo massivo de plastoglóbulos e de carotenóides 

ocorre (TUCKER, 1993; PAL; BITSH, 2013; LOPES, 2015). 

Quando goiabas 'Paluma' colhidas no estádio de maturidade fisiológica (cor da a 

casca variando de verde-escuro a verde-claro) foram armazenadas a 27 ºC, os níveis iniciais 

de clorofila e de carotenóides eram 21,79 mg.100 g-1 polpa e 0,18 mg.100 g-1 polpa, 

respectivamente, apresentando variação nas quantidades após nove dias de armazenamento 

para 6,86 mg.100 g-1 polpa e 0,82 mg.100 g-1 polpa, respectivamente (SIQUEIRA et al., 

2011).   

Os carotenóides são pigmentos encontrados na natureza nas cores vermelho, 

amarelo e laranja e consistem em tetraterpenos com 40 carbonos formados por unidades 

isoprenóides. Estão organizados em complexos na membrana dos tilacóides do cloroplasto, 

onde funcionam como pigmentos receptores de luz (LARSON, 1997; SRIVASTAVA; 
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SRIVASTAVA, 2015). A goiaba é rica em carotenóides, sendo o licopeno o principal e 

atingindo quantidades entre 36,10 e 51 μg.g-1 polpa (CHANDRIKA et al., 2009; ORDOÑEZ-

SANTOS; ELEDEZMA-REALPE, 2013; NWAICHI et al., 2015).  

Além de serem receptores de luz, os carotenóides ainda participam de processos 

como antioxidantes naturais, podendo agir como sequestradores de radicais livres e inibir a 

propagação da reação de oxidação em cadeia. Carotenóides como o β-caroteno, o licopeno, a 

zeaxantina e a luteína exercem funções antioxidantes em fases lipídicas, bloqueando os 

radicais livres que danificam as membranas lipoproteicas (PIVOTTO, 2011). 

Além de compostos químicos, processos enzimáticos também podem ser 

responsáveis pelas alterações na cor dos frutos. O escurecimento enzimático é uma das 

alterações bioquímicas indesejáveis que ocorrem com o fruto quando ele é cortado ou sofre 

alguma injúria. A reação responsável pelo escurecimento do tecido vegetal ocorre por meio da 

ação da polifenoloxidase (PPO) e da peroxidase (POD) na presença de oxigênio. O corte 

causa uma desestruturação das células unindo essa enzima e seus substratos fenólicos que se 

acumulam em diferentes compartimentos celulares (Figura 4) (AZEREDO, 2004). 

 

Figura 4. Localização interna e externa de compostos fenólicos e polifenoloxidase (PPO) e 

peroxidase (POD) em uma célula vegetal. 

 

 

Fonte: TOIVONEN; BRUMMELL, 2008. 

 

Em tecidos intactos, os compostos fenólicos e a PPO são separados em diferentes 

organelas, limitando o escurecimento enzimático. Enquanto os compostos fenólicos estão 

presentes no vacúolo, a PPO é encontrada nos plastídeos. Quando o tecido do fruto encontra-

se senescente, ocorre a ruptura das membranas da célula e consequentemente dos plastídeos, e 
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a enzima e seus substratos se combinam resultando em escurecimento dos tecidos (KOU et al. 

2015).  

A reação catalisada pela PPO (Figura 5), que é associada ao escurecimento, 

consiste na hidroxilação de compostos fenólicos a o-difenóis, posteriormente oxidados a o-

quinonas, em presença de O2. As quinonas, por sua vez, condensam-se e reagem com outros 

compostos, como aminoácidos ou compostos fenólicos, para produzir polímeros escuros. A 

redução da atividade da PPO tem sido correlacionada com o declínio no nível de O2 e das 

taxas de respiração (AZEREDO, 2004; CHAUHAN et al., 2011).  

 

Figura 5. Reação de escurecimento enzimático catalisada pela polifenoloxidase (PPO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: POLESEL et al., 2010. 

 

2.2.2.4. Metabolismo antioxidante 

 

Durante a respiração, a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) é um 

evento rotineiro, principalmente na etapa de fosforilação oxidativa. Na cadeia transportadora 

de elétrons (CTE), os elétrons são transferidos do NADH para oxigênio molecular por meio 

de quatro complexos presentes na membrana interna da mitocôndria (I-IV), eventualmente 

produzindo água. Durante esse processo, ocorre o vazamento de elétrons na NADH 

desidrogenase (complexo I) e no complexo de citocromos bc1 (complexo III) (Figura 6) 

(RICH; BONNER, 1978; TURRENS; BOVERIS, 1980; BROOKES, 2005). A succinato 

desidrogenase (complexo II) também pode contribuir para a formação de íons superóxidos 

PPO 

PPO 
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(O2
o) (YOUNG et al., 2002). Os elétrons então liberados são capazes de reduzir o oxigênio 

molecular a O2
o e estes podem dar origem a outras EROs tais como o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e os radicais hidroxila (OH∙) (PISOSCHI; POP, 2015). 

 

Figura 6. Formação do O2
° em cadeias de transporte de elétrons na respiração nos complexos I e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARBOSA et al., 2014. 

 

O radical superóxido e o H2O2 são agentes redutores capazes de atuar na redução 

do complexo ferroso de enzimas tal como a citocromo c-oxidase (complexo IV), diminuindo a 

atividade da mesma. O radical O2° pode ser convertido a sua forma protonada, radical 

hidroperóxido (HOO•), que é mais instável e reativa. O radical superóxido é considerado 

como um nucleófilo ativo, capaz de atacar centros carregados positivamente (PISOSCHI; 

POP, 2015). O peróxido de hidrogênio pode ser gerado pelos sistemas que visam à eliminação 

de ânions superóxido quando a produção deste está aumentando desproporcionalmente. A 

ação direta do H2O2 envolve a oxidação do DNA, dos lipídeos, dos grupos tióis e ceto-ácidos. 

O radical OH∙ também oxida muitas moléculas orgânicas e inorgânicas e é considerado como 

a espécie mais reativa (PISOSCHI; POP, 2015).  

Devido à sua alta reatividade, as EROs não são específicas e reagem com centros 

nucleofílicos de muitas moléculas biológicas como os lipídeos de lipoproteínas e membranas 

celulares. A peroxidação lipídica se inicia quando os lipídeos poli-insaturados das membranas 

biológicas são atacados por radicais livres e sofrem uma série de reações autocatalíticas, 

produzindo uma ampla variedade de intermediários e outros subprodutos altamente tóxicos 

(PORTER et al., 1995; SINGH et al., 2015).O malondialdeído é um dos subprodutos mais 

abundantes, servindo como um sinalizador da peroxidação lipídica, a qual implica na perda da 

integridade da membrana celular, acarretando danos graves, como redução da fluidez e perda 

da seletividade.  
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Para combater as EROs, as células desenvolveram um sistema de defesa 

antioxidante que compreende um metabolismo não-enzimático e um enzimático. O 

metabolismo não-enzimático é composto por moléculas capazes de capturar e neutralizar as 

EROs doando um de seus elétrons, sem transformar-se em um radical livre como as vitaminas 

(ácido ascórbico e α-tocoferol), os minerais (cobre, zinco, manganês, selênio e ferro), os 

carotenóides e os compostos fenólicos (VALKO et al., 2006; ERKAN et al., 2008). A defesa 

enzimática é constituída pela superóxido dismutase (SOD), a peroxidase do ascorbato (APX), 

a catalase (CAT), entre outras enzimas (MITTLER, 2002).  

A SOD é a primeira enzima na linha de defesa contra EROs e catalisa a 

dismutação de radicais O2° a H2O2 e O2. Em vegetais, três maiores categorias de SOD tem 

sido descritas, cada uma definida pela utilização de um metal particular como grupo 

prostético delas (Mn, Fe e Cu/Zn) (VAN CAMP et al., 1996). As enzimas SOD são 

localizadas em diferentes compartimentos celulares: a isoforma Cu/Zn-SOD é encontrada no 

cloroplasto, no citosol e nos peroxissomos; a isoforma Fe-SOD, no cloroplasto; enquanto a 

Mn-SOD é localizada primariamente na mitocôndria (HALLIWELL, 1987; SCANDALIOS, 

2005; BROETTO et al., 2014). 

A enzima CAT é responsável pela decomposição do H2O2 gerado nos 

peroxissomos durante a fotorrespiração em plantas (FOYER; MULLINEAUX, 1994), bem 

como o produto de reação da SOD. A CAT é uma hemoproteína altamente específica, 

possuindo a capacidade de catalisar a decomposição de até 40.000.000 moléculas de H2O2 por 

segundo sem consumir equivalentes redutores da célula (SCANDALIOS, 2005; BROETTO et 

al., 2014). 

A enzima APX é uma oxidorredutase localizada em vários compartimentos 

celulares (citosol, mitocôndria, peroxissomo, glioxissomo e cloroplasto), sendo importante na 

eliminação de H2O2 de células de plantas. A reação que ela catalisa é a transferência de 

elétrons do acorbato para H2O2, produzindo monodehidroascorbato e água como produto 

(PAL; BISHT, 2013). 

Em baixos níveis de EROs, as células são rapidamente detoxificadas pelos 

processos enzimáticos e não-enzimáticos. Entretanto, algumas situações estressantes como 

temperaturas altas, baixa concentração de oxigênio e processamento mínimo, podem 

desencadear uma produção excessiva de EROs, sobrecarregando a via respiratória e 

consequentemente induzindo a injúria e a disfunção celular (SINGH et al., 2015).  Este 

desequilíbrio entre a formação e a remoção de EROs é definido como estresse oxidativo 

(BROETTO et al., 2014). 



  29 

 

2.3. Tecnologias pós-colheita 

 

 A grande problemática envolvendo a conservação de frutos é que a sua vida útil 

costuma ser curta, devido a rápida deterioração por serem produtos metabolicamente ativos. 

As alterações fisiológicas, bioquímicas e microbianas levam consequentemente às alterações 

na coloração, textura e sabor. Diante deste problema, vários estudos têm sido realizados a fim 

de desenvolver técnicas de armazenamento para retardar o processo de amadurecimento e 

manter a qualidade pós-colheita dos frutos por um período maior. Dentre as tecnologias 

utilizadas, podem-se citar a refrigeração, os inibidores da ação do etileno (SINGH et al., 

2008), a irradiação (CAMPOS et al., 2011; PATARO et al., 2015) e a modificação da 

atmosfera de armazenamento (VALERO et al., 2013; SAHOO et al., 2015; TEIXEIRA et al., 

2016).  

 

2.3.1. Refrigeração 

 

Armazenamento refrigerado é o principal tratamento pós-colheita para controlar o 

amadurecimento e deterioração de frutos porque ele regula as taxas dos processos fisiológicos 

e bioquímicos, entre eles a respiração e a biossíntese de etileno. Entretanto, os frutos tropicais 

e subtropicais podem ser sensíveis a baixas temperaturas, causando o desenvolvimento de 

desordens fisiológicas, dependendo da temperatura e do período de armazenamento (ABREU 

et al., 2012a). 

No caso de goiabas ‘Allahabad Safeda’ colhidas no estádio de maturidade 

fisiológica (casca apresentando coloração verde), elas desenvolveram danos pelo frio quando 

armazenadas por sete dias a 0 e 3°C, apresentando sintomas tais como desidratação da 

superfície, aparecimento de manchas escuras, amadurecimento anormal, sabor e aroma 

desagradável. As goiabas armazenadas a 6 °C apresentaram cor atrativa, podendo possuir de 

duas a três semanas de vida pós-colheita (MAHAJAN et al., 2009). 

Entretanto, para o armazenamento de goiabas ‘Paluma’, foi observada que a 

temperatura ideal é, aproximadamente, 10 °C, pois abaixo desta, os frutos desenvolvem danos 

pelo frio (chilling) e não amadurecem satisfatoriamente. O chilling tem como sintomas o 

aparecimento de manchas e escurecimento na superfície da casca, limitando o potencial de 

comercialização dos frutos. Os frutos maduros são mais resistentes ao chilling, apesar de 

serem mais suscetíveis ao ataque de fungos, principalmente quando estocados em temperatura 

superior a 11 °C (SIQUEIRA, 2009; BRON et al., 2005).  
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Ribeiro et al. (2005) observaram que goiabas ‘Paluma’ armazenadas a 27 °C 

mostraram uma perda de massa cinco vezes (25%) maior do que os frutos refrigerados a 10 

°C (5%) no 12° dia. Além de apresentar também maior conteúdo de SST (13,3 °Brix) e 

menores quantidades de ácido ascórbico (172,87 mg.100 g-1 MF) e clorofila (12,64 mg.100 g-

1 MF) em relação ao tratado (11,1 °Brix, 194,88 mg ácido ascórbico.100 g-1 MF e 24,07 mg 

clorofila.100 g-1 MF).  

 

2.3.2. Revestimentos comestíveis 

 

A utilização de revestimentos comestíveis vem ganhando importância ao longo 

dos últimos anos como um componente biodegradável para embalagens e como uma 

alternativa para reduzir as perdas econômicas no ramo alimentício, principalmente no setor 

agroindustrial (CERQUEIRA et al., 2011). Os revestimentos têm sido aplicados para manter a 

qualidade e estender a vida útil de frutos por modificarem a atmosfera ao redor do fruto, 

agindo como uma barreira semipermeável que controla a troca de gases, reduzindo a perda de 

água, mantendo a firmeza do tecido, diminuindo a perda de massa e as taxas respiratórias 

(OLIVAS; BARBOSA-CÁNOVAS, 2005; GONZALEZ- AGUILAR et al., 2009; JO et al., 

2014; CARVALHO et al., 2016). 

A modificação da atmosfera no interior da cobertura é determinada pela interação 

de três processos: respiração do fruto, difusão e permeabilidade do revestimento aos gases. A 

difusão do gás é afetada pela temperatura, massa e volume do fruto, taxa de respiração e pela 

permeabilidade da membrana (MANTILLA et al., 2010; VENCESLAU, 2013). 

Para manutenção da qualidade dos frutos, os revestimentos comestíveis também 

devem apresentar certas peculiaridades como: serem incolores, apresentarem uma aderência 

suficiente para não serem facilmente removidos e não alterarem negativamente o sabor 

(ASSIS; BRITO, 2014).  

Os revestimentos podem ser produzidos utilizando uma grande variedade de 

materiais como matriz estrutural, com ou sem a adição de outros componentes, tais como 

plastificantes e surfactantes. Geralmente, os polímeros mais utilizados são as proteínas 

(gelatina, caseína, zeína), os polissacarídeos (amido, pectina, galactomanana e carragenana) e 

os lipídeos (ácido esteárico e ceras) (SOTHORNVIT; KROCHTA, 2001; CHIUMARELLI; 

HUBINGER, 2014). 

Os polissacarídeos e as proteínas consistem em ótimos materiais para a formação 

de revestimentos comestíveis porque eles mostram boas propriedades mecânicas e de barreira 



  31 

 

contra transferência de gases, diminuindo o metabolismo e a senescência dos frutos. 

Geralmente, revestimentos à base de polissacarídeos são incolores não prejudicando a 

aparência dos produtos revestidos, além de evitar a deterioração e o escurecimento da 

superfície (CERQUEIRA et al., 2009b). 

Ameixas 'Formosa' ao serem revestidas com hidroxipropilmetilcelulose a 4% 

apresentaram menor perda de peso (11,53%) em relação aos frutos controle (13,84%) após 14 

dias de armazenamento a 23 ºC. Além do mais, a firmeza foi maior nas ameixas revestidas 

(7,01 N.m-1) do que no controle (5,33 N.m-1) (CHOI et al., 2016).  

Assim como as ameixas, as goiabas ‘Kumagai’ revestidas com blendas de 

carboidratos à base de goma de cajueiro (GC) a 1% + carboximetilcelulose (CMC) a 1% e GC 

a 1% + CMC a 2% também apresentaram menor perda de peso (25 e 22,5%, respectivamente) 

em relação às goiabas não tratadas (aproximadamente 30%) quando armazenadas à 

temperatura ambiente (25 °C). No 4° dia, a firmeza das goiabas controle atingiu o valor mais 

baixo (8 N), o qual foi somente alcançado ao 12° dia nas amostras tratadas, aproximadamente 

9 N (FORATO et al., 2015). 

As galactomananas são polissacarídeos presentes no endosperma de sementes de 

numerosas plantas, particularmente da família Leguminosae, constituídos de uma cadeia 

principal com unidades de β-(1,4)-D-manose unidas com ramificações de α-(1,6)-D-galactose 

(Figura 7) (CERQUEIRA et al., 2009a).  

 

Figura 7. Estrutura da galactomanana. 

 

 

 

Fonte: PRAJAPATI et al., 2013. 
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A Caesalpinia pulcherrima, planta da família Leguminosae encontrada 

principalmente na Índia e em outras regiões do globo, é usada principalmente para 

ornamentação. Todavia, estudos têm explorado as galactomananas extraídas das sementes 

dessas plantas para elaboração de revestimentos comestíveis para alimentos (CERQUEIRA et 

al., 2009a; CERQUEIRA et al., 2010; AGUIAR et al., 2010). 

Em estudo realizado por Aguiar et al. (2010), os autores utilizaram revestimento à 

base de galactomanana extraída de sementes de Adenanthera pavonina para revestir mangas 

‘Tommy Atkins’ e observaram bons resultados para frutos tratados e armazenados a 

temperatura ambiente. No 16° dia, as mangas controle apresentaram grande perda de peso 

(7,64%), quase o dobro da quantidade verificada para amostras revestidas (4%).  

Entretanto, os polissacarídeos apresentam pobre capacidade de barreira contra 

água devido a sua natureza hidrofílica. Geralmente, os polissacarídeos são combinados com 

lipídeos na produção de revestimentos, pois estes materiais possuem características 

hidrofóbicas, evitando a passagem de água através do revestimento (RODRIGUES et al., 

2014; CHIUMARELLI; HUBINGER, 2014). 

Entre os lipídeos utilizados na produção de coberturas comestíveis, a cera de 

carnaúba tem ganhado importância ao longo dos últimos anos, mostrando melhores aspectos 

de qualidade como revestimento em goiaba, manga, caqui, tangor, maçã e ameixa 

(JACOMINO et al., 2003; RIBEIRO et al., 2005; HOA; DUCAMP, 2008; SILVA et al., 2011; 

MACHADO et al., 2011; CHIUMARELLI; HUNBIGER, 2012; KIM et al., 2013).   

A cera a base de carnaúba é obtida a partir da palmeira brasileira (Copernicia 

cerifera), sendo comercializada com diferentes concentrações e composições. A sua aplicação 

como revestimento em frutos é viável devido a sua baixa toxicidade (CERQUEIRA et al., 

2007). Apesar da adição de lipídeos aos revestimentos diminuir a permeabilidade ao vapor 

d'água, estes podem afetar a transparência e as propriedades mecânicas prejudicando as 

características sensoriais do fruto (CERQUEIRA et al., 2011; FALGUERA et al., 2011; 

OLIVAS; BARBOSA-CÁNOVAS, 2005; CARVALHO et al., 2016). 

Jacomino et al. (2003) verificaram uma perda de massa de 6,9 e 8% em goiabas 

‘Pedro Sato’ tratadas com cera de carnaúba da marca Meghwax® ECF–100 a 30% e controle, 

respectivamente, armazenadas durante seis dias a 25 °C. As goiabas tratadas apresentavam-se 

mais firmes devido à possível restrição nas trocas gasosas. Resultado semelhante foi 

observado para goiabas ‘Paluma’, onde o tratamento com cera de carnaúba da marca Premium 

citrus® a 50% proporcionou ao fruto menor perda de massa (17%) em relação ao controle 

(25%) após doze dias de armazenamento a 27 °C. Além de reduzir a perda de massa, a cera 
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foi capaz de reduzir os processos metabólicos do fruto, oferecendo menor quantidade de SST 

(10,4 °Brix) em relação ao controle (13,3 °Brix) (RIBEIRO et al., 2005). 

Os revestimentos comestíveis devem também apresentar uma flexibilidade 

mínima para acompanhar alterações que os frutos podem sofrer na pós-colheita, sem gerar de 

danos estruturais. Geralmente, os plastificantes são adicionados ao revestimento com a 

finalidade de diminuir a fragilidade do mesmo, através da redução das forças intermoleculares 

e consequente aumento da mobilidade das cadeias poliméricas. Dentre os plastificantes 

disponíveis tem-se o polietilenoglicol, o sorbitol e o glicerol, sendo este último o mais 

utilizado (CERQUEIRA et al., 2011; CHIUMARELLI; HUBINGER, 2014; ASSIS; BRITO, 

2014). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da aplicação de revestimento comestível à base de 

galactomanana e cera de carnaúba sobre a qualidade pós-colheita e capacidade antioxidante 

de goiabas ‘Paluma’. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar a influência da cobertura sobre a fisiologia pós-colheita durante o 

armazenamento das goiabas. 

 Avaliar a influência da cobertura sobre o metabolismo antioxidante de goiabas, 

bem como a produção do indicador de estresse oxidativo, peróxido de hidrogênio. 

 Avaliar a influência da cobertura sobre a firmeza e variáveis relacionadas, como a 

atividade das enzimas hidrolíticas da parede celular e o grau de peroxidação 

lipídica das membranas biológicas.  

 Avaliar a influência da cobertura sobre a cor e variáveis relacionadas, como o 

conteúdo de pigmento e da atividade de enzimas associadas ao escurecimento. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Material 

 

As sementes de Caesalpinea pulcherrima foram coletadas no Campus do Pici na 

Universidade Federal do Ceará (UFC) (3º 44’ S e 38º 34’ O) em Fortaleza (CE) e 

transportadas para o Núcleo de Biologia Experimental (NUBEX) da Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR), onde foi realizada a extração da galactomanana. 

A cera de carnaúba (FONCEPI®) utilizada para compor a emulsão filmogênica 

foi a do tipo T-1. Os surfactantes usados foram o monooleato de sorbitan etoxilado 20 óxido 

de etileno (Tween 80) (Sigma) e o monoleato de sorbitana (Span 80) (Sigma) com caráter 

predominantemente hidrofílico e hidrofóbico, respectivamente, para facilitar as interações 

entre os componentes. O glicerol (Implex P.A) foi utilizado como plastificante. 

As goiabas ‘Paluma’ foram colhidas manualmente em área de cultivo comercial 

da empresa Frutacor localizada em Russas (CE) (5º 13’ S e 37º 95’ O) em fevereiro de 2015. 

Os frutos foram colhidos no estádio de maturidade fisiológica, utilizando como base para a 

coleta a cor da casca que apresentava coloração verde. Os frutos ainda foram selecionados por 

uniformidade de tamanho e ausência de danos mecânicos. Após a seleção, as goiabas foram 

transportadas em caixas plásticas forradas com espuma de poliestireno para o Laboratório de 

Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE. 

 

4.2. Obtenção da galactomanana 

 

A extração da galactomanana para preparo do revestimento foi realizado segundo 

metodologia de Cerqueira et al. (2009). Os cotilédones das sementes de Caesalpinea 

pulcherrima foram separados dos endospermas com auxílio de liquidificador industrial 

(Metvisa®). Os cotilédones foram descartados e os endospermas foram aquecidos com etanol 

P.A. (1:3; p/v) a 70 °C durante 15 min para inativar enzimas. Em seguida, o etanol foi 

descartado e aos endospermas foi adicionada água destilada (1:10; p/v), onde foram 

intumescidos por 24 h a 7 ºC. Os endospermas, então, intumescidos foram triturados em 

liquidificador industrial por 5 min, filtrados em malha de nylon (BJPFM® modelo 64-60) e a 

solução homogênea foi precipitada com etanol P.A. (1:2; p/v). O precipitado de 

galactomanana foi desidratado com acetona P.A. (1:1, p/v) por 30 min em condição ambiente, 

depois a suspensão foi filtrada em nylon e colocada para secar em estufa com circulação de ar 
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a temperatura ambiente até a completa secagem. O material seco foi passado em uma peneira 

de 35 mesh e guardado em frasco de vidro hermeticamente fechado sob temperatura ambiente 

e longe de umidade.  

 

4.3. Preparo do revestimento 

 

A cera de carnaúba a 0,9% (p/v) foi emulsionada em água destilada com auxílio 

dos surfactantes Tween 80 a 15% (p/p) e Span 80 a 5% (p/p) e essas concentrações foram 

calculadas com base na massa seca da cera. A emulsão filmogênica foi preparada no 

processador ultrassônico (Hielscher® modelo UP400S) utilizando frequência de 24 kHz, 

potência ultrassônica de 400 W, máxima amplitude (100%) e máximo ciclo (100%) por 5 min. 

Após completa solubilização desses componentes, adicionou-se a galactomanana 

a 0,75% (p/v) e o glicerol a 0,15% (p/v), sob agitação em temperatura ambiente, mantendo-se 

nessas condições por 24 h. Após a completa dissolução da galactomanana, o revestimento foi 

armazenado em frasco de polietileno hermeticamente fechados e mantido sob refrigeração a 7 

ºC.  

 

4.4. Processamento das goiabas  

 

Inicialmente, as goiabas foram imersas em solução de hipoclorito de sódio a 100 

ppm por 5 min para desinfecção da superfície e, em seguida, foram lavadas com água corrente 

e deixadas secar em ambiente. O revestimento foi aplicado por imersão por 1 min na emulsão 

descrita no item 4.3. Após esse período, os frutos foram drenados por 24 h a temperatura 

ambiente para a secagem do revestimento. 

As goiabas foram divididas em quatro grupos, sendo o grupo controle mantido 

sob temperatura ambiente de 25 oC (CA) (90% U.R); o segundo sob refrigeração a 11 oC (CR) 

(94% U.R); o terceiro foi revestido com o filme e mantido em temperatura ambiente de 25 ºC 

(RA), enquanto que o quarto também foi revestido e refrigerado a 11 oC (RR). Após o 

tratamento, os frutos foram acondicionados em bandejas de poliestireno expandido (isopor) e 

armazenados por 15 dias, sendo avaliados 24 h após o revestimento e a cada três dias, nas 

condições descritas acima. Em cada período de avaliação, as amostras constituíam três 

repetições com três goiabas que foram processadas inteiras usando um processador doméstico 

(Walita® modelo RI1858). Em seguida, a polpa foi armazenada a -18 °C e foi avaliada quanto 

à respiração, ao metabolismo antioxidante e variáveis associadas à firmeza e à cor. 
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4.5. Respiração 

 

Para análise de produção de CO2, inicialmente os três frutos de cada bandeja 

foram pesados (aproximadamente 300 g de fruto) e armazenados em frascos herméticos de 

2,6 L com tampas providas de septo de borracha durante 1 h à temperatura ambiente. 

Amostras de 250 µL da atmosfera interna dos frascos foram coletadas e injetadas em um 

cromatógrafo a gás (Varian® modelo 450-GC), equipado com detector de condutividade 

térmica (120 °C) e coluna Porabond-Q® (25m x 0,53 mm, a 60°C). Utilizou-se o nitrogênio 

como gás de arraste com o fluxo de 15 mL.min-1 e o padrão externo de CO2 (5%) foi injetado 

nas mesmas condições descritas para as amostras. O software Galaxie® (Varian®-CG) foi 

usado para registrar e integrar os picos cromatográficos, sendo a atividade respiratória 

expressa como mg CO2.Kg-1 h-1. 

 

4.6. Quantificação de proteína solúvel total 

 

A quantificação de proteínas solúveis totais foi realizada de acordo com 

metodologia de Bradford (1976), onde 10 μL de extrato proteico reagiram com 100 μL do 

reagente de Bradford por 15 min, com posterior leitura da absorbância em 595 ƞm. A 

atividade de todas as enzimas deste trabalho foi baseada no conteúdo de proteínas totais de 

cada extrato, sendo expressas como atividade específica. 

 

4.7. Variáveis relacionadas à firmeza 

 

4.7.1. Firmeza 

 

A firmeza do fruto foi determinada através de texturômetro automático (Stable 

Micro Systems® modelo TA.XT2i) equipado com sonda de 6 mm de modo que a força 

necessária para romper a resistência imposta pela casca do fruto foi expressa em Newton (N). 

Em cada fruto da bandeja, foi realizada uma medição na região central totalizando 3 

repetições. 

 

4.7.2. Grau de peroxidação lipídica das membranas biológicas 

 

Como um indicador da integridade das membranas biológicas, o grau de 
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peroxidarão lipídica foi determinado baseado na produção de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBA) tal como o malondialdeído (MDA). Para obtenção do extrato, 0,5 g de 

polpa foram homogeneizados com 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 0,1% e, em seguida, 

foram centrifugados a 3000 xg a 4 °C por 20 min de acordo com metodologia descrita por 

Zhu et al. (2008). O sobrenadante foi utilizado como extrato e o precipitado, descartado. 

O grau de peroxidação lipídica das amostras foi quantificado com 75 μL do 

sobrenadante homogeneizados em 300 μL de solução de ácido tiobarbitúrico 0,5% (v/v) em 

ácido tricloroacético 20% e incubados a 95 °C por 30 min. Após o período de incubação, o 

homogeneizado foi imerso em banho de gelo para paralisar a reação e centrifugado a 3000 xg 

a 4°C, por 10 min. A absorbância foi monitorada em leitor de microplaca (Biotek® modelo 

Synergy MX) em dois comprimentos de onda distintos 532 ƞm e 600 ƞm, gerando 

absorbâncias específica e não específica, respectivamente. As análises foram conduzidas em 

triplicata, considerando para fins de cálculo o coeficiente de extinção molar do MDA (155 

mM.cm-1) e o resultado expresso em μmol MDA. Kg -1 de massa fresca (MF). 

 

4.7.3. Atividade de enzimas hidrolases da parede celular 

 

4.7.3.1. Pectinametilesterase (PME, EC 3.1.1.11 ) 

 

Para preparo do extrato enzimático e avaliação da atividade, foi utilizada 

metodologia proposta por Hagerman e Austin (1986) adaptada, onde 3 g da polpa foram 

homogeneizadas com 12 mL de NaCl a 0,15 M gelado. A solução homogeneizada foi filtrada 

em papel de filtro, e o filtrado foi utilizado como extrato para análise da PME.  

Para a atividade da PME, 4 mL do extrato e 24 mL do substrato pectina cítrica 1% 

em NaCl a 0,2 M e pH 7 foram titulados, sob agitação com NaOH a 0,01 M até o pH manter-

se em 7 durante 10 min. O volume de NaOH 0,01 M gasto foi utilizado para calcular a 

atividade enzimática. Uma unidade de atividade enzimática (UA) foi definida como 1 mmol 

de NaOH. min-1.g-1e os resultados expressos como UA. min-1.mg-1 P.  

 

4.7.3.2. Poligalacturonase (PG, EC 1.2.1.15) 

 

O extrato para análise da atividade da PG foi realizado com base na técnica 

descrita por Pressey e Avants (1973), onde foram pesados 12,5 g de polpa, homogeneizados 

com 25 mL de água destilada gelada e centrifugados por 10 min a 9860 xg a 4 ºC. Após a 
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primeira centrifugação, o sobrenadante foi descartado e 10 mL de água destilada gelada foram 

adicionados ao precipitado para centrifugação nas mesmas condições descritas anteriormente. 

O procedimento foi repetido duas vezes. O precipitado final foi ressuspenso em 25 mL de 

solução de NaCl a 1 M gelado e homogeneizado por 1 min. A solução resultante teve o pH 

ajustado para 6 com NaOH 1 M, seguido por incubação durante 1 h, a 4 ºC. Por fim, a solução 

foi centrifugada a 9860 xg por 20 min, a 4 ºC e o sobrenadante foi utilizado como o extrato 

enzimático para avaliação da atividade da PG. 

A análise de atividade da PG (BUECHER; FURMANSKI, 1978) tem por base a 

determinação da quantidade de açúcar redutor (AR) liberado devido à atividade desta enzima. 

A determinação ocorreu em duas etapas. Primeiramente, foram adicionados 300 µL de extrato 

e 300 µL de água destilada em tubos de ensaio, e em seguida, a solução foi agitada e retirada 

uma alíquota de 75 µL para análise do conteúdo de AR (1), conforme método do ácido 3,5-

dinitro-salicílico (DNS) (MILLER, 1959). 

Na segunda etapa, 300 µL de extrato e 300 µL de ácido poligalacturônico a 0,25% 

em tampão acetato de sódio 37,5 mM (pH 5) foram colocados em tubos de ensaio e agitados. 

A solução foi incubada durante 3 h a 30 °C. A reação foi interrompida com banho de água a 

100 °C por 5 min, seguido de banho de gelo. Da solução resultante, foi retirada uma alíquota 

de 75 µL para determinação do conteúdo de AR (2) de acordo com o método do DNS.  

A quantidade de açúcares redutores se deu pela subtração dos valores de AR (1) 

por AR (2). Como a atividade da enzima é expressa com base no conteúdo de AR liberados, o 

AR (1) representa a atividade da enzima no extrato enzimático e o AR (2), a atividade quando 

a enzima é colocada em contato com o seu substrato. Os resultados foram expressos como UA 

mg-1 P, onde 1 UA é definida como a produção de ηmol de açúcar redutor (AR). min.-1 de 

reação. 

 

4.8. Metabolismo antioxidante 

 

4.8.1. Conteúdo de peróxido de hidrogênio 

 

Como um marcador de estresse oxidativo, o conteúdo de peroxido de hidrogênio 

(H2O2) foi determinado. O extrato foi obtido segundo Zhu et al. (2008), cuja metodologia foi 

descrita no item 4.7.2.  

O conteúdo de peróxido de hidrogênio das amostras foi quantificado segundo 

método descrito por Velikova et al. (2000), onde 50 μL do extrato foi adicionado a 50 μL de 
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tampão fosfato de potássio monobásico 10 mM, pH 7 e a 100 μL de iodeto de potássio 1M. O 

homogeneizado foi protegido da luz e deixado em repouso, por 1 h. As leituras das 

absorbâncias foram conduzidas a 390 ηm e os resultados expressos em mmol H2O2.Kg-1 MF. 

 

4.8.2. Atividade de enzimas antioxidantes 

 

Para a avaliação das atividades enzimáticas, um extrato proteico foi preparado 

segundo o método descrito por Yang et al. (2009) com modificações, onde 1g de polpa foi 

homogeneizado em 2 mL de tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 8 contendo EDTA 0,1 mM por 

maceração em almofariz durante 5 min, em banho de gelo. Em seguida, a mistura foi 

centrifugada a 12000 xg por 15 min, a 4 ºC. O precipitado foi descartado e o sobrenadante foi 

utilizado como o extrato enzimático para a determinação da atividade das enzimas 

antioxidantes.  

 

4.8.2.1. Superóxido dismutase (SOD, EC 1.15.1.1) 

 

A determinação da atividade da SOD proposta por Giannopolitis e Reis (1977) 

considera a capacidade da enzima em inibir a fotorredução do azul de nitrotetrazólio cloreto 

(NBT). O ensaio iniciou com a adição de 10 μL de extrato em 90 μL de tampão fosfato de 

potássio 50 mM (pH 7,8) com EDTA 0,1 mM e metionina 19,5 mM e, em seguida, no escuro, 

foram adicionados 15 μL de NBT 750 μM e 300 μL de riboflavina 10 μM. As amostras 

mantidas em câmara escura, foram iluminadas com lâmpada fluorescente (20 W) para iniciar 

reação. Após 15 min de incubação, o final da catálise foi determinado pela interrupção da luz. 

O composto azul formado (formazana) pela fotorredução do NBT foi determinado pela leitura 

da absorbância em espectrofotômetro a 560 ƞm. As análises foram realizadas em triplicata e a 

atividade especifica da SOD foi expressa como unidade de atividade enzimática (UA). mg-1 P, 

onde 1 UA foi definida como a atividade da enzima necessária para a inibição de 50% da 

fotorredução do NBT (BEAUCHAMP; FRIDOVICH, 1971). 

 

4.8.2.2. Catalase (CAT, EC 1.11.1.6) 

 

A atividade da catalase foi determinada segundo Beers e Sizer (1952), onde 110 

μL de tampão fosfato de potássio 0,1 M com EDTA 0,1 mM (pH 7) foram aquecidos em 

banho-Maria a 30 ºC por 15 min. Em seguida, foram adicionados ao tampão 30 μL do extrato 
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enzimático e 10 μL de peróxido de hidrogênio a 0,5 M. A absorbância foi monitorada à 240 

ηm e a variação da quantidade de H2O2 degradada foi calculada pela queda da absorbância 

durante 20 min, sendo a atividade da enzima calculada pelo coeficiente de extinção molar (ε = 

36 M-1cm-1). A atividade específica da catalase foi expressa como µmol de H2O2.mg-1 P, sendo 

realizada em triplicata. 

 

4.8.2.3. Ascorbato peroxidase (APX, EC 1.11.1.11) 

 

A atividade da peroxidase do ascorbato é baseada na oxidação do ascorbato pelo 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e foi determinada conforme metodologia descrita por Nakano 

e Asada (1981). Foram aquecidos 100 μL tampão fosfato de potássio 50 mM com EDTA 50 

mM (pH 6) em banho-Maria a 30 ºC. Em seguida, foram adicionados ao tampão 40 μL de 

extrato proteico, 5 μL de H2O2 30 mM e 5 μL de ácido ascórbico 15 mM, obedecendo esta 

ordem de preparação da mistura. A taxa de oxidação do ascorbato pelo H2O2 foi monitorada 

pelo decréscimo da absorbância a 290 ƞm durante 20 min, sendo quantificada como índice de 

oxidação do ascorbato, utilizando o coeficiente de extinção molar do ascorbato (ε = 2,8 mM-1 

cm-1). Os resultados foram expressos em ƞmol H2O2.mg-1 P e a análise foi realizada em 

triplicata. 

 

4.9. Variáveis relacionadas à coloração  

 

4.9.1. Cor 

 

A cor da casca das goiabas foi determinada utilizando um colorímetro (Konica 

Minolta® modelo CR 300), o qual forneceu os valores dos parâmetros L* (luminosidade), a* 

(mudança da cor verde para vermelha) e b* (mudança da cor azul para amarela), através de 

duas leituras efetuadas em pontos aproximadamente equidistantes. O ângulo hue (hab*) 

(mudança de vermelho púrpura para púrpura avermelhado) foi calculado (h*ab = tan -

1(b*/a*)).  

 

4.9.2. Conteúdo de pigmentos: clorofila e carotenóides totais 

 

A determinação de clorofila e carotenóides totais foi realizada utilizando o método 

descrito por Kotíková et al. (2011) com algumas alterações. Foram pesados 0,125 g de goiaba 
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e, em seguida, adicionado 15 mL de acetona P.A. e armazenados por 48 h no escuro a 4 °C. 

Depois da extração, as amostras permaneceram em banho ultrassônico (Eco-Sonic® modelo 

Q3) por 15 min e, então, filtradas em papel filtro, onde o volume do filtrado foi ajustado com 

acetona P.A. para 25 mL. A absorbância do extrato foi mensurada a 662, 645 e 470 ηm e 

calculadas segundo as fórmulas: clorofila a (μg.mL-1) = 11,75 x A662 – 2,35 x A645; clorofila b 

(μg.mL-1) = 18,61 x A645 – 3,96 x A662; e carotenóides (μg.mL-1) = (1000 x A470 – 2,27 x 

Clorofila a – 81,4 x Clorofila b) / 227. Os resultados para carotenóides totais e clorofilas 

foram expressos em mg.Kg-1 MF. 

 

4.9.3. Atividade da enzima de polifenoloxidase (PPO, EC 1.14.18.1) 

 

O extrato enzimático para determinação da atividade da polifenoloxidase, enzima 

associado ao escurecimento, foi preparado como descrito por Sojo et al., (1998). A polpa de 

goiaba (0,5 g) foi macerada em almofariz previamente resfriado, durante 1 min com 5 mL de 

tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 6), contendo 4% (v/v) de Triton X-110 4 e 0,01 g de 

polivinilpolipirrolidona (PVPP). A solução homogênea resultante foi mantida em repouso a 4 

ºC por 10 min, seguido por incubação em banho-maria durante 15 min, a 37 °C. Após 

repouso, a solução foi centrifugada a 10000 xg por 15 min a 4 ºC. O sobrenadante foi 

utilizado como extrato para análise da atividade da PPO que foi determinada segundo 

Wissemann e Lee (1980). A mistura reacional consistiu de 80 μL de tampão fosfato de 

potássio 0,1 M (pH 6), 100 μL de extrato e 5 μL de solução de pirocatecol 0,1 M. Após 

incubação a 30 °C, por 30 min, a absorbância foi medida a 395 ƞm. A análise foi realizada em 

triplicata e a atividade expressa como UA.mg-1 min-1 P, onde 1 UA é definida como a variação 

de 0,001 na absorbância por min de reação. 

 

4.10. Análise estatística  

 

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, compondo um 

esquema fatorial 4 x 6, sendo fatores os tratamentos e o período de armazenamento, 

respectivamente. A parcela experimental foi composta por três frutos, correspondente a uma 

bandeja e foram utilizadas três repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) realizada com auxílio do programa computacional ASSISTAT versão 7.7 beta 

(SILVA; AZEVEDO, 2009) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Respiração e Metabolismo antioxidante 

 

A goiaba foi revestida com cobertura à base de galactomanana e armazenada em 

diferentes temperaturas. Os frutos CA mantiveram-se aptos ao consumo até o 9º dia de 

armazenamento quando se observou um aumento na respiração, 114,8 mg CO2.Kg-1 MF.h-1, 

indicativo do climatério (Figura 8). Após esse período, estes não estavam mais aptos para o 

consumo, indicando uma avançada senescência e, portanto, não foram avaliados no 12º dia de 

armazenamento.  

 

Figura 8. Respiração de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de galactomanana e cera de carnaúba e 

armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado (11 ºC); -∆-, 

revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes no mesmo tempo diferem entre si 

pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

O RA teve seu pico respiratório retardado para o 12º dia de armazenamento em 

ambiente, 168,6 mg CO2.Kg-1 MF.h-1, sugerindo que o revestimento exerceu alguma 

influência sobre a permeabilidade dos gases envolvidos com a respiração, diminuindo este 

processo e consequentemente, a senescência das goiabas, que mantiveram-se aptas para 

consumo por período mais longo. Os frutos CRs não apresentaram o pico climatérico durante 



  44 

 

todo o armazenamento indicando uma possível inibição devido a dano por frio. Enquanto 

isso, goiabas revestidas e refrigeradas apresentaram um pequeno aumento na respiração ao 

15º dia para 59,3 mg CO2.Kg-1 MF.h-1, sugerindo que a cobertura de galactomanana e cera 

teria evitado os danos pela baixa temperatura de armazenamento e apenas, diminuído a taxa 

metabólica, sem uma inibição mais drástica. 

Com relação à taxa respiratória, ela se eleva principalmente porque a mitocôndria 

tende a responder ao aumento do metabolismo decorrente da produção autocatalítica do 

etileno. Esta organela apresenta uma resposta na tentativa de equilibrar as taxas de degradação 

e síntese na célula. No climatério, a mitocôndria produz mais energia principalmente para a 

produção de enzimas e substâncias relacionadas ao amadurecimento. O declínio da respiração 

na fase considerada pós-climatérica representa a perda da capacidade homeostática da 

mitocôndria, tornando assim predominante os processos de senescência (CAVALINI, 2004). 

Nesse trabalho, as goiabas revestidas com galactomanana apresentaram 

comportamento respiratório semelhante ao dos tomates revestidos com goma arábica a 10% 

armazenados à temperatura ambiente, onde foi verificado um retardo no pico respiratório para 

o 12° dia (16 mg.Kg-1 h-1) em relação ao controle que ocorreu no 8° dia (ALI et al., 2013).  

Em concordância com nossos resultados, Bal (2013) também verificou retardo no 

climatério (30° dia) e menor produção de CO2 (2,3 mg.Kg-1h-1) em ameixas tratadas com 

quitosana 1% armazenadas a 0 °C em relação aos frutos controle, onde a respiração atingiu o 

seu pico no 20° dia e produziu 3,8 mg.Kg-1h-1. O autor explicou que a redução da atividade 

respiratória em amostras tratadas ocasionou menor perda de peso delas (2%), favorecendo a 

redução da transmissão do vapor d’água e a retenção de alta umidade na atmosfera ao redor 

do fruto. 

O efeito do revestimento na prevenção da perda de água do fruto pode estar 

relacionado com a composição do filme, especialmente com a adição de compostos 

hidrofóbicos (BUTLER et al., 1996; OLIVAS; BARBOSA-CÁNOVAS, 2005). Portanto, para 

evitar que o fruto perca grande quantidade de água é aconselhável a adição de algum lipídeo 

comestível na formação do filme, levando em consideração também a permeabilidade seletiva 

do filme aos gases (CO2, O2, C2H4) (MENG et al., 2008).  

A perda de umidade no fruto é geralmente controlada pela camada epidérmica da 

casca que juntamente com o estômato e as células-guarda controla as propriedades de troca 

gasosa dos frutos. O revestimento auxilia na redução da perda de umidade porque ele forma 

um filme sobre o pericarpo do fruto, agindo como uma barreira adicional a perda de água. A 

temperatura e a umidade relativa do ar são também importantes fatores que auxiliam a difusão 
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de vapor d’água, sendo a saturação dependente da temperatura (MAFTOONAZAD et al., 

2008).  

Zhang et al. (2016) verificaram que jujubas (Ziziphus jujube Mill) armazenadas a 

20 °C apresentaram produção de CO2 de 3,5 mg.Kg-1 h-1 no 8° dia, enquanto que aquelas 

revestidas com alginato apresentaram redução na atividade respiratória (3 mg.Kg-1 h-1). Estes 

resultados sugerem que o alginato poderia causar um acúmulo de CO2 derivado da respiração 

do fruto e parcialmente reduzir a concentração de O2 no tecido do fruto e, portanto, restringir 

a respiração. O acúmulo excessivo de CO2 dentro do revestimento poderia causar injúrias 

fisiológicas, tais como desordens metabólicas e fermentação em frutos. A tolerância aos 

baixos níveis de O2 e às altas concentrações de CO2 diminui com o aumento da temperatura 

(BEAUDRY, et al., 1992; D' AQUINO et al., 2016). 

Ainda concordando com os nossos resultados, em estudo realizado com maçã 

armazenada a 1 °C foi observado um pico climatérico (35 mL.Kg-1 h-1) no 45° dia, enquanto 

em maçãs revestidas com quitosana também não foi verificado climatério, e a produção de 

CO2 durante o armazenamento foi praticamente constante (17 mL.Kg-1 h-1). As maçãs 

revestidas tiveram sua qualidade estendida, prevenção da perda de peso e menor atividade da 

enzima peroxidase (GARDESH et al., 2016). 

Em uvas, a intensidade respiratória inicial (17 mg CO2.Kg-1h-1) sofreu redução em 

frutos revestidos com quitosana (12 mg CO2.Kg-1h-1) em comparação com frutos controle (25 

mg CO2.Kg-1h-1) após 60 dias de armazenamento, a 0 °C. Os autores consideraram que a 

redução da respiração nos frutos revestidos aconteceu devido ao bloqueio parcial ou completo 

dos estômatos dos frutos (GAO et al., 2013).  

Os estômatos são estruturas responsáveis por 50% da perda de água livre da 

superfície e se fecham em baixas temperaturas, reduzindo a transpiração. A troca gasosa entre 

o fruto e a atmosfera ocorre principalmente pela abertura dos poros e permeação através da 

casca do fruto. A cutícula cerosa presente nos frutos constitui uma barreira natural à passagem 

do vapor d’água (OETTERER et al., 2006). 

A difusão do vapor d’água é impulsionada por um gradiente de pressão entre o 

fruto e o ar ao redor, constituindo no mecanismo primário de perda de umidade dos frutos. 

Essa diferença de pressão de vapor entre os espaços intercelulares dos tecidos do fruto e o 

ambiente é chamada de déficit de pressão de vapor d’água (MAFTOONAZAD et al., 2008). 

A produção de espécies reativas de oxigênio como peróxido de hidrogênio (H2O2) 

é uma consequência normal do processo respiratório. Todavia, quando há um aumento na taxa 

respiratória devido a condições estressantes ou durante o amadurecimento e senescência de 
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frutos, há uma superprodução dessas espécies (SINGH et al., 2015). Assim, os frutos CA 

apresentaram um aumento (p< 0,05) quase linear no conteúdo de H2O2 chegando a 48 

mmol.Kg-1 MF no 9º dia de armazenamento (Figura 9), sendo uma consequência do aumento 

na respiração que ocorreu com o amadurecimento das goiabas (Figura 8). Os demais 

tratamentos mantiveram níveis quase constantes de H2O2 durante o armazenamento, com 

exceção dos frutos revestidos em ambiente que apresentaram valores significativamente mais 

altos (p< 0,05) aos 15 dias de armazenamento, 32,8 mmol.Kg-1 MF. Esses resultados 

corroboram com os de respiração (Figura 8), os quais mostram que o revestimento de 

galactomanana e cera haviam retardado o pico respiratório climatérico das goiabas ‘Paluma’ 

mantidas em ambiente, provavelmente devido à sua ação como barreira a gases.  

 

Figura 9. Conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2) de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de 

galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, 

controle refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes 

no mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

Um estudo mostrou que melões minimamente processados e revestidos com filme 

a base de quitosana a 2% e trans-cinamaldeído a 0,05% também apresentaram uma redução na 

produção de H2O2 (4,7 x 10-3 mmol.Kg-1) em relação aos frutos controle (5,9 x 10-3 mmol.Kg-

1) após 20 dias de armazenamento a 4 °C, explicando a ocorrência da maior peroxidação 

lipídica e perda de firmeza das amostras controle (CARVALHO et al. 2016). 

As EROs apresentam grande reatividade com moléculas biológicas, provocando 

diversas reações prejudiciais como lipoperoxidação das membranas celulares e consequentes 
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mudanças na estrutura das mesmas, falhas nos mecanismos de transporte de metabólitos e até, 

a morte celular. Quando há um desequilíbrio entre a formação dessas espécies e sua 

neutralização por agentes antioxidantes, ocorre uma condição denominada de estresse 

oxidativo, caracterizado pela geração excessiva de EROs (BROETTO et al., 2014; 

CARVALHO et al. 2016). 

A utilização de revestimento à base de quitosana e nano-sílica a 30% 

(porcentagem calculada com base na quantidade de quitosana no revestimento) também inibiu 

o acúmulo de H2O2 em nêsperas tratadas (1,32 mmol. Kg-1) em relação ao controle (4,21 mol. 

Kg-1) após 40 dias de armazenamento refrigerado (5 ºC) (SONG et al., 2016). Além de reduzir 

o conteúdo de H2O2, o revestimento foi capaz de diminuir quase quatro vezes o conteúdo de 

O2° em frutos tratados (8,72 mmol. Kg-1) comparado ao controle (24,63 mmol. Kg-1), e teve 

como consequência uma redução na peroxidação lipídica das membranas dos frutos tratados   

A enzima superóxido dismutase (SOD) é a primeira enzima na linha de defesa 

antioxidante da célula, sendo responsável pela dismutação do radical superóxido (O2°) em 

H2O2, uma espécie menos reativa. As amostras controle apresentaram um aumento (p< 0,05) 

na atividade da SOD apenas ao 9º dia de armazenamento, 371,3 UA.mg-1 P (Figura 10). As 

demais amostras apresentaram um pico de atividade da SOD ao 3º dia e novamente ao 12º 

dia, no caso das amostras revestidas e refrigeradas, quando atingiu 508,3 UA.mg-1 P. Esses 

resultados sugerem que a refrigeração e a modificação da atmosfera pelo filme induziram uma 

alteração no metabolismo antioxidante como que evitando um desequilíbrio oxidativo, porém 

um aumento na atividade da SOD poderia ter contribuído para o acúmulo de peróxido (Figura 

9), uma vez que este é o produto de sua reação.  

Em estudo sobre o amadurecimento da goiaba ‘L-49’ armazenada à temperatura 

ambiente, ocorreu um aumento na atividade da SOD de 62 U.g-1 MF, no estádio verde para 78 

U.g-1 MF, no estádio de maturidade fisiológica seguido por declínio ao longo do 

armazenamento (65 U.g-1 MF no maduro). O declínio da atividade da SOD permite que o 

fruto entre em senescência devido ao acúmulo de radical O2° (MONDAL et al., 2009). 

Entretanto, aqui, os resultados apresentados para goiabas ‘Paluma’ mostram que a 

refrigeração e o revestimento ofereceram maior proteção ao tecido do fruto até o fim do 

armazenamento (15 dias), mantendo a atividade da SOD ainda alta nesses frutos e 

consequentemente ocasionando menor acúmulo de H2O2 (Figura 9). 
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Figura 10. Atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) de goiabas ‘Paluma’ revestidas com 

filme a base de galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle 

ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 

ºC). Letras diferentes no mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

A catalase (CAT) é a enzima antioxidante que degrada H2O2 a H2O e O2, sem a 

necessidade de um doador de elétrons. A atividade da CAT aumentou significativamente no 

controle para 566,31 µmol H2O2. mg-1 P ao 6º dia de armazenamento (Figura 11). Os demais 

tratamentos resultaram em picos tardios e menores na atividade da CAT, como os frutos 

revestidos em ambiente que apresentaram um aumento ao 9º dia de 345,8 µmol H2O2. mg-1 P. 

Os dados aqui apresentados corroboram com estudo realizado por Hong et al. 

(2012), no qual goiabas ‘Pearl‘ revestidas com quitosana apresentaram maior atividade da 

SOD (355 UA.g-1 MF) e da CAT (14 UA.g-1 MF) em relação ao controle (322 e 11 UA.g-1 

MF, respectivamente) após 12 dias de armazenamento a 11 ºC. Como consequência do 

aumento da atividade das enzimas antioxidantes, o revestimento de quitosana inibiu a 

produção de O2° nos frutos tratados apresentando uma redução de 87% em relação aos 

controles. As maiores atividades podem eliminar O2° e H2O2 do tecido do fruto, o que é 

bastante benéfico para adiar a senescência deles.  
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Figura 11. Atividade da enzima antioxidante catalase (CAT) de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de 

galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, 

controle refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes 

no mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

Todavia, contrariando esses resultados, em mangas ‘Tommy Atkins’, verificou-se 

que a refrigeração isolada ou combinada com filme de galactomanana foi mais eficiente em 

inibir a atividade da CAT durante 16 dias de armazenamento do que o revestimento 

(AGUIAR et al., 2010). Já Wang e Gao (2013) verificaram que o armazenamento a 5 e 10 ºC 

diminuiu a atividade da CAT de morangos e que o revestimento de quitosana retardou essa 

redução. A atividade da CAT em cerejas revestidas com filme de quitosana também aumentou 

significativamente em relação ao controle (PASQUARELLO et al., 2015).  

Quanto ao metabolismo antioxidante enzimático de jujubas (Ziziphus jujube Mill) 

armazenadas a 20 °C, as atividades da CAT e da SOD nos frutos revestidos com alginato 

foram mais altas (6,31 e 0,68 U.g-1 MF, respectivamente) em relação ao controle (3,09 e 0,5 

U.g-1 MF, respectivamente), no 8 °dia de armazenamento. As atividades enzimáticas mais 

altas poderiam eliminar maiores quantidades de O2° e H2O2 do tecido do fruto, sendo benéfico 

para adiar a senescência de jujubas (ZHANG et al., 2016).  

Entre diferentes tratamentos com atmosfera controlada, as lichias armazenadas 

sob O2 a 1% + CO2 a 5% mantiveram atividades da CAT e da SOD significativamente mais 

altas (66 e 87%, respectivamente) em relação as amostras controle após 35 dias de 

armazenamento a 5 °C (ALI et al., 2016). A atividade mais alta da CAT em frutos 
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armazenados sob atmosfera modificada sugere a forte capacidade das células se 

desintoxicarem, por eliminação do H2O2. As maiores atividades da SOD e da CAT nos frutos 

armazenados em atmosfera controlada poderia ocasionar a redução na peroxidação lipídica e 

no extravasamento de eletrólitos. 

A peroxidase do ascorbato (APX) também é capaz de degradar H2O2, porém 

utiliza o poder redutor do ácido ascórbico nessa reação. A atividade da APX de goiabas 

‘Paluma’ aumentou para todos os tratamentos ao 3º dia de armazenamento, sendo 

significativamente maior (p< 0,05) em frutos revestidos em ambiente, 2,24 ηmol de H2O2. 

mg-1 P (Figura 12). No caso dos frutos controle, houve uma pequena queda na atividade até o 

9º dia de armazenamento, 0,52 ηmol de H2O2. mg-1 P. O comportamento observado para APX 

se assemelha ao observado para SOD (Figura 10) sugerindo que APX pode ter sido 

estimulada pelo produto da reação da SOD, apesar de geralmente a CAT ser considerada mais 

eficiente na neutralização de H2O2, pois ela não requer poder redutor de outros compostos 

(APEL; HIRT, 2004).  

 

Figura 12. Atividade da enzima antioxidante peroxidase do ascorbato (APX) de goiabas ‘Paluma’ revestidas 

com filme a base de galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle 

ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 

ºC). Letras diferentes no mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

Pasquarello et al. (2015) também observaram um aumento na atividade da APX 

em cerejas ‘Della Reca’ revestidas com quitosana a 0,5% (130 mol. Kg-1.s-1) comparado ao 
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controle (90 mol.Kg-1.s-1) após 14 dias de armazenamento a 2 ºC, explicando que isso ocorreu 

devido à disponibilidade de ácido ascórbico presente no fruto revestido, pois o filme 

propiciou uma atmosfera modificada que causou menor oxidação da vitamina C. 

Em goiabas ‘Hisar Safeda’ acondicionadas em embalagens de polietileno pode-se 

observar uma redução mais lenta do conteúdo de vitamina C (27,4 mg.100 g-1) quando 

comparado ao controle (20,5 mg.100 g-1) após 21 dias de armazenamento a 7 ºC. A 

embalagem de polietileno foi capaz de reduzir a concentração de O2 ao redor do fruto, 

reduzindo a oxidação enzimática do ácido ascórbico a ácido dehidroascórbico (RANA et al., 

2015). 

O aumento nas atividades da SOD, APX e CAT pode proteger o tecido do fruto de 

injúrias, sendo a modificação da atmosfera ao redor do fruto um dano causado pela utilização 

de revestimentos comestíveis. Por isso, os frutos revestidos geralmente mostram maiores 

atividades enzimáticas antioxidantes, sendo capazes de manter o balanço entre geração e 

eliminação de EROs. Geralmente, as enzimas de defesa antioxidante são consideradas 

potencialmente importantes por induzir uma defesa antioxidante durante o amadurecimento 

do fruto (LIU et al., 2014). 

 

5.2. Variáveis associadas à firmeza 

 

A firmeza dos frutos CA decaiu rapidamente de 65,06 N para 13,7 N durante os 

três primeiros dias de armazenamento, enquanto que o CR atingiu 39 N aos seis dias 

armazenados (Figura 13). Os tratamentos com revestimento mantiveram os frutos firmes por 

um período mais longo (p< 0,05), uma vez que aqueles mantidos em ambiente apresentavam 

firmeza de 56 N ao 6º dia e os refrigerados mantiveram-se mais firmes até o 12º dia, com 55 

N. A firmeza dos frutos revestidos com galactomanana pode ser explicada pela modificação 

da atmosfera promovida pelo revestimento que teria retardado o climatério respiratório 

(Figura 8). 

O amaciamento é geralmente observado durante o amadurecimento dos frutos, 

devido à perda da pressão de turgescência e a degradação da parede celular em frutos 

climatéricos (ZHOU et al., 2011). Estudo realizado por Brackmann et al (2012) verificou que 

goiabas ‘Paluma’ armazenadas sob atmosfera controlada com baixa concentração de oxigênio 

(1 KPa O2 + 2 KPa CO2) apresentaram maior firmeza (59 N) em relação àquelas mantidas em 

concentração mais alta (2 KPa O2 + 2 KPa CO2), com 38,3 N, após armazenamento durante 

28 dias a 8 °C mais três dias de exposição à temperatura ambiente (20 °C). Os níveis de gases 
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reduziram a atividade da ACC oxidase, enzima da rota de síntese do etileno, nos frutos 

submetidos a 1 KPa O2+ 2 KPa CO2 (0,026 µL C2H4.Kg-1h-1) em relação aos frutos a 2 KPa 

O2 + 2 KPa CO2 (0,032 µL C2H4.Kg-1h-1). Os autores explicaram que a baixa produção de 

etileno (4 µL C2H4.Kg-1h-1) pelos frutos armazenados em 1 KPa O2 + 2 KPa CO2 pode estar 

relacionada às menores atividades das enzimas PG e PME, dentre outras enzimas 

responsáveis pela degradação dos componentes da parede celular e consequente amaciamento 

do fruto. 

 

Figura 13. Firmeza de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de galactomanana e cera de carnaúba e 

armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado (11 ºC); -∆-, 

revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes no mesmo tempo diferem entre si 

pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

O etileno se liga aos seus receptores proteicos (ETR1, ETR2, ERS1, ERS2 ou 

EIN4) presentes no retículo endoplasmático, que através de um mensageiro secundário, leva o 

sinal deste hormônio até o núcleo da célula, onde ocorre a produção de mRNA específico de 

algumas enzimas hidrolíticas (celulase, poligalacturonase e pectinase). Em seguida, ocorre a 

tradução do sinal enviado pelo etileno através do mRNA, resultando na síntese dessas 

enzimas nos ribossomos presentes no retículo endoplasmático rugoso. Após a síntese, as 

enzimas migram para o complexo de Golgi, onde são enviadas para a parede celular 

(TREVISAN, 2012). O etileno tem ação sobre as enzimas responsáveis pelo 

desmembramento da parede celular, causando o amolecimento dos frutos (CHITARRA; 
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CHITARRA, 2005).  

Vishwasrao e Ananthanarayan (2016) também observaram que goiabas ‘Lalit’ 

armazenadas com revestimento de HPMC e adição de óleo de palma a 0,3% mantiveram uma 

maior firmeza por doze dias (1,6 N), quando comparadas aos frutos controle que amaciaram 

rapidamente, atingindo valor semelhante à amostra tratada (1,8 N) no 6° dia de 

armazenamento, a 24 °C. 

De forma semelhante, houve uma redução na firmeza (75%) das goiabas ‘Pedro 

Sato‘ armazenadas sob alta concentração de CO2 (5 kPa O2 + 20 kPa CO2), apresentando 

aproximadamente 30 N, ao fim do armazenamento. Enquanto, o fruto controle (5 kPa O2) e 

aqueles mantidos à baixo nível de O2 (5 kPa O2 + 1 kPa CO2) permaneceram mais firmes com 

valores médios de 122,70 e 125,74 N, respectivamente, no 28º dia de armazenamento a 12 ºC 

(TEIXEIRA et al., 2016). 

Krishna e Rao (2014) verificaram que goiabas ‘Allahabad Safeda’, colhidas no 

estádio de maturidade fisiológica e revestidas com quitosana mantiveram significativamente 

sua firmeza (8,5 Kg.cm-2) em comparação ao controle (3,5 Kg.cm-2) após cinco dias, a 28 °C. 

O amaciamento do fruto ocorreu devido à hidrólise de protopectinas (insolúveis) em pectinas 

(solúveis) ou quebra do amido. Entretanto, os maiores valores de firmeza nos frutos revestidos 

poderiam ser devidos ao recobrimento da cutícula, reduzindo a respiração e outros processos 

do amadurecimento. 

A firmeza de um tecido está associada a diversos fatores como a estrutura das 

membranas biológicas. Portanto, a oxidação dos ácidos graxos da bicamada lipídica acarreta 

modificações na fluidez e na permeabilidade que podem até comprometer as funções 

biológicas das membranas (SINGH et al., 2015).  

Inicialmente, o grau de peroxidação lipídica (PL, Figura 14) era 3,99 μmol MDA. 

Kg-1MF e as amostras controle apresentaram um aumento atingindo 13,07 μmol MDA. Kg-

1MF ao 6º dia de armazenamento, indicando a aceleração do climatério e um avançado estádio 

de maturação. Enquanto isso, os demais tratamentos foram eficientes em retardar (p< 0,05) o 

aumento da peroxidação lipídica em goiabas ‘Paluma’. Os frutos revestidos em ambiente 

apresentaram um máximo de PL apenas aos doze dias, 19,35 μmol MDA. Kg-1MF, enquanto 

aqueles refrigerados apresentaram aumento aos 15 dias sem diferença significativa (p< 0,05) 

entre os revestidos ou não, 13,8 μmol MDA. Kg-1MF 
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Figura 14. Grau de peroxidação lipídica de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de galactomanana e 

cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, controle 

refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); - x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes no 

mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

A oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados das membranas celulares pode ser 

resultante da ação de radicais livres, gerando malondialdeído, que é o subproduto mais 

abundante da peroxidação lipídica. Assim, um aumento no grau de peroxidação lipídica pode 

ser um indicativo de estresse oxidativo, quando há um desequilíbrio entre a quantidade de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e os mecanismos de defesa antioxidantes. 

O retardo no aumento da PL em frutos revestidos e mantidos a temperatura 

ambiente indica que o revestimento de galactomanana possivelmente influenciou a produção 

de EROs, diminuindo os danos oxidativos, e isso foi ainda mais óbvio sob refrigeração. No 

armazenamento de frutos sob temperaturas mais altas, geralmente, ocorre maior grau de PL e 

a aceleração da reação do que sob refrigeração (ZHUANG et al., 1997). Esses resultados 

corroboram a ideia de que o revestimento funcionou como uma barreira aos gases com 

repressão da respiração (Figura 7) e dos processos decorrentes desta, como a produção de 

EROs. 

Estes resultados foram semelhantes aos dados obtidos para cerejas ‘Della Recca’, 

‘Lapins’ e ‘Ferrovia’ revestidas com quitosana que apresentaram menores valores de 

peroxidação lipídica, 41; 46 e 48 µmol MDA. Kg-1 MF, respectivamente em relação às 

amostras controle, 58,61; 50,60 e 49,50 µmol MDA. Kg-1 MF, respectivamente, após 14 dias 

de armazenamento a 2 °C, visto que o revestimento criou uma barreira contra o oxigênio que 

é o principal responsável pela peroxidação lipídica (PASQUARELLO et al., 2015).  
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O extravasamento de eletrólitos e o conteúdo de MDA de lichias aumentaram 

gradualmente durante o armazenamento. Entretanto, nos frutos armazenados sob atmosfera 

controlada com menor concentração de O2 (1%) e maior de CO2 (5%), o dano à membrana e o 

conteúdo de MDA foram aproximadamente duas e três vezes menores, respectivamente, do 

que o controle aos 28 dias a 5 ºC (ALI et al., 2016). 

A integridade da membrana celular dos frutos pode ser destruída por peróxidos 

produzidos durante o armazenamento (ZHOU et al., 2011). Em goiabas ‘Pearl’, a peroxidação 

lipídica foi aumentando ao longo do período de armazenamento a 11 °C tanto para amostras 

controle como tratadas. Entretanto, esse aumento no conteúdo de MDA para goiabas 

revestidas com quitosana foi mais lento do que para amostras não tratadas, apresentando 8,5 e 

12 mmol.g-1 MF, respectivamente (HONG et al., 2012).  

Outro fator que contribui para firmeza dos frutos é a integridade da parede celular, 

a qual pode sofrer ação de enzimas hidrolíticas, ocasionando seu afrouxamento e o 

amaciamento dos tecidos dos frutos. As enzimas hidrolíticas poligalacturonase (PG) e a 

pectinametilesterase (PME) agem coordenadamente, uma vez que PME catalisa a 

desmetilação da pectina presente na parede celular primária e na lamela média, enquanto que 

a PG hidrolisa as ligações glicosídicas, liberando resíduos de ácido galacturônico 

(YAMAMOTO et al., 2011). 

A atividade da PME nos frutos controle apresentou uma queda linear até o 9º dia 

do armazenamento de 398,74 para 158,55 UA.mg-1 P (Figura 15), sem diferença estatística 

com os frutos revestidos em ambiente. Todos os tratamentos, exceto o controle, apresentaram 

um pico de atividade aos doze dias, que foi mais alto nos frutos refrigerados, 830 UA.mg-1 P. 

Os resultados deste trabalho corroboram com os dados obtidos para goiabas 

‘Pedro Sato’ controle, onde a firmeza diminuiu de 137 N para 24 N em nove dias de 

armazenamento a 23 ºC, enquanto a atividade da PME sofreu uma redução linear de 3,5 a 0,8 

μmol.g-1 min-1 em dez dias, acompanhando a redução na firmeza (CAVALINI, 2008). 

A perda da firmeza devido à hidrólise enzimática das substâncias péctinicas da 

parede celular e a ação de enzimas pectinolíticas leva à diminuição na cristalinidade da 

celulose e ao estreitamento da parede celular. A celulose apresenta uma estrutura micro 

cristalina com regiões altamente ordenadas (regiões cristalinas) e regiões desordenadas 

(regiões não cristalinas). Esta cristalinidade provém do estabelecimento de ligações de 

hidrogênio entre as cadeias, embora ligações hidrogênio também ocorram na fase não 

cristalina, com baixo nível de organização (QI et al., 2011). 
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Figura 15. Atividade da pectinametilesterase (PME) de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de 

galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, 

controle refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes 

no mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

No entanto, Werner et al. (2009) verificaram um aumento na atividade da PME 

aos nove dias (20 UA) seguido por declínio (17 UA) aos doze dias em goiabas ‘Cortibel‘ 

controle armazenadas à temperatura ambiente, enquanto os frutos tratados com CaCl2 a 1% 

apresentaram aumento constante na atividade enzimática (de 4 para 17 UA), porém não 

ultrapassando valores obtidos pelas goiabas controle. O aumento gradual da atividade da PME 

observado nos frutos tratados foi devido a este tratamento ter mantido menores e constantes 

valores nos primeiros dias de análise, em consequência da manutenção da firmeza (10,19 e 

7,84 N aos doze dias para frutos tratados e controle, respectivamente) e composição da parede 

celular.  

A atividade da PME em goiabas 'Pedro Sato' controle, tratadas com cloreto de 

cálcio a 3% e tratadas com 1-metilciclopropeno a 150 nL.L-1 apresentou comportamento 

semelhante e diminuiu ao longo dos 25 dias de armazenamento a 10 °C. Entretanto, nos frutos 

controle a atividade da PME foi maior (aproximadamente 1300 mU. g-1 MF) em relação às 

amostras tratadas (1200 mU. g-1 MF) no fim do período de armazenamento (LINHARES et 

al., 2007).  

Quanto a atividade da enzima PG (Figura 16), os frutos controle mantidos em 
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temperatura ambiente apresentaram um pico de atividade da PG ao 9º dia de armazenamento, 

sendo 135,3 UA.mg-1 P para o controle e 113,9 UA.mg-1 P para as goiabas revestidas. Os 

frutos refrigerados apresentaram uma queda na atividade da PG até o 12º dia de 

armazenamento, seguida de um pequeno aumento para 54,3 UA.mg-1 P nos controle e 66,7 

UA.mg-1 P para os revestidos.  

 

Figura 16. Atividade da poligalacturonase (PG) de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de 

galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, 

controle refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes 

no mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

Xisto et al. (2004) verificou que a atividade da PG diminuiu (130 a 80 UA. g-1 

MF) durante os quatro dias de armazenamento sob condições ambiente nas goiabas ‘Pedro 

Sato’ tratadas com cloreto de cálcio a 1%, inferindo que existem outras enzimas responsáveis 

pela maior solubilização das pectinas, visto que a atividade da PME aumentou (de 550 a 700 

UA. g-1 MF) no mesmo período. Lazan e Ali (1993) relataram que enzimas como a celulase e 

a β-galactosidase apresentam aumento em suas atividades durante o amadurecimento de 

goiabas. Enzimas como a PG e a D-glicosidase também foram relatadas em goiabas, com 

atividades máximas anteriores ao aumento na atividade da PME (CARVALHO et al., 2001; 

LINHARES et al., 2007). 

Goiabas ‘Beaumont’ apresentaram um declínio do conteúdo de pectina (de 155 a 

90 mg.g-1) durante cinco dias de armazenamento, entretanto, seu padrão de amadurecimento s 

revelou que a perda de firmeza não ocorreu apenas pela modificação da pectina da parede 
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celular, mas também pela degradação de outros componentes (amido e celulose), exceto nas 

goiabas que possuem pouco amido na sua composição (ALI et al. 2004) 

Vila et al. (2007) observaram um aumento no conteúdo de pectina solúvel e na 

porcentagem de solubilização, indicando o avanço da maturação de goiabas ‘Pedro Sato’ 

controle e revestidas com fécula de mandioca a 4% e armazenadas a 9 °C. Entretanto, os 

frutos controle apresentaram maior evolução do conteúdo de pectina solúvel e no teor de 

solubilização aos nove dias (de 50 a 150 mg ácido galacturônico.100 g-1 MF e de 8 a 25%, 

respectivamente), indicando que o amaciamento da polpa deles foi mais intensa. Em goiabas 

revestidas, por outro lado, foi verificada uma redução de 44% na síntese de pectina solúvel e 

40% na solubilização com relação ao controle no mesmo período, devido ao atraso na 

degradação de substâncias pécticas promovida pela atmosfera modificada oferecida pelo 

revestimento. 

As goiabas ‘Pedro Sato’ revestidas com fécula de mandioca e controle 

apresentaram um aumento nas atividades das enzimas hidrolíticas com picos de atividade da 

PME e da PG (450 e 95 U.g-1 MF para controle e 360 e 75 U.g-1 MF para revestido, 

respectivamente), aos 15 dia de armazenamento a 9 °C (VILA et al., 2007). 

Então, os resultados aqui apresentados indicam que o aumento na atividade das 

enzimas antioxidantes observados para os frutos tratados com revestimento e/ou refrigeração 

evitaram, no inicio do armazenamento, um desequilíbrio oxidativo devido ao menor acúmulo 

de radicais livres (Figura 9) e que teve como consequência um menor grau de peroxidação de 

lipídeos (Figura 14) e manutenção da firmeza (Figura 13), somado aos efeitos da menor taxa 

respiratória (Figura 8). 

 

5.3. Variáveis associadas à coloração 

 

Quanto aos parâmetros de cor (Tabela 1), ao final do experimento, os frutos 

controle atingiram valores de a* positivos (7,51), designando uma tendência para a cor 

vermelha, diferente dos demais tratamentos que apresentaram valores negativos até 15º dia de 

armazenamento, indicando uma coloração verde da casca. Com relação ao parâmetro b*, as 

amostras controle apresentaram um valor médio de 39,87 indicando uma tendência da casca 

tornar-se amarelada, coloração característica do amadurecimento, enquanto que os demais 

tratamentos, não apresentaram variações nesse parâmetro indicando um retardo no 

amadurecimento pelo atraso no desenvolvimento da coloração amarela. 

Esses resultados podem ser confirmados pelos valores do ângulo hue (hab*, Figura 



  59 

 

17) que atingiu o valor médio de 79,27, para os frutos controle representando uma variação da 

cor entre o vermelho e o amarelo. Entretanto, os valores do hab*para amostras revestidas e em 

ambiente apresentaram pequena variação e tendência para a coloração amarela. Nas goiabas 

controle refrigeradas é que o hab*diminuiu, atingindo valores que caracterizam um fruto com 

coloração amarelo-esverdeada. Quanto às amostras revestidas e refrigeradas (11 ºC) a 

variação entre hab* inicial e final foi pequena (4%). 

 

Figura 17. Ângulo hue de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de galactomanana e cera de carnaúba e 

armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado (11 ºC); -∆-, 

revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes no mesmo tempo diferem entre si 

pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

Goiabas ‘Allahabad Safeda’ armazenadas a 28 ºC mostraram valor inicial de a* de 

-14,48 (KRISHNA; RAO, 2014). Enquanto que, as goiabas não tratadas apresentaram rápida 

perda de coloração verde durante os três primeiros dias de armazenamento (5,16), nas 

amostras tratadas com quitosana a 1% e 2% somente foi possível verificar a perda da 

coloração verde após cinco dias (0,45) e sete dias (-5,21), respectivamente. Os autores 

explicaram que o revestimento foi capaz de reduzir a taxa de degradação da clorofila em 

goiabas, principalmente quando a quitosana foi utilizada em maior concentração. O valor do 

parâmetro b* aumentou de 35,58 no dia da colheita para 47,84 em frutos não revestidos e 

39,62 em amostras tratadas com quitosana a 2% avaliadas no 5° dia de armazenamento. 

Quanto ao parâmetro L*, as goiabas ‘Allahabad Safeda’ apresentaram maior valor quando 

revestidas com quitosana a 2% (66,72) do que as controle (51,22) no 5º dia de armazenamento 

Goiabas ‘Kumagai’ controle sofreram uma intensa e continua redução no valor do 
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hab*durante 12 dias de armazenamento a temperatura ambiente, indicando que ocorreu uma 

rápida mudança de coloração na casca do fruto de verde para amarelo. As amostras revestidas 

com blendas de goma de cajueiro (GC) a 1% + carboximetilcelulose (CMC) a 1% e GC a 1% 

+ CMC a 2% também apresentaram declínio no hab*, porém a queda foi menos intensa em 

relação ao controle. Em goiabas tratadas com ambos revestimentos foi verificada uma menor 

variação no hab*de aproximadamente 19,2% em doze dias de armazenamento (FORATO et 

al., 2015). 

O armazenamento de goiabas ‘Pedro Sato‘ em atmosfera com baixa concentração 

de O2 proporcionou o retardo do amadurecimento com redução da taxa respiratória, retardo de 

mudanças na coloração, firmeza e manutenção dos níveis de açúcares. Os frutos controle e os 

armazenados a baixos níveis de CO2 (1 kPa CO2 e 5 kPa CO2) mostraram uma menor redução 

no hab* (114,7 e114,2, respectivamente) do que aqueles que foram armazenados em altos 

níveis de CO2. Este efeito foi mais evidente no 28° dia de armazenamento a 12 ºC, quando 

existiu uma notável redução no hab* quando a concentração de CO2 aumentou (TEIXEIRA et 

al., 2016). 

A luminosidade do revestimento é um importante parâmetro a ser avaliado, pois 

ela pode ter um impacto direto na aparência do fruto revestido (GALUS; KADZINSKA, 

2015). A luminosidade (Tabela 1) dos frutos controle se manteve com valores mais altos ao 

longo do armazenamento, apresentando diferença estatística (p< 0,05) em relação às goiabas 

tratadas, e variando de 63,76 a 66,41. As goiabas controle refrigeradas apresentaram valores 

de luminosidade maiores em relação às amostras revestidas (11 ºC) e revestidas (25 ºC), 

sugerindo que a adição de cera de carnaúba ao revestimento de galactomanana deixou o filme 

mais escuro, refletindo diretamente na luminosidade dele.  

Yang e Paulson (2000) constataram que a adição de ácido palmítico (fração 

lipídica) à gelatina resultou em filmes mais opacos. Villalobos et al. (2005) explicam que a 

presença de um material imiscível no revestimento causa uma separação de fases e, 

consequentemente, diferenças no índice de refração das mesmas.  

Contrariamente ao que foi encontrado para goiabas ‘Paluma’ revestidas com 

galactomanana e cera de carnaúba, o revestimento à base de HPMC e óleo de palma conferiu 

mais brilho aos frutos durante um maior período pós-colheita. Em goiabas ‘Lalit’ revestidas 

com HPMC e adição de óleo de palma a 0,3%, a luminosidade apresentou valores mais altos 

em relação às amostras não revestidas. Enquanto em frutos controle foi observado valor de L* 

de 60.81, no 6º dia de armazenamento a temperatura ambiente, os frutos revestidos 

apresentaram valores semelhantes (60.86), ainda no 12º dia (VISHWASRAO; 
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ANANTHANARAYAN, 2016).  

Esses autores mostraram que a relação entre a perda da cor verde e ocorrência da 

coloração amarela foi evidenciada pela cromaticidade que foi menor em frutos revestidos 

35,99 do que em não tratados (50,82). Quanto á coloração vermelha, o revestimento 

promoveu o seu aparecimento somente no 9º dia, enquanto no controle foi possível notar a 

alteração da cor ainda no 6º dia, o que pode ser confirmado pelos valores de a* positivos (1,92 

e 3,3, respectivamente) (VISHWASRAO; ANANTHANARAYAN, 2016).  

Nesse trabalho, a cor das goiabas revestidas também foi avaliada pelo conteúdo de 

pigmentos. No tempo zero, o conteúdo de clorofila era 84,74 mg.Kg-1 MF (Figura 18) e nas 

amostras controle, este decresceu rapidamente para 29,7 mg.Kg-1 MF, aos 9 dias. Essa 

redução foi mais lenta nas amostras tratadas e sem diferença estatística entre os tratamentos 

(p< 0,05) até o 15º dia, quando os frutos revestidos e refrigerados (11 ºC) mantiveram um 

conteúdo mais alto, 47,93 mg.Kg-1 MF e os demais decaíram drasticamente para 4,75 mg.Kg-1 

MF. Esses resultados sugerem que a combinação entre a refrigeração e o revestimento de 

galactomanana foi mais eficiente na manutenção da clorofila nas goiabas corroborando para 

os resultados de cor (Tabela 1), os quais mostraram que os tratamentos haviam preservado a 

coloração verde das goiabas.  
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Tabela 1. Valores médios e desvio padrão para os parâmetros de cor de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a 

base de galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias em ambiente (25 ºC) e refrigeração (11 ºC).  

 

Tratamento 
Armazenamento 

(Dias) 
Parâmetro a Parâmetro b Luminosidade 

Controle ambiente (25 ºC) 

 0 -18,00 ± 0,73 38,67 ± 1,88 63,76 ± 1,42 

 3 -8,74 ± 2,36 42,62 ± 0,97 68,82 ± 0,64 

 6 -0,55 ± 0,18 46,24 ± 1,66 74,20 ± 1,25 

 9 7,51 ± 1,72 39,67 ± 0,66 66,41 ± 2,89 

 12 -* -  

 15 - -  

Controle refrigerado (11 ºC) 

 0 -18,00 ± 0,73 38,67 ± 1,88 63,76 ± 1,42 

 3 -20,05 ± 0,90 37,68 ± 0,96 55,04 ± 1,16 

 6 -15,95 ± 3,25 38,53 ± 1,67 63,07 ± 1,00 

 9 -14,21 ± 1,49 41,51 ± 1,49 63,96 ± 1,49 

 12 -17,76 ± 1,50 42,46 ± 1,49 64,00 ± 1,49 

 15 -10,81 ± 0,97 42,66 ± 0,96 64,83 ± 0,96 

Revestido ambiente (25 ºC) 

 0 -18,00 ± 0,73 38,67 ± 1,88 63,76 ± 1,42 

 3 -17,86 ± 2,09 36,44 ± 1,59 58,90 ± 2,89 

 6 -17,46 ± 0,13 35,42 ± 1,84 61,13 ± 2,84 

 9 -17,35 ± 0,60 35,30 ± 0,60 58,27 ± 0,60 

 12 -16,19 ± 0,12 33,39 ± 0,11 56,51 ± 0,11 

 15 -16,56 ± 1,83 33,40 ± 1,82 57,20 ± 1,82 

Revestido refrigerado (11 ºC)    

 0 -18,00 ± 0,73 38,67 ± 1,88 63,76 ± 1,42 

 3 -19,08 ± 0,44 37,18 ± 1,61 59,03 ± 3,45 

 6 -18,69 ± 0,29 35,96 ± 1,67 59,27 ± 2,47 

 9 -17,28 ± 0,72 36,48 ± 0,71 60,50 ± 0,71 

 12 -17,56 ± 0,62 34,56 ± 0,61 58,69 ± 0,61 

 15 -15,71 ± 2,32 38,34 ± 2,32 58,98 ± 2,32 

*
Análises não foram realizadas devido às amostras estarem inapropriadas ao consumo. 

 

O uso de revestimento pode retardar as mudanças associadas ao amadurecimento 

como as alterações da cor de frutos. Cerqueira et al. (2011) observaram que goiabas 

‘Kumagai’ revestidas com quitosana e armazenadas a 22 ºC permanecerem verdes com menor 

taxa de degradação da clorofila em relação aos frutos controle, após o 8º dia de 
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armazenamento. As goiabas ‘Lalit’ armazenadas a 24 ºC apresentaram uma rápida redução no 

conteúdo total de clorofila, variando de 231,18 a 71,77 mg.g-1 MF, entre o dia da colheita e o 

3º dia de armazenamento, respectivamente. Entretanto, as goiabas revestidas com HPMC a 

1% e óleo de palma a 0,3% mostraram uma lenta alteração no conteúdo de clorofila, 

reduzindo de 201 para 80,30 mg.g-1 MF, no 9º dia (VISHWASRAO; ANANTHANARAYAN, 

2016). 

 

Figura 18. Conteúdo de clorofila de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de galactomanana e cera de 

carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado (11 

ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes no mesmo tempo 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

 

Ribeiro et al. (2005) observaram um conteúdo de clorofila inicial de 31,38 mg. 

100 g-1 MF para goiabas ‘Paluma’ colhidas em estádio de maturação no qual a casca 

apresentava coloração verde-claro. Após seis dias de armazenamento a temperatura ambiente, 

o conteúdo de clorofila das goiabas sofreu uma redução (17,85), seguida por outro declínio no 

12º dia (12,64). Enquanto em frutos tratados com cera de carnaúba a 50%, essa redução foi 

mais lenta atingindo 16,52 no 12º dia de armazenamento nas mesmas condições das goiabas 

controle. A degradação da clorofila está associada não só a alterações dos ácidos e do pH, 

como também ao aumento dos processos oxidativos, permanecendo em pequena quantidade 

nos tecidos do fruto maduro (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Quanto ao conteúdo de carotenóides (Figura 19), as goiabas controle 

apresentaram um acúmulo, atingindo 67,29 mg.Kg-1 MF, aos 9 dias de armazenamento. Esse 
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valor representa quase o dobro do conteúdo de carotenóides (35,99 mg.Kg-1 MF) encontrados 

nos frutos revestidos e em ambiente aos 15 dias de armazenamento. Esses resultados indicam 

que o revestimento permitiu o desenvolvimento da cor, apesar de mais lento, quando as 

goiabas foram mantidas em ambiente. Junto com os resultados de clorofila (Figura 18), os 

resultados observados quanto ao conteúdo de carotenóides justificam os resultados 

encontrados para cor das goiabas ‘Paluma’.  

 

Figura 19. Conteúdo de carotenóides de goiabas ‘Paluma’ revestidas com filme a base de galactomanana e cera 

de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado 

(11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 ºC). Letras diferentes no mesmo tempo 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

 

Em goiabas ‘Cortibel’ de polpa vermelha, foi verificado um aumento no teor de 

carotenóides de 1,34 para 8,74 mg.100 g-1 durante 16 dias de armazenamento a 24,1 ºC 

(MENDOÇA et al., 2007). Em goiaba 'Pedro Sato' e ‘Cortibel’, a cor vermelha da polpa 

ocorre devido, principalmente, à biossíntese de licopeno e β-caroteno, os quais aumentam no 

decorrer da maturação (CAVALINI, 2004; MENDOÇA et al., 2007), pois o etileno estimula a 

carotenogênese, o que promove o aparecimento da cor amarela e conduz a decomposição das 

giberelinas responsáveis pela manutenção da coloração verde da fruta (TREVISAN, 2012). 

A enzima polifenoloxidase (PPO, Figura 20) participa de reações cujos produtos 

são coloridos e, portanto, contribuem para o escurecimento das amostras. Nas goiabas 

controle, a atividade da PPO aumentou no 3º dia para 104,45 UA.mg-1 P e manteve-se assim, 

até o 9º dia de armazenamento. Nos demais tratamentos, o aumento na atividade da PPO foi 
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retardado de modo que nas amostras refrigeradas, o pico ocorreu aos 12 dias, atingindo 

123,16 UA.mg-1 P. 

 

Figura 20. Atividade da enzima de escurecimento polifenoloxidase (PPO) de goiabas ‘Paluma’ revestidas com 

filme a base de galactomanana e cera de carnaúba e armazenadas por 15 dias. Tratamentos: -◊-, controle 

ambiente (25 ºC); -□-, controle refrigerado (11 ºC); -∆-, revestido ambiente (25 ºC); -x-, revestido refrigerado (11 

ºC). Letras diferentes no mesmo tempo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

 

De acordo com East et al. (2009), o escurecimento da polpa em goiaba pode ser 

causado pela excessiva redução nos níveis de oxigênio e/ou aumento nos níveis de gás 

carbônico no ambiente de armazenamento, condições evitadas pelo revestimento de 

galactomanana.(CARVALHO et al., 2016). A presença de oxigênio é essencial para que a 

PPO exerça sua atividade enzimática, resultando em escurecimento do tecido, e uma solução 

para controlá-la poderia ser a alteração da concentração de oxigênio na atmosfera de 

armazenamento (PASQUARELLO et al., 2015).  

A PPO causa hidroxilação de monohidroxifenóis para o-dihidroxifenóis e 

dihidrogenação da o-dihidroxifenol para o-quinonas (ARTES et al., 1998; SHIEKH et al., 

2013). Assim, o processo de escurecimento pode ser desencadeado quando os substratos 

fenólicos, localizados nos vacúolos, entram em contato com as enzimas que catalisam as 

reações de oxidações dos polifenóis, localizadas no citoplasma e que estão associadas às 

estruturas de membranas dos plastídios. O escurecimento enzimático é um sintoma 

predominante na fase de senescência do fruto, ocorrendo quando os substratos, as enzimas e o 

oxigênio se encontram em condições ideais de pH (6 a 8), temperatura e atividade da água 
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(ARTES et al., 1998).  

Em maçãs controle e revestidas com filme a base de quitosana a 1% e ácido 

ascórbico a 2% e cloreto de cálcio a 0,5% armazenadas a 5 °C, a atividade da PPO aumentou 

ao longo do período de armazenamento, atingindo um valor máximo no 2 °dia (118,1 

△OD398 ηm.min-1g-1 MF) e no 6 °dia (120,6 △OD398 ηm.min-1g-1 MF), respectivamente. O 

efeito inibitório do tratamento de quitosana na atividade da PPO é provavelmente devido à 

baixa disponibilidade de O2 ao redor do fruto (QI et al., 2011). 

Foi verificada uma maior atividade da PPO em lichias controle no 28° dia de 

armazenamento a 5 °C (51 U.mg-1 P), enquanto em lichias armazenadas sob atmosfera 

controlada (1% O2 + 4% CO2,) foi observada uma atividade de 16 U.mg-1 P (ALI et al, 2016). 

Esses autores explicaram que a redução do escurecimento do pericarpo de lichias tratadas 

ocorreu, possivelmente, devido à maior integridade da membrana plasmática e menor 

atividade das enzimas de escurecimento por que o pH do pericarpo permaneceu mais ácido 

(3,9) do que o controle (4,2). O uso de revestimento em frutos causa efeitos semelhantes à 

utilização de atmosfera controlada. Quando o fruto é revestido, a taxa metabólica é reduzida 

devido à diminuição na disponibilidade de O2, acarretando em pH mais ácido, o que inibe a 

atividade da PPO (KERCH, 2015).  

Em cerejas ‘Ferrovia’ revestidas com quitosana a 0,5% e armazenadas a 2 °C, a 

manutenção da integridade da membrana pelo revestimento pode ser confirmada pela redução 

da atividade das enzimas lipoxigenase e do grau de peroxidação lipídica sugerindo que a 

diminuição das alterações de cor são devido à preservação da compartimentalização celular e 

separação das enzimas de escurecimento de seus substratos fenólicos (PASQUARELLO et 

al.,2015). 
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6.CONCLUSÃO 

 

O presente estudo revelou a eficiência do revestimento à base de galactomanana e 

cera de carnaúba e da refrigeração, combinados ou não, na manutenção da qualidade e 

conseqüente extensão da vida útil de goiaba ‘Paluma’ de nove para 15 dias.  

A utilização somente do revestimento proporcionou menor conteúdo de 

carotenóides, enquanto o uso isolado da refrigeração permitiu maior integridade da membrana 

celular e, consequentemente, menor atividade da polifenoloxidase nas goiabas. 

Entretanto, a combinação do revestimento e da refrigeração apresentou maiores 

impactos positivos nos frutos, possibilitando a manutenção da firmeza, do conteúdo de 

clorofila e da cor; a reduzida produção de H2O2 e de CO2, o retardo na atividade de enzimas 

hidrolíticas e o aumento na defesa antioxidante enzimática em relação aos demais 

tratamentos.  

Com isso, demonstra-se o potencial da utilização de revestimento à base de 

galactomanana e cera de carnaúba associado com a refrigeração como uma tecnologia 

alternativa de conservação, em virtude da redução das alterações fisiológicas e consequente 

expansão da vida pós-colheita de goiabas. 
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