
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COMESTÍVEL EM 

LARANJAS CV. VALENCIA DELTA À PARTIR DE GALACTOMANANO DE 

SEMENTES DE ALGAROBA (Prosopis juliflora (sw) D.C.) 

 

 

 

Luís Gomes de Moura Neto 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2016 



LUÍS GOMES DE MOURA NETO 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COMESTÍVEL EM 

LARANJAS CV. VALENCIA DELTA À PARTIR DE GALACTOMANANO DE 

SEMENTES DE ALGAROBA (Prosopis juliflora (sw) D.C.) 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao curso de Doutorado em 

Biotecnologia da Rede Nordeste de 

Biotecnologia, como requisito parcial à 

obtenção do título de Doutorado em 

Biotecnologia. 

Área de concentração: Recursos naturais 

 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Izabel Gallão 

Co-orientador: Prof. Dr. José Maria Correia da 

Costa 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

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)

M887p Moura Neto, Luis Gomes de.
    Prepação e aplicação de revestimento comestível em laranjas cv. Valencia Delta à partir de galactomanano
de sementes de algaroba (Prosopis juliflora (sw) D.C.) / Luis Gomes de Moura Neto. – 2016.
    86 f. : il. 

     Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Programa
de Pós-Graduação em Biotecnologia (Rede Nordeste de Biotecnologia), Fortaleza, 2016.
     Orientação: Profa. Dra. Maria Izabel Galão.
     Coorientação: Prof. Dr. José Maria Correia da Costa.

    1. Armazenamento. 2. Revestimento. 3. Cítrico. 4. Polissacarídeo. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 660.6





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Criador, 

Aos meus pais, Izaltina e Célio, 

Aos meus irmãos Isleny e Célio Júnior, 

À minha família, 

Aos que acreditam em  mim, 

    Dedico. 



AGRADECIMENTOS 

  

 À Deus por todo amor e cuidado, e por estar sempre iluminando meus caminhos e 

escolhas. 

 À Universidade Federal do Ceará e à Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) 

pela oportunidade da realização do curso. 

 À minha orientadora Maria Izabel Gallão, por acreditar que conseguiria realizar o 

trabalho, pelo conhecimento repassado e por compreender as limitações que surgiram ao longo 

do período de trabalho. 

 Ao meu co-orientador José Maria Correia da Costa, por aceitar que eu realizasse as 

atividades no laboratório que coordena, pelos ensinamentos e apoio depositados durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

 À EMBRAPA Agroindústria Tropical, por permitir que a realização de diferentes 

análises importantes para a composição deste trabalho. 

 Ao CNPq, através do INCT, pelo apoio para realização da execução deste projeto. 

  À amiga Janaína Costa, pela amizade, pelo companheirismo e pela ajuda essencial para 

o desenvolvimento desse trabalho. Sem sua experiência em trabalhar com frutos cítricos, 

realmente ficaria bem mais complicado a realização do trabalho. 

 Aos amigos do Laboratório de Controle de Qualidade e Secagem de Alimentos, 

Luciana, Brena, Manuela e Juliana pela amizade, companheirismo, momentos de descontração 

e pela preciosa colaboração nas análises. 

 As professoras Drª. Luciana de Siqueira Oliveira, Drª. Sueli Rodrigues, Drª. Denise 

Josino Soares e Drª Maria Raquel Âlcantara de Miranda por aceitarem participar das bancas de 

qualificação e defesa e pelas sugestões para melhoria do trabalho. 

 Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Campus 

Afogados da Ingazeira pela liberação durante dois anos para a conclusão do trabalho, e em 

especial aos meus diretores na época, Marcos Maciel e Anália Keila por todo o incentivo dado 

para concluir o trabalho. 

 À minha tia Francisca Nogueira e minha prima Joice Nogueira por terem me acolhido 

em sua casa por todo o tempo deste trabalho. 

 Aos meus ex-alunos, que me ajudaram bastante no início desse trabalho, Jaqueline, 

Michele, Alisson, Vanessa, Simone, Juciely e Angélica.  

 Aos amigos que fiz no IFPE e que sempre me incentivaram Ilsa, Geiseanny, Robstânia, 

Ester, Cláudia, Mariah, Ezenildo, Hermeval, e Andrea. 



 As minhas amigas Denise Amaral, Denise Josino, Robstânia e Aline Araújo pela 

preciosa amizade.  

 Aos colegas que admiro muito do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia pela 

convivência e companheirismo. 

 Em especial, meus pais, Célio Gomes e Izaltina Nogueira, aos meus irmãos, Isleny 

Raffaely e Célio Júnior, e minha tia Aleida Gomes por todo amor e por estarem sempre ao meu 

lado, me apoiando e ajudando nas decisões. 

 Em especial, à Djalma Viana que sempre me deu força em momentos de alegria e de 

desânimos.  

 A minha cachorrinha Juh, pela companhia e por me fazer feliz e rir em momentos 

difíceis. 

 A todos os mestres que passaram por minha vida, seja no colégio ou na universidade. 

Todos, independentemente, do grau, contribuíram para a minha formação profissional e ser 

humano que sou hoje. 

 A todos que participaram de forma direta ou indireta e que engrandeceram de alguma 

forma o meu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar? 

Isso depende muito de aonde você quer chegar.” 

LEWIS CARROL (Alice no país das maravilhas) 

 



RESUMO 

A aplicação de sementes de leguminosas arbóreas a cada dia mais está sendo estudada, visto a 

sua utilização em diversas áreas indústrias, como as de cosmésticos, farmacêuticas e de 

alimentos, seja ela para humanos ou para animais. Um exemplo de leguminosae é a algarobeira 

(Prosopis juliflora Sw.), presente em todo o Nordeste brasileiro, sendo um vegetal capaz de se 

desenvolver e sobreviver em ambientes com solo de baixa umidade, altas temperaturas e baixas 

precipitações, motivos suficientes para a sua difusão na região, possibilitando aos animais e ao 

homem, subsídios necessários para driblar os períodos de seca. As sementes da algaroba são 

fontes de galactomanano, um polissacarídeo que possui propriedades reológicas desejáveis, 

destacando no seu uso como estabilizante, espessante e dispersante. O objetivo desse trabalho 

foi estudar o uso de galactomanano de sementes de algaroba como revestimento comestível em 

frutos de laranjeira ‘Valência Delta’, produzidas em área de clima semiárido, visando avaliar o 

seu emprego para aumentar o tempo de prateleira dos frutos. As laranjas produzidas no pólo do 

Baixo Jaguaribe, estado do Ceará, foram recobertas com galactomanano em concentrações de 

1,0, 1,5 e 2,0 % sendo posteriormente armazenadas sob condições de temperatura ambiente (25 

± 2ºC) e temperatura refrigerada ( 8 ± 2ºC) durante 28 e 42 dias, respectivamente. Os frutos 

revestidos foram avaliados quanto aos parâmetros físicos (perda de massa, firmeza, espessura 

da casca e coloração), físico-químicos (acidez titulável, pH, sólidos solúveis, açúcares totais e 

redutores, teores de ácido ascórbico, carotenoides, compostos fenólicos, flavonoides amarelos 

e clorofila) e a capacidade antioxidante, à cada 7 dias. O uso do revestimento auxiliou na 

manutenção da firmeza e da coloração dos frutos, assim como reduziu a perda de massa nas 

duas temperaturas estudadas. Observou-se que o aumento da concentração do galactomanano 

revestido influenciou significativamente os níveis dos parâmetros físicos e físico-químicos 

preservaram-se mais (p < 0,05) do que os frutos não recobertos, tendo o revestimento de 1,5 % 

favorecido mais essa manutenção, assim como pode ser observado também na capacidade 

antioxidante (p < 0,01). O uso do polissacarídeo galactomanano como revestimento prolongou 

a vida útil das laranjas, podendo ser um material natural para substituir as atuais ceras utilizadas. 

Palavras-chave: armazenamento; revestimento; cítrico; polissacarídeo. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The application of tree legume seeds has been each day more studied because of its use in 

several industrial areas such as cosmetic, pharmaceutical and food, whether for humans or 

animals. The “algarobeira” (Prosopis juliflora Sw.) is an example of Leguminosae found 

throughout Northeastern Brazil. It is a plant capable of developing and surviving in 

environments with soil of low humidity, high temperatures, and low precipitations, which are 

sufficient reasons for its diffusion in the region, enabling animals and man to obtain subsidies 

necessary to overcome drought periods. Seeds of the algaroba tree are sources of 

galactomannan, a polysaccharide that has desirable rheological properties which highlight its 

use as a stabilizer, thickener, and dispersant. This study aimed to evaluate the use of 

galactomannan from seeds of algaroba as an edible coating on 'Valencia Delta' orange fruit, 

produced in a semi-arid climate area, aiming at evaluating its use to increase fruit shelf-life. 

Oranges produced in the region of “Baixo Jaguaribe” (Ceará State, Brazil) were coated with 

galactomannan at concentrations of 1.0, 1.5 and 2.0% and stored at room temperature (25 ± 

2ºC) and refrigerated temperature (8 ± 2ºC) for 28 and 42 days, respectively. The coated fruits 

were evaluated as for physical parameters (loss of mass, firmness, peel thickness, and color), 

physicochemical characteristics (titratable acidity, pH, soluble solids, total and reducing sugars, 

ascorbic acid, carotenoids, phenolic compounds, yellow flavonoids, and chlorophyll) and 

antioxidant capacity, every 7 days. The coating aided in the maintenance of the fruit firmness 

and color and reduced the mass loss in the two studied temperatures. The increased 

concentration of galactomannan edible coating significantly influenced the physical and 

physicochemical parameters, which were preserved for longer (p<0.05) compared to the 

uncoated fruits, and the coating containing 1.5% galactomannan better contributed to this 

maintenance, as can also be observed in antioxidant capacity (p<0.01). The use of 

galactomannan polysaccharide as a coating prolonged the useful life of oranges and can be used 

as a natural material to replace the currently used waxes. 

 

Keywords: storage; coating; citric; Polysaccharide. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Arnt (2001) o termo biodiversidade pode ser definido de uma forma 

bastante criativa como sendo o cofre de um patrimônio químico inexplorado de remédios, 

alimentos, fertilizantes, pesticidas, cosméticos, solventes, fermentos, têxteis, plásticos, 

celulose, óleo e energia, além de moléculas, enzimas e genes em número quase infinito. 

Em termos econômicos, a diversidade biológica brasileira possui algo muito difícil de 

estabelecer, ou mensurar (SALATI, SANTOS, KLABIN, 2006). Mas, mesmo com esse “valor 

econômico” agregado, sabe-se que somente a biodiversidade por si só, não é suficiente ou não 

é uma garantia de crescimento econômico. Para isso é necessário transformar essa 

biodiversidade em desenvolvimento, através de seu uso sustentado e de seus recursos derivados, 

o que se torna um grande desafio (CUNHA, FEITOSA, 2009). 

 E a etapa inicial para obtenção de sucesso é a utilização e aplicação do que está 

disponível nos biomas brasileiros, saber utilizar corretamente e criar alternativas que geram 

bem-estar da população. 

 O manejo sustentável dos ecossistemas naturais tem sido indicado como uma das formas 

de fixação do homem no ambiente rural, contribuindo em parte, para a conservação da 

biodiversidade dos ecossistemas locais. Porém, a falta ou ausência de algum conhecimento que 

possibilite a potencialização de utilização e rentabilidade das espécies silvestres, dificulta um 

adequado desenvolvimento desse manejo sustentável. 

 Uma substância bastante interessante e atrativa presente na caatinga, suprida a partir de 

sementes e que a cada dia mais ganha pesquisa, são os polissacarídeos. Na indústria de 

alimentos eles têm sido largamente utilizados, pois melhoram propriedades de diversos 

produtos, sobretudo, pelo seu poder espessante, estabilizante e geleificante. A grande maioria 

dos polissacarídeos utilizados no Brasil é obtida de vegetais não presentes na nossa flora, 

fazendo com que seja um produto com um alto valor agregado.  

 Entre os polissacarídeos presentes nas sementes, um que tem se destacado é o 

galactomanano. Ele é um polissacarídeo neutro extraído geralmente do endosperma de 

sementes de diferentes espécies da família Leguminosae, apresentando um esqueleto polimérico 

de unidades de β-D-manose como cadeia principal, com ligações do tipo éter 1→ 4. Os grupos 

laterais são compostos por uma unidade de α-D-galactose, que se encontram presos à cadeia 

principal pelas posições 1→6 (CERQUEIRA et al., 2009). 
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A Prosopis juliflora Sw. (algaroba) é uma espécie que possui no endosperma da sua 

semente o polissacarídeo galactomanano (SOUZA FILHO et al., 2013). Encontrada no 

Nordeste brasileiro, onde foi introduzida a mais de 50 anos, é capaz de se desenvolver, 

sobreviver em ambientes de baixa umidade do solo, altas temperaturas e precipitações, e hoje 

é considerada uma matéria prima de significativo potencial para o desenvolvimento de produtos 

alimentícios (SILVA et al., 2003). A algaroba é uma das raras espécies capazes de possibilitar 

aos animais e ao homem subsídios necessários para driblar o fenômeno adverso e período da 

seca (SILVA et al., 2002). 

 Devido à sua capacidade para formar soluções muito viscosas em baixas concentrações, 

os galactomananos possuem uma ampla gama de aplicações em alimentos, como espessante, 

geleificante e estabilizantes de emulsões em diferentes alimentos, como exemplos de utilização 

existe a goma guar e a goma locusta (PINHEIRO, et al. 2011). E uma dessas aplicações, é a sua 

utilização como revestimento comestível em frutos in natura. Quando o fruto é colhido, ocorre 

uma interrupção no balanço gasoso, resultando em um alto influxo do oxigênio com perda 

proporcional de CO2. Nesta nova condição (alta concentração de O2 com baixa de CO2) as 

células internas não são renovadas e a respiração aumenta o que provoca uma perda metabólica 

levando o fruto a um gradual amadurecimento e eventual senescência (ASSIS, LEONI, 2003). 

Diversas técnicas que permitem o prolongamento da vida útil têm sido desenvolvidas 

com sucesso. Essas técnicas são baseadas no melhor conhecimento do processo respiratório, 

onde o controle e modificação da atmosfera ao redor do produto proporciona uma redução da 

taxa respiratória prologando a vida útil desses produtos, reduzindo as alterações qualitativas e 

de perdas durante esta etapa. E são de fundamental importância, para a economia nacional a 

realização de estudos voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam a 

redução das perdas pós-colheitas, e elevam a competitividade e procuram atender às 

sofisticações de um mercado cada vez mais exigente.  

 Os procedimentos de conservação pós-colheita concentram em sua essência o uso da 

cadeia do frio e das boas práticas de armazenamento, sendo muito importante. Contudo, um 

novo segmento tecnológico vem ganhando espaço nesta área que é o desenvolvimento de 

coberturas comestíveis protetoras e filmes biodegradáveis que, quando aplicados em frutos, 

possibilitam elevar o tempo de conservação permitindo uma maior flexibilidade de manuseio e 

comércio (ASSIS, FORATO, BRITO, 2008). 

 Os revestimentos comestíveis e os filmes biodegradáveis atuam com base na técnica da 

atmosfera modificada, que contribui para o decréscimo de perdas pós-colheita por meio da 

redução da atividade metabólica e da perda de água, melhorando o aspecto comercial, refletindo 
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no aumento do período de comercialização (LUVIELMO, LAMAS, 2012). O revestimento cria 

uma atmosfera modificada minimizado à troca gasosa, reduzindo a taxa de respiração e 

transpiração. Com consequente aprisionamento de CO2 e redução de permeação do O2 para seu 

interior, ocorrendo um aumento do tempo de maturação (ASSIS, LEONI, 2003). 

Os compostos mais utilizados na elaboração de revestimentos comestíveis são as 

proteínas, lipídios ou os polissacarídeos, bem como a combinação destes, o que permite utilizar, 

vantajosamente, as distintas características funcionais de cada classe (LUVIELMO, LAMAS, 

2012). Vários artigos demonstram que os revestimentos à base de quitosana, amido e/ou 

celulose,  reduziram as taxas de vapores de água, e consequentemente, abrandou a senescência, 

mantendo a qualidade do fruto, por um período mais longo (EUM et al., 2009, SCANAVACA 

et al., 2007). E o uso de galactomananos é visto como promissor para o aumento da vida útil de 

vários produtos vegetais, como acerola, cajá, pitanga, seriguela (CERQUEIRA et al. 2009), 

manga (AGUIAR et al. 2011), e maçãs (LIMA et al., 2010). Porém, ainda necessitam ser 

estudado em outros frutos, como os frutos cítricos, ou mais especificamente, as laranjas, sendo 

o Brasil seu principal produtor a nível mundial. 

 A citricultura no Brasil é uma atividade bastante relevante, uma vez que grande parte da 

produção é destinada à exportação, e todas as etapas que a cadeia produtiva levam à uma 

significativa geração de empregos. Dados da FAO (2014), apontam que a produção mundial de 

laranja em 2014 foi de 78,79 milhões de toneladas, no qual o Brasil foi responsável pela 

produção de 23,62 milhões de toneladas, sendo o líder mundial de produção, seguido pelos 

EUA, Índia e China. 

 Portanto, o trabalho objetiva avaliar o efeito da utilização de galactomanano, extraído 

de vagens de algaroba, sobre a vida pós-colheita de laranjas cv. ‘Valencia Delta’ armazenadas 

em duas temperaturas distintas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Algaroba 

 

 A flora da caatinga apresenta as mais variadas plantas, cuja característica comum é a 

adaptação morfofisiológica para a convivência com o elevado déficit hídrico. A vegetação da 

caatinga está adaptada a longos períodos de estiagem e, portanto, as espécies que ali evoluíram 

apresentam eficientes mecanismos para resistir ou para completar seu ciclo de vida no menor 

espaço de tempo possível, frente a severas condições a que estão submetidas (ANDRADE,  

FABRICANTE, OLIVEIRA, 2009). 

 A introdução da algaroba (Prosopis juliflora (sw) D.C.) no semiárido nordestino ocorreu 

nos anos de 1942, como mais uma opção econômica para o semiárido (OLIVEIRA et al. 1999), 

sendo bem difundida, principalmente por se constituir uma das raras espécies capazes de 

possibilitar aos animais e ao homem subsídios necessários para driblar o fenômeno adverso da 

seca (SILVA, OLIVEIRA, SILVA, 2002). Lima (1987) afirma que a importância desse gênero 

para o semiárido consiste em sua capacidade de se adaptar a solos e climas inóspitos; taxa de 

crescimento rápido; alta palatabilidade como forragem; alta produtividade; capacidade de 

rebrotar e resistir a podas e ao pastejo; e resistência a pragas e doenças. Houve então uma grande 

articulação discursiva em torno da importância e viabilidade econômica da algaroba, onde a 

espécie começou a se difundir, visto que sua disseminação foi facilitada pelos rebanhos, haja 

vista que seus frutos constituem forragem de boa qualidade. 

 Prosopis é um gênero muito antigo com aproximadamente 45 espécies na América do 

Sul, do Norte, Central, África e Leste da Ásia. A maioria concentra-se em zonas áridas e secas 

da América do Sul, sendo a Argentina o centro de maior diversidade, com 27 espécies, das 

quais 8 são árvores e 11 espécies são endêmicas (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO, 1997). 

 As espécies do gênero Prosopis possuem uma grande resistência à seca e à salinidade, 

tendo uma alta capacidade de fixar nitrogênio. O seu fruto, a algaroba, é um legume com 

elevadores teores de proteínas e carboidratos e variam em tamanho, cor e características 

químicas, segundo a espécie, fazendo com que seu cultivo seja recomendado por dois motivos: 

deter o avanço da desertificação e a erosão do solo em zonas áridas e semiáridas, e utilizar o 

seu fruto para a alimentação humana e animal em países em desenvolvimento (FAGG, 

STEWART, 1994). 
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 A algarobeira (Figura 1) é uma árvore que pode medir de 5 à 20 metros de altura, 

apresentando raízes profundas e ramificadas, o que lhe permite absorver umidade subterrânea. 

O seu tronco é de cor marrom-escura no centro e branco-cremosa na parte externa. Suas folhas 

são bipinadas, as flores são em racimos de cor marfim, o fruto é uma leguminosa indeiscente, 

carnosa, comestível e de cor amarelo palha e as sementes são ovoides e tem cobertura dura 

(SALDÍAS et al., 1994, DÍAZ, 1997). 

 

 

Figura 1. Algarobeira (Prosopis juliflora (Sw) D.C.). Fonte: O AUTOR (2016). 

 

Esta planta produz grande quantidade de vagens de excelente palatabilidade e boa 

digestibilidade, apresentando em sua composição química 25-28% de glicose, 11-17% de 

amido, 7-11% de proteínas, 14-20% de ácidos orgânicos, pectinas e demais substâncias 

(FIGUEIREDO, 1983). Stein et al. (2005), após analisar a vagem de algaroba, concluíram que 

ela é composta, em média por 12,93% de proteína bruta, 4,06% de extrato etéreo, 19,08% de 

fibra bruta, 43,16% de extratos não nitrogenados, 3,75% de material mineral e possui 17,02% 

de umidade. A vagem de algaroba é constituída de 58% de pericarpo, 23,1% de casca de 

semente e 13,9% de sementes (DELL VALLE et al., 1983), sendo comumente utilizada na 

forma de farelo.  

A vagem (Figura 2) é sem dúvidas o principal produto da algarobeira em termos de valor 

econômico e social, observando que no período de seca constitui-se como uma das principais 

alternativas para a alimentação dos rebanhos. Vale ressaltar que a maior parte da produção da 

vagem da algaroba não é comercializada. 
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Figura 2. Vagens de algaroba (Prosopis juliflora (Sw) D.C.).  Fonte: O AUTOR (2016). 

 

Em países como Peru, Chile e Argentina onde índios habitam determinadas regiões que 

possuem condições inóspitas como o deserto da Piúra, as vagens de algaroba são utilizadas, 

ainda hoje, na alimentação humana, fazendo parte da elaboração de farinhas, bolos, pães, 

biscoitos, doces, geleias, mel, refrescos, licor e outros produtos, diferente do Brasil, onde o seu 

consumo para esta finalidade torna-se difícil por não se constituir um hábito alimentar 

(SILVAet al. 2003). 

Estimativas referentes à produção anual de vagens in natura de algaroba no Nordeste 

brasileiro indicam que pode variar entre 0,6 à 1,1 milhão de toneladas, o que corresponde a 

0,6% a 1,2% da produção nacional de grãos (FIGUEIREDO et al., 2007). As sementes situam-

se dentro do endocarpo, tornando dificultosa a extração manual. 

 O estudo de aproveitamento das vagens, ou das sementes torna-se bem interessante, para 

amplificar o aproveitamento dessa espécie. E um assunto de grande importância atualmente é 

a investigação de novas, ou outras fontes de polissacarídeos, tanto do ponto de vista acadêmico 

como industrial. 

 

2.2 Sementes e polissacarídeos  

 

As sementes, de forma geral, são fontes de carboidratos, proteínas, lipídios e sais 

minerais que têm sido exploradas por muito tempo pela indústria de alimentos, desempenhando 

um papel importante na alimentação humana. Devido à abundância com que são encontradas 
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na natureza e facilidade de colheita, estes produtos naturais são candidatos importantes para 

exportação e investimentos científicos (DURANTINI et al., 2008, OLIVEIRA et al., 2012). 

Os compostos químicos de reserva presente nas sementes podem estar presentes no eixo 

embrionário, no perisperma, ou até mesmo na combinação dessas partes, com destaque ao 

endosperma e cotilédones que são os principais órgãos com função de reserva na semente 

(GALLARDO, THOMPSON, BURSTIN, 2008). 

A parede celular das plantas são compartimentos celulares altamente complexos e 

dinâmicos que suportam em muitos aspectos o crescimento celular, e determina diretamente a 

forma e o tamanho das células, desempenhando um papel muito importante no crescimento 

celular (COSGROVE, 2000, HOSON, 2002). Elas são compostas principalmente de 

polissacarídeos, incluindo celulose, que é o mais importante e normalmente o mais abundante 

componente da parede.  

Quando as células param de crescer, paredes celulares secundárias começam a se 

depositar. Estas paredes frequentemente apresentam especializações elaboradas para que a 

incorporação da lignina ocorra. Porém às paredes secundárias de cotilédones e o endosperma 

celular nas sementes de muitas espécies não são lignificados e contêm muita pouca celulose. 

Sendo assim elas são engrossadas com depósitos maciços de um polissacarídeo não celulósico, 

normalmente encontrado nas células primárias da parede. Sendo estes polissacarídeos então 

digeridos durante a germinação, e são conhecidos como “polissacarídeo de reserva de parede 

celular” (BENTO et al., 2013). 

As principais classes de polissacarídeos de reserva de parede celular são os mananos, 

galactomannanas, glucomananas, xiloglucanas e galactanas (CARPITA, MCCANN, 2000). 

Apesar de alguns endospermas e cotilédones estocarem em sua maior parte, lipídios e 

proteínas, a maioria das leguminosas armazenam carboidratos como fonte de energia principal.  

Os carboidratos, mais especificamente os polissacarídeos, são biopolímeros muito 

versáteis que podem ser encontrados na natureza sob as mais diversas formas, exercendo 

diferentes funções. Muitas vezes, podem ser extraídos das raízes, dos tubérculos, dos caules, e 

das sementes de produtos vegetais, nos quais atuam como reserva de energia – como é o caso 

do amido, da inulina e dos galactomananos (LAPASIN, PRICL, 1999). Para as plantas a 

provável função dos polissacarídeos presentes nas sementes (endospérmicas e cotiledonárias) é 

a defesa contra o estresse hídrico, já que acumulam muita água durante o intumescimento da 

semente, garantindo assim, o estabelecimento da plântula (ASPINALL, 1982). 

Quimicamente eles podem ainda ser definidos como poliidroxialdeídos ou 

poliidroxicetonas e seus derivados, ou como substâncias que produzem estes compostos por 
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hidrólise (BUCKERIDGE, SANTOS, TINÉ, 2000). Os polissacarídeos de reserva podem 

acumular no interior do protoplasto (amido, frutanos) ou fazer parte da parede celular 

(galactomananos, glucanos e xiloglucanos, entre outros) (FERREIRA, BORGHETTI, 2004; 

BENTO et al. 2013). Os polissacarídeos de parede são quimicamente inertes e possuem 

diferentes níveis de solubilidade na água (CUNHA et al. 2009).  

A utilização de polissacarídeos (galactomananos) extraídos do endosperma das 

sementes, principalmente de espécies da família Leguminosae revolucionou as indústrias 

alimentícia e farmacêutica. Além dos polissacarídeos endospérmicos as gomas obtidas dos 

exsudados de caules de alguns vegetais, também tiveram e têm uma importância marcante como 

é o caso da goma arábica, extraída da espécie Acacia Senegal (MIRHOSSEINI, AMID, 2012). 

Também conhecidos como goma, os polissacarídeos são conhecidos e utilizados na 

indústria por possuírem a capacidade de produzir géis e soluções altamente viscosas em baixas 

concentrações de massa (MIRHOSSEINI, AMID, 2012; SINGH, SRIVASTAVA, TIWARI, 

2009). As gomas naturais são geralmente insolúveis em solventes orgânicos por serem 

hidrofílicas e se decomporem a temperaturas elevadas. São substâncias amorfas e não possuem 

pontos de ebulição e fusão característicos (MANTELL, 1947). A principal importância dessas 

macromoléculas está na sua habilidade de controlar características reológicas de sistemas 

aquosos por meio de estabilização de emulsões (PINHEIRO et al., 2011). Os hidrocolóides, 

como são conhecidas as gomas solúveis em água, são muito utilizadas na indústria de alimentos, 

atuando como um agente capaz de modificar textura, agente geleficantes, espessantes, 

emulsionantes, de revestimento e capazes de formar filmes comestíveis (KOOCHEKI et al, 

2009; MIROHOSSEINI, TAN 2010). 

 

2.3 Galactomananos 

 

Os polissacarídeos presentes nas sementes são uma das categorias com maior 

importância das gomas de origem vegetal utilizada na indústria, possuindo um grande número 

de funções: comportando-se às vezes como materiais de armazenamento de energia, como em 

forma de amido, originando algumas gomas como a goma de alfarroba, goma guar, goma de 

tara e o galactomanano; podem contribuir para a integridade estrutural e mecânica dos tecidos 

vegetais; e por outro lado podem gerar estruturas sólidas e duras, como no caso nas xilanas, 

além de agirem ou formarem substâncias de proteção (ANDREWS, HOUGH, HONES, 1952). 

 Com base em aspectos estruturais, os polissacarídeos de reserva de parede celular são 

agrupados em três grandes classes: as mananas, xiloglucanas e galactananas (REID, 1985; 
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BUCKERIDGE et al., 2000). O grupo das mananas por sua vez, é dividido em mananas puras, 

glucomananos, e galactomananos. 

 Os galactomananos (Figura 03) são polissacarídeos neutros extraídos geralmente do 

endosperma de sementes de diferentes espécies da família das leguminosas, apresentando um 

esqueleto polimérico de um galactomanano clássico com unidades de β-D-manose como 

cadeira principal, com ligações do tipo éter 1→ 4. Os grupos laterais são compostos por uma 

unidade de α-D-galactose, que se encontram presos à cadeia principal pelas posições 1→6 

(CERQUEIRA, 2009). As propriedades físico-químicas e a conformação de galactomananos 

são estritamente relacionadas com a relação manose/galactose e a distribuição de galactose ao 

longo da cadeia principal (BUCKERIDGE et al., 2000; AZERO, ANDRADE, 2002). 

 

 

Figura 03. Estrutura de um galactomanano clássico: (a) cadeia esquemática; (b) estrutura em 

bastão; (c) estrutura em bola cheia.  Fonte: TEIXEIRA, 2001. 

 

Essa razão de galactose para manose varia com a origem vegetal, porém é normalmente 

na proporção de 1,0:1,0, 1:0:1,1, 1,6:1,8, 1,0:3,0, para gomas como a fenugreek, guar, tara e de 

alfarroba respectivamente (PRAJAPATI et al, 2013). 

Já os galactomananos obtidos de semente de algaroba apresentam em média uma razão 

manose/galactose (M/G) de 1,0:1,1 (GALLÃO et al., 2007), 1,0:1,12 (RODRIGUES et al., 

2016) e 1:00-1,0:1,13 (VIEIRA et al., 2006). A M/G exerce influência sobre a solubilidade 

relativa das galactomananos. Em geral, quanto maior o teor de D-galactose, maior a sua 

solubilidade em água (DEA et al., 1977).  A razão manose/galactose não é o único fator a 

influenciar as propriedades funcionais dos galactomananos e contribuir para a sua utilização 
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industrial. A massa molar e a distribuição sequencial dos resíduos, ao longo da cadeia principal, 

são também importantes (AZERO, ANDRADE, 1999).  

Existem quatro principais fontes de galactomananos comerciais: lacusta (Ceratonia 

siliqua), guar (Cyamopsis tetragonoloba), tara (Caesalpinia spnosa Kuntze) e fenugreek 

(Trigonelle foenum-graecum EU.). O uso da tara e fenugreek são limitadas devido à 

disponibilidade e preço (PRAJAPATI et al, 2013). Dessa forma, outras fontes têm sido 

exploradas nas mais diversas literaturas, mas ainda nenhuma com potencial comercial para ser 

esperado para um futuro próximo (CERQUEIRA et al, 2011).  

 A maioria dos galactomananos são originários da família das Leguminosae, da qual 

aproximadamente 70 espécies foram identificadas contendo galactomananos. Para se obter os 

galactomananos a partir das sementes, o processo consiste em uma combinação de extração e 

purificação. Previamente, a casca da semente é removida, ou separada a partir do endosperma, 

usando como procedimentos de separação a filtração ou peneiração, e em alguns caso, como 

em escala laboratorial. Então, o endosperma é dissolvido em água, seguido por uma 

precipitação com a utilização de álcool (CERQUEIRA et al, 2009). 

Os números mundiais de consumo de galactomanano diferem bastante. Porém, de 

acordo com uma estimativa ao redor do mundo são consumidos de 90-100 toneladas por ano, 

sendo o maior consumo (70-80 tonadas) de goma guar, seguido de goma de alfarroba (12-14 

toneladas) (PRAJAPATI et al., 2013). 

Os galactomananos podem ser utilizados muitas vezes em diferentes formas para o 

consumo humano. Eles são muito versáteis, se apresentando como um excelente reforço de 

emulsões e, com a ausência de toxicidade, permite a sua utilização nos mais diversos ramos de 

indústria, já que consegue produzir soluções aquosas de alta viscosidade, mesmo em baixas 

concentrações (0,5 e 1,0%), o que os torna muito úteis comercialmente (ALVES, 2013).  Por 

exemplo, na indústria de cosméticos são utilizados na elaboração de fixadores de cabelo, cremes 

e outros produtos de beleza; na indústria farmacêutica são usados no preparo de emulsões, 

pastilhas, entre outros; já na medicina, possui um emprego limitado, externamente em 

aplicações locais como hidratantes e internamente em processos inflamatórios; e na indústria 

de alimentos as gomas são utilizadas como aditivos, na confeitaria, em geleias, xaropes, saladas, 

maioneses, entre outros (ALVES, 2013). 

Esta ampla gama de aplicações reflete um grande número de diferentes características 

funcionais incluindo elevada viscosidade da solução, a estabilização dos sistemas de 

congelados e formação de gel misturado com outros polissacarídeos e proteínas (GIDLEY, 

REID, 2006). 
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Existe hoje em dia uma tendência no mercado de introduzir gomas de sementes de fontes 

alternativas e, por conseguinte, procurar uma fonte alternativa renovável para este material 

(JOSHI, KAPPOR, 2003). Países tropicais como o Brasil têm grande potencial como produtores 

de recursos renováveis, ainda não suficientemente explorados. O Brasil tem vastas áreas 

adequadas para o cultivo de leguminosas, uma importante fonte de galactomananos, como têm 

demonstrando pesquisas que identificaram esses polissacarídeos em várias espécies desta 

família (AZERO, ANDRADE, 2002; EGOROV, MESTECHKINA, SHCHERBUKHIN, 2003; 

VIEIRA et al., 2006). A obtenção de galactomananos que possam substituir em parte ou 

totalmente as gomas tradicionais pode trazer muitos benefícios econômicos e sociais, levando-

se em conta que estes polímeros de fontes não convencionais não possuem nenhum valor 

agregado no momento. 

 Muitos trabalhos mostraram a possibilidade de utilizar os galactomananos na formação 

de películas, filmes, revestimentos e revestimentos em alimentos in natura (CERQUEIRA et 

al, 2009). 

 

2.4 Revestimentos comestíveis 

 

A qualidade de um produto alimentício depende de suas características sensoriais, 

nutricionais e higiênicas, e essas propriedades alteram-se durante a estocagem e 

comercialização, por isso, tem-se pesquisado muitos processos químicos e físicos para 

preservar a qualidade desses alimentos. E não podendo deixar de ser, é também necessário uma 

embalagem adequada para a conservação e comercialização do produto, que possui um papel 

preponderante na manutenção da qualidade do alimento (VILLADIEGO et al., 2005). 

Os revestimentos biodegradáveis e comestíveis vêm sendo usados para a conservação 

de produtos ao natural, estes revestimentos são formados a partir da suspensão de um agente 

espessante que, após sua aplicação nas frutas, formam uma película ao redor, agindo como uma 

barreira para trocas gasosas e perda de vapor de água, modificando a atmosfera e retardando o 

amadurecimento dos frutos (PEREIRA et al., 2006). 

Essas películas não apresentam riscos ao consumidor, pois sua passagem pelo trato 

intestinal de forma não ofensiva, já que não são metabolizados pelo organismo (OLIVEIRA, 

GRDEN, RIBEIRO, 2007). 

Pode-se então definir o revestimento ou recobrimento comestível como uma fina 

camada de material comestível, depositada em um alimento como revestimento, que vem sendo 

utilizado para estender a vida pós-colheita, onde a sua finalidade é inibir ou reduzir a migração 
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de umidade, oxigênio, dióxido de carbono, aromas, dentre outros, pois promovem barreiras 

semipermeáveis (KROCHTA, MULDER-JOHNSTON, 1997). 

As películas e os revestimentos comestíveis estão inseridos em uma categoria única dos 

materiais para embalagem, diferenciando-se pelo motivo de serem comestíveis, e eles se 

diferem pelo modo de preparo e pelo método de aplicação nos alimentos: os revestimentos são 

aplicados e formados diretamente no alimento, integrando o produto alimentar final, e portanto, 

não podem ter impacto nas características sensoriais do alimento, e as películas, por outro lado, 

são estruturas independentes que são posteriormente aplicadas nos alimentos (SANTOS, 2007). 

Uma grande vantagem dos revestimentos comestíveis é a sua biodegradabilidade que, 

para isso, ele deve ser degradado completamente por microrganismos em compostos naturais, 

dessa forma, a utilização de revestimentos comestíveis poderá contribuir para a redução do uso 

de fontes não-renováveis, ajustando-se perfeitamente no ecossistema e evitando a poluição 

ambiental, acrescentando melhorias a qualidade e não prejudicando o meio ambiente 

(PASCALL, LIN, 2013). 

Como já apresentado, os revestimentos são utilizados para manter a qualidade e estender 

a vida útil de vários alimentos, inclusive de frutos. O uso de revestimentos ou emulsões, como 

uso de ceras por exemplo, como cobertura superficial em determinados produtos perecíveis 

reduz a perda de umidade e retarda o enrugamento, o que é muito apreciado pelos consumidores 

(LIMA, ALVES, FILGUEIRAS, 2010). 

Os revestimentos têm um aspecto não gorduroso, um baixo teor calórico e podem ser 

utilizados para aumentar o tempo de prateleira dos frutos, verduras, entre outros alimentos, pois 

criam uma atmosfera modificada, uma vantagem sobre o plástico que além de ser dispendioso 

é de difícil aplicação e prejudicial ao meio ambiente (BALDWIN, NISPEROS-CARRIEDO, 

BAKER, 1995; DANG, SINGH, WINNY, 2008). 

Diversos revestimentos são utilizados amplamente em frutos e hortaliças, onde um 

revestimento de boa qualidade deve conferir aos frutos brilho, aparência atrativa, reduzir a 

perda de peso, sem afetar a respiração normal do fruto, gerando uma condição de anaerobiose 

(OLIVEIRA, CEREDA, 1999). 

Usar revestimentos ou coberturas em frutas e vegetais com o objetivo de aumentar seu 

período de preservação não consiste em prática recente. De acordo com Villadiego et al. (2005), 

cerca de 100 tipos de filmes e revestimentos comestíveis foram patenteados a partir de 1950. 

Os compostos mais utilizados na elaboração de revestimentos comestíveis são as 

proteínas (gelatina, caseína, ovoalbumina, glúten de trigo, zeína e proteínas miofibrilares), 

lipídios (monoglicerídeos acetilados, ácido esteárico, ceras e ésteres de ácido graxo) ou os 
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polissacarídeos (amido e seus derivados, pectina, celulose e seus derivados, alginato e 

carragena), ou a combinação destes compostos, o que permite utilizar vantajosamente as 

distintas características funcionais de cada classe (LUVIELMO, LAMAS, 2012).  

Na composição dos revestimentos, geralmente se faz o uso de algum agente 

plastificante, composto que irá melhorar as propriedades físicas ou mecânicas, como 

flexibilidade, força e resistência do revestimento. Os mais utilizados são o sorbitol e o glicerol 

(JUNIOR et al., 2010, VILLADIEGO et al., 2005).  

A aplicação de revestimentos em frutas tem-se a formação de uma cobertura de 

preenchimento parcial dos estômatos e lenticelas reduzindo, dessa forma, a transferência de 

umidade (transpiração) e as trocas gasosas (respiração). Como o início do processo de 

maturação está estreitamente associado ao aumento da produção de etileno e, considerando que 

o oxigênio é necessário para a sua produção, a redução da permeação do oxigênio para o interior 

do fruto gerará uma correspondente redução na produção do etileno (responsável pelo 

amadurecimento), o que permite, em princípio, prolongar a vida do fruto (ASSIS, BRITO, 

FORATO, 2009).  

O oxigênio possui um efeito deletério sobre a qualidade de muitos produtos alimentares 

(BONILLA et al., 2012). Processos oxidativos causam a degradação das proteínas, pigmentos 

e lipídios, o que diminui o tempo de prateleira dos alimentos (LIU et al., 2010). O controle das 

trocas gasosas, particularmente do oxigênio, permite o melhor controle da maturação das frutas 

ou a redução da oxidação de alimentos sensíveis ao oxigênio (GENNADIOS, WELLER, 1990). 

 O revestimento pode ser aplicado de duas formas nas frutas: 1 – por meio de imersão 

rápida do fruto em uma solução filmogênica (depois, o alimento é deixado em repouso até que 

a água evapore e a película se forme sobre a fruta) ou 2 – por meio de aspersão, cujo processo 

é semelhante, porém a solução é aspergida sobre o alimento (JUNIOR et al., 2010). 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não descreve uma legislação 

específica para revestimentos comestíveis. Desta forma, estes revestimentos são considerados 

ingredientes, quando melhoram a qualidade nutricional do produto, ou aditivos, quando não 

incrementam o seu valor nutricional (LUVIELMO, LAMAS, 2012).  

 Dentre os polissacarídeos mais utilizados nos revestimentos de frutas, como a fécula de 

mandioca, alginato, pectina, carragena, quitosana, e demais, entre eles, a galactomanano, que 

apesar de poucas citações em estudos de conservação de frutos, veem se mostrando um bom 

material para a conservação da vida pós-colheita. 

 Aguiar et al. (2011) estudaram o uso de revestimento de galactomanano para a 

conservação de mangas “Tommy Atkins” em temperaturas ambiente e refrigerada, avaliando o 
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efeito do amadurecimento. Utilizaram o método de imersão das frutas inteiras e como resultado 

obteve-se que os frutos tratados com a solução tiveram o metabolismo retardado, atrasando a 

perda de peso e o amolecimento, indicando ser um boa alternativa para a manutenção da vida 

pós-colheita.  

Lima, Alves e Filgueiras (2010) avaliaram a taxa respiratória em mangas e maças 

recobertas de um revestimento comestível à base de galactomanano, colágeno e glicerina, onde 

obtiveram como resposta uma redução das taxas de gás carbônico e oxigênio em torno de 50% 

e concluíram que o revestimento pode ser utilizado para redução de transferência desses gases 

podendo ser uma importante ferramenta para estender a vida útil de frutos. 

 Cerqueira et al. (2009) estudaram a composição dos revestimentos comestíveis à base 

de galactomanano de diferentes fontes (Caesalpinia pulcherrima e Adenanthera pavonina) para 

a acerola, cajá, manga, pitanga e seriguela e determinaram que concentrações de 0,5 à 1,0 % do 

polissacarídeo é suficiente para se obter um resultado positivo à conservação pós-colheita. 

 Santos (2012) avaliando o efeito na vida de prateleira de pedaços minimamente 

processados de maçãs, recobertos com e sem galactomanano, concluiu que o revestimento 

auxiliou na redução da taxa respiratória do fruto. Além de reduzir o escurecimento, e valores 

de luminosidade e variação de cor quase não sofreram alterações.  

 A película formada pelos revestimentos à base de polissacarídeos apresenta baixa 

permeabilidade à gases, reduzindo, principalmente, a taxa de escurecimento enzimático, que 

ocorre devido a ação das polifenoloxidases. Outra característica interessante, é que a utilização 

desses revestimento em frutos, é que eles podem contribuir para uma melhoria no aspecto visual 

conferindo brilho e transparência (OLIVEIRA, GRDEN, RIBEIRO, 2007). 

 

2.5 Citricultura e o destaque das laranjas 

 

A citricultura é o ramo que mais se destaca na fruticultura mundial, o que faz dos citros 

as frutas mais produzidas no mundo. O cultivo de citros foi introduzido no Brasil ainda no 

período colonial, e desde então passou a ter grande importância nos hábitos de consumo de 

nossa população (COUTO, CANNIATTI-BRAZACA, 2010). Porém, o país iniciou seu avanço 

rumo à liderança mundial na produção de laranja somente a partir de 1960, e desde meados dos 

anos 80 assume a primeira posição na produção dessa fruta (USP, 2004). 

Com 95.541.470 quilos de suco concentrados exportados por ano, o Brasil é o maior 

produtor mundial de laranjas (IBRAF, 2012). Os estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Rio 
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Grande do Sul e São Paulo concentram cerca de 90% da produção brasileira (NEVES, JANK, 

2006). Sendo destes o estado de São Paulo o maior produtor. 

A região Nordeste segue logo em seguida, como a segunda maior produtora de laranjas 

no Brasil. Com a utilização de técnicas de agricultura irrigada, o semiárido nordestino se tornou 

uma região com um grande potencial de ser aproveitada para a citricultura. O estado do Ceará 

possui um grande potencial para aumentar sua produção frutícola, e com incentivos do governo 

vem se destacando na atividade a região do Baixo Jaguaribe, por ser uma área apta a uma 

agricultura mais técnica, baseada na horticultura tropical, vem se destacando como produtora 

de cultura de banana, melão, manga, entre outras, e agora pela implantação de variedades 

cítricas (FRANÇA, 2000). 

 Apesar de ser o maior produtor de suco de laranja e possuir a mais avançada tecnologia 

de processamento, o Brasil não possui tradição na produção de laranjas de alta qualidade para 

o consumo in natura, existindo ainda um grande mercado a ser explorado (AULERet al. 2008). 

A Espanha, por exemplo, produzindo quatro vezes menos que o Brasil, trabalhando com o 

mercado de frutas frescas, movimenta o dobro do valor em exportações (OLIVEIRA et al., 

2008). 

Dentre as variedades de laranjas cultivadas no Brasil, a “Valência” está entre as mais 

indicadas para a produção de suco, por apresentar bom rendimento e qualidade, mas também 

bastante recomendado para o consumo in natura (DARROS-BARBOSA, 2006). 

 A cultivar ‘Valência Delta’ é uma laranja doce do grupo comum, e possui uma grande 

importância econômica devido à alta produtividade e qualidade dos frutos, sendo plantada nas 

principais regiões produtoras de citros do mundo (África do Sul, Argentina, Estados Unidos, 

Uruguai) (OLIVEIRA et al., 2008). Esse cultivar apresenta maturação tardia dos frutos e pode 

ser destinada tanto para o mercado interno como para o externo, atendendo ao consumo de fruta 

fresca e ao processamento industrial. É originária provavelmente de Portugal e foi introduzida 

no Brasil a partir de material importado da Flórida (LEITE JÚNIOR, 1992).  Conforme estudo 

realizados no Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, esse cultivar é considerado como 

moderadamente resistente ao cancro-cítrico (LEITE JÚNIOR, 1992). 

 Os frutos apresentam formas que variam de esférico a oblongo (LADANIYA, 2008), e 

as frutas enquadram-se como sendo as que contêm até duas sementes por fruto (OLIVEIRA et 

al., 2008). Dentre as diversas variáveis de qualidade desejadas na fruta para o consumo in 

natura destacam-se o tamanho do fruto, intensidade e uniformidade da cor da casca, firmeza, 

aparência, o teor de açúcares e a proporção da porcentagem de ácidos totais. Sendo essas 
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características influenciadas por fatores como a época e local de colheita, tratos culturais e 

manuseio pós-colheita (RODOLFO JÚNIOR et al., 2007). 

Os citros, principalmente laranjas, fazem parte da dieta dos brasileiros. Além de serem 

importantes fonte de vitaminas e fibras, as frutas e sucos cítricos recentemente vêm sendo 

reconhecidos por conterem metabólitos secundários incluindo antioxidantes como ácido 

ascórbico, compostos fenólicos e flavonoides, que são importantes para a nutrição humana 

(JAYAPRAKASHA, PATIL, 2007). 

Atributos como aparência, sabor e valor nutritivo estão entre aqueles que são mais 

exigidos pelos consumidores. Os teores de ácidos orgânicos, sólidos solúveis e pH são alguns 

dos parâmetros de qualidade em frutos, que sofrem influência por diversos fatores, como época, 

local de colheita, variedade, tratos culturais e manuseio pós-colheita (PEREIRA, MACHADO, 

COSTA, 2014). Para a indústria de suco, as principais variáveis avaliadas são o rendimento de 

suco, os teores de sólidos solúveis, a acidez e a relação entre eles, uma vez que estes indicam o 

estádio de maturação e a palatabilidade dos frutos. Teores elevados de sólidos solúveis na 

matéria-prima implicam em menor adição de açúcares, menor tempo de evaporação da água, 

menor gasto de energia e maior rendimento do produto, resultando em maior economia no 

processamento (PEREIRA, 2012). 

As mudanças físicas e físico-químicas são as principais causas da perda de qualidade 

durante o armazenamento, por isso tornam-se necessários o armazenamento adequado e a 

utilização de tecnologia pós-colheita que auxilie a preservação da qualidade, permitindo que 

cheguem ao consumidor sem alterações em seu valor nutritivo e sabor (PEREIRA, 

MACHADO, COSTA, 2014). Para tanto, o processo de conservação deve partir de produtos 

com boa qualidade na colheita e colhidos no grau de maturação adequado a cada espécie, onde 

com o seu armazenamento adequado proporciona também ampliar o período de 

comercialização e consumo, constituindo-se em maior segurança de venda (EMBRAPA, 2002). 

 A temperatura é um dos fatores ambientais mais importantes na conservação de 

produtos, por isso a tecnologia mais confiável usada para reduzir as mudanças de composição 

dos frutos durante o armazenamento é a sua otimização. A cada aumento de 10ºC na 

temperatura, a velocidade de maturação e consequentes reações que conduzem a senescência 

aumentam de duas a três vezes, fazendo que grande parte dos métodos de conservação desses 

produtos seja ou esteja associada à redução de temperatura (OETTNER et al., 2006). Por esse 

motivo, a redução da temperatura é uma forma de prolongar a vida útil de frutas, entretanto, 

isoladamente não é suficiente (ASSMANNET al., 2006). 
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 No entanto, enquanto a qualidade interna da fruta é importante para a saúde humana, 

os consumidores baseiam suas decisões de compra sobre as características perceptivas, tais 

como amolecimento do fruto, ou o seu desbotamento (CASTRO, OLIVEIRA, COSTA, 2011). 

Para auxiliar na manutenção da qualidade interna e externa dos frutos durante o armazenamento 

é necessário associar as condições ótimas de temperatura e armazenamento com tratamentos 

suplementares (PEREIRA; MACHADO; COSTA, 2013) como por exemplo o uso de 

revestimentos na superfície externa dos frutos (HAGENMAIER, 2005). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Obtenção de galactomanano endospérmico de sementes de vagens de algaroba (Prosopis 

juliflora Sw. (D.C.)) para utilização como revestimento comestível em laranjas cultivar 

‘Valência Delta’, visando o aumento de sua vida útil. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Extrair o galactomanano à partir de sementes de algaroba (Prosopis juliflora) e aplicar 

como revestimento em laranjas cv. ‘Valência Delta’; 

 

 Avaliar os parâmetros físicos e físico-químicos de laranjas cv. ‘Valência Delta’ 

revestidas com galactomanano, assim como avaliar o efeito do revestimento sobre à 

conservação dos compostos bioativos; 

  

 Avaliar a qualidade pós-colheita e capacidade antioxidante, de laranjas revestidas 

durante armazenamento refrigerado (7 ± 2ºC) e temperatura ambiente (25 ± 2 ºC). 
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5. CAPÍTULO 01 

 

Avaliação do efeito do galactomanano como revestimento comestível sob a qualidade pós-

colheita de laranjas cv. ‘Valencia Delta’ 

 

RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar a aplicação de revestimentos comestíveis à base de 

galactomanano em laranjas ´Valencia Delta´. Foram avaliadas a influência do revestimento em 

três concentrações (1,0, 1,5 e 2,0% de galactomanano) sob duas temperaturas de 

armazenamento, ambiente (25 ± 2ºC e 40% de U.R.) e refrigerada (8ºC ± 2ºC e 85% de U.R.) 

a cada sete dias, por um período de 28 dias, por meio das propriedades físicas (perda de massa, 

firmeza, espessura da casca e coloração externa) e físico-químicas (acidez titulável, pH, sólidos 

solúveis, relação sólidos solúveis/acidez titulável, açúcares totais, açúcares redutores e teores 

de ácido ascórbico). O uso do revestimento favoreceu uma menor perda de massa, auxiliou na 

manutenção da firmeza e da coloração dos frutos, nas duas temperaturas de armazenamento. 

Foi observado que o revestimento proporcionou um aumento e em seguida forma mantidos os 

níveis de acidez, sólidos solúveis, açúcares totais, açúcares redutores e ácido ascórbico por um 

período maior que os frutos não recobertos, sendo a concentração de 1,5% a que melhor 

manteve as características físicas e físico-químicas das laranjas. O uso do polissacarídeo 

galactomanano como revestimento prolongou a vida útil das laranjas, sendo uma fonte 

interessante de substituição das atuais ceras utilizadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: polissacarídeos, frutos cítricos, propriedades físicas, propriedades 

físico-químicas, qualidade dos frutos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Um dos problemas mais importantes no momento de comercializar frutos é a sua vida 

útil, que é curta (Lin e Zhao, 2007). Quando é colhido, há uma alteração entre o equilíbrio do 

consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono, fazendo com que as células não sejam 

renovadas, as taxas de transferências de gases aumentam, causando uma perda metabólica, 

destinando assim o fruto a uma consequente maturação e senescência (Lima et al., 2010). 
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Nos últimos anos têm ocorrido uma crescente procura por frutos e vegetais frescos, 

forçando dessa forma a indústria alimentar a desenvolver novos e melhores métodos para 

manter a qualidade desses alimentos, e assim como aumentar a sua vida útil. Perdas entre 20 a 

80% ocorrem na qualidade das frutas frescas, desde a colheita até o consumo final, e os de vida 

curta possuem essa perda como uma desvantagem na cadeia de distribuição (Cerqueira et al., 

2009). Por outro lado, os consumidores de todo o mundo estão exigindo alimentos com uma 

elevada qualidade, com a redução ou sem utilização de conservantes químicos e com uma vida 

de prateleira estendida. Em consequência dessas exigências, tem sido feito um esforço maior 

para descobrir novos conservantes naturais (Chien et al., 2007a). 

 Várias tecnologias de preservação têm sido estudadas como o uso de embalagens que 

propiciam uma modificação na atmosfera em volta do fruto reduzindo a deterioração, 

prologando a vida útil e preservando suas propriedades nutricionais (Chiabrando et al., 2006). 

Os revestimentos comestíveis também têm sido estudados para também prolongar a vida útil 

de algumas frutas (Ribeiro et al., 2007). 

 De acordo com Lima et al. (2010), os filmes ou revestimentos comestíveis possuem a 

capacidade de agir como barreiras semipermeáveis, o que auxilia na manutenção do alimento 

e, por serem biodegradáveis, oferecerem reduzidos danos ambientais. A atmosfera modificada 

criada pelo revestimento gera uma captura física do gás carbônico no interior do fruto e uma 

espécie de vedação parcial dos poros, o que reduz a troca gasosa. Diversos revestimentos são 

utilizados amplamente em frutos e hortaliças, onde um revestimento de boa qualidade deve 

conferir ao produto brilho, aparência atrativa e reduzir a perda de peso (Oliveira; Cereda, 1999).  

 Os compostos mais utilizados na elaboração de revestimentos comestíveis são as 

proteínas, lipídios ou os polissacarídeos, ou a combinação destes compostos, o que permite 

utilizar vantajosamente as distintas características funcionais de cada classe (Luvielmo; Lamas, 

2012). Vários artigos demonstram que os revestimentos consistindo em quitosano, amido e 

celulose, reduziram as taxas de vapores de água, e consequentemente, abrandaram a 

senescência, mantendo a qualidade do fruto por um período mais longo (Eum et al., 2009; 

Scanavaca et al., 2007).  

 Os galactomananos são polissacarídeos neutros extraídos geralmente do endosperma de 

sementes de diferentes espécies da família das leguminosas, apresentando um esqueleto 

polimérico de unidades de β-D-manose como cadeia principal, com ligações do tipo éter 1→ 4. 

Os grupos laterais são compostos por uma unidade de α-D-galactose, que se encontram presos 

à cadeia principal pelas posições 1→6 (Cerqueira et al., 2009). São materiais muito versáteis e 
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na ausência de toxicidade permite seu uso na indústria têxtil, farmacêutica, de cosméticos e na 

indústria alimentar (Srivastava e Kapoor, 2005; Vieira et al., 2006). 

 O uso de galactomananos são vistos como promissor para o aumento da vida útil de 

vários produtos vegetais. Cerqueira et al. (2009) estudaram a aplicação desse polissacarídeo em 

acerola, cajá, pitanga e siriguela, determinando qual a melhor formulação para o revestimento 

desses frutos, chegando à conclusão que soluções entre 1,0 e 1,5% são suficientes para 

prolongar a vida útil dos mesmos. Lima et al. (2010) encontraram concentrações ideais de 1,5% 

de galactomanano e 0,5% de colágeno para mangas e maçãs. Já Aguiar et al. (2011) estudando 

a influência dos galactomananos na pós-colheita de manga ‘Tommy Atkins’ observaram que 

após 14 dias de estudo, o revestimento foi eficiente na redução de perda de peso e no pico da 

atividade catalítica, retardando a senescência dos frutos estudados. Com base neste 

conhecimento prévio positivo, os galactomananos ainda necessitam ser estudados em outros 

frutos, como por exemplo, nos cítricos. 

 Os frutos cítricos possuem um grande consumo em todo o mundo, devido ao seu sabor, 

nutrientes, e ampla disponibilidade (Liu, Heying e Tanamihardjo, 2012). No Brasil, a região 

Nordeste ocupa o segundo lugar em produção de citros, sendo os estados da Bahia e Sergipe 

seus principais produtores. O cultivo de citros no Nordeste tem grande destaque na fruticultura 

do país e da economia da região (Pereira et al., 2014). 

 A laranjeira ‘Valência Delta’ destaca-se pela qualidade e suculência (Auler et al. 2009), 

e seus frutos apresentam excelente qualidade nos países que os produzem (Oliveira, Nakasu, 

Scivittaro, 2008). 

 Os estudos que investigaram a utilização de revestimentos comestíveis em frutas críticas 

fazem a utilização de compostos lipídicos. Esses revestimentos são excelentes barreiras de água 

e, assim, inibem a perda de água das laranjas (Dhall, 2013). Porém, esses revestimentos são 

menos permeáveis aos gases, podendo gerar um acumulo de gás carbônico, provocando o 

desenvolvimento de aromas não agradáveis (Baldwin et al., 1995; Hagenmaier, 2002). E 

também foi relatado que revestimentos comestíveis à base de lipídios podem danificar a 

aparência e brilho desses produtos revestidos (Perez-Gago, Rojas, Del Rio, 2002;. Valencia-

Chamorro et al., 2010). 

 Poucos são os relatos e trabalhos em frutos cítricos com o uso de revestimento à base 

de polissacarídeos. Tao et al. (2012) estudaram o efeito do revestimento à base de sacarose nas 

enzimas antioxidantes em tangerinas. Chien e Chou (2006) e Chien, Sheu e Lin (2007) 

estudaram o efeito antimicrobiano da quitosana em frutas cítricas. Porém, somente Arnon et al. 

(2015) é que abordaram em seus estudos características fisiológicas dos cítricos recobertos com 
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diversos polissacarídeos (carboximetilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, metilcelulose, 

quitosana). Pode-se então considerar o estudo do uso de revestimentos à base de 

polissacarídeos, um tema praticamente inexplorado. 

Neste contexto, este estudo objetiva investigar o efeito da utilização de galactomananos de 

sementes de algaroba como revestimento comestível na vida pós-colheita de laranjas cv. 

‘Valência Delta’. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

i. Obtenção do polissacarídeo (galactomanano) 

A extração do polissacarídeo a partir de vagens de algaroba (Prosopis juliflora Sw.) 

ocorreu adaptando-se a metodologia proposta por Sousa Filho et al. (2013), onde as vagens 

após ficarem submersas em água por 24 horas, foram trituradas em despolpadeira, e secas em 

estufa à 50ºC. As cápsulas isoladas foram trituradas em moinho de facas tipo Willey (em 

peneiras de 30 mesh). A massa obtida foi imersa em água destilada na proporção de uma parte 

de massa para seis partes de água (1:6, m/v), onde o sistema permaneceu em agitação e 

aquecimento a 70ºC durante 1 hora. Após o tempo, a mistura foi filtrada para o máximo de 

remoção de impurezas em peneira de 0,01mm. Em seguida, álcool etílico comercial foi 

adicionado na proporção de 2:1 (álcool:sobrenadante). O precipitado foi coletado e levado à 

estufa de circulação de ar, à 50ºC, por 8 horas, até total secagem. Sendo posteriormente 

armazenada em embalagens plásticas à vácuo. 

 

ii. Preparação da solução de galactomanano 

As formulações do revestimento à base de galactomanano foram em experiências 

preliminares, não expostas aqui, sendo elaboradas as seguintes: 1,0%, 1,5% e 2,0% de 

galactomanano com a concentração fixa de 1,0% de glicerol, como plastificante. 

 As soluções de revestimentos foram preparadas por dissolução do galactomanano em 

pó em água destilada (60ºC) e a adição do plastificante (1,0 % de glicerol). Cada mistura foi 

agitada durante 30 minutos e, posteriormente, a solução foi deixada em repouso por 10 min. 

deixou-se estabilizar durante mais 10 minutos à temperatura ambiente. 

 

iii. Laranjas 

Laranjas cv.‘Valência Delta’ foram colhidas em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, 

Brasil, no período da manhã, em estádio de maturação maduro, sendo acondicionado em caixas 
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de polietileno e transportados para o Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos e 

Secagem do Departamento de Tecnologia de Alimentos, da Universidade Federal do Ceará. Os 

frutos foram selecionados em relação ao seu estádio de maturação, forma, tamanho, coloração 

e injúrias, sendo posteriormente lavados em água corrente. 

 

iv. Aplicação dos revestimentos e armazenamento dos frutos 

Após a seleção e higienização, os frutos foram divididos em 4 lotes (cada lote formado 

por 60 frutos), sendo o primeiro lote recoberto com a solução de 1,0% de galactomanano, o 

segundo lote recoberto com 1,5% de galactomanano, o terceiro lote recoberto com 2,0% de 

galactomanano e o quarto lote serviu como controle (0 % de galactomanano).Os frutos foram 

imersos, e após retirados da solução esperou-se a completa secagem da superfície em 

temperatura ambiente.  

Os frutos foram novamente divididos em lotes e armazenados sob temperatura ambiente 

(A) 28 ± 2 ºC, 40 % Umidade Relativa (U.R.), e temperatura refrigerada (R) 8 ± 2ºC, 85% U.R, 

estabelecendo os seguintes lotes: Controle (0% de galactomanano); 1,0% (1,0% de 

galactomanano); 1,5% (1,5% de galactomanano) e 2,0% (2,0% de galactomanano). As análises 

dos frutos foram realizadas após a aplicação dos tratamentos e a cada sete dias, por um período 

de 28 dias (0, 7, 14, 21 e 28), sendo destinado 6 frutos de cada lote, e cada fruto considerado 

uma repetição. 

 

v. Características físicas 

Em cada período foram coletados frutos e realizadas as análises físicas de firmeza, perda 

de massa, coloração externa e espessura da casca. 

Os testes de firmeza foram realizados em frutos íntegros, utilizando um penetrômetro 

de bancada digital (Solilcontrol, modelo DD – 200). A medição foi realizada no eixo equatorial 

do fruto, em lados opostos (média dos valores) com os resultados expressos em Newton (N).  

A perda de massa foi determinada por pesagem dos frutos e calculada a partir das 

diferenças de massa das unidades experimentais observadas entre o momento da instalação do 

experimento e as avaliações realizadas durante o armazenamento, sendo os resultados expressos 

em porcentagem (%).  

A coloração foi realizada na região equatorial dos frutos, previamente marcadas, 

utilizando-se duas medições por fruto, sendo utilizado o colorímetro Minolta CR-300 para obter 

os valores de luminosidade, a*, b*, chroma e ângulo hue.  



44 
 

A espessura da casca foi determinada com o uso de paquímetro digital e os resultados 

foram expressos em milímetros. 

 

vi. Características físico-químicas 

 

Em cada período foram coletados frutos e realizados as análises físico-químicas pH, 

sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), relação SS/AT, teor de ácido ascórbico e açúcares 

totais e redutores. 

O conteúdo de sólidos solúveis (SS) foi determinado em um refratômetros digital 

(Modelo PR-100 Pallete, Atago Co.) segundo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) e os resultados 

foram expressos em ºBrix. O pH foi determinado em potenciômetro digital (IAL, 2008) e o 

teores de acidez titulável foram determinados por titulometria com solução de NaOH 0,1 M 

(IAL, 2008) com os resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico. A relação SS/AT 

foi obtido através do quociente entre as variáveis SS e AT. 

O ácido ascórbico foi determinado por HPLC conforme metodologia apresentada por 

Sánchez-Moreno et al. (2003), onde uma amostra de 15 g foi homogeneizada com 40 mL da 

solução de extração (3 % de ácido metafosfórico e 8 % de ácido acético). A mistura foi 

centrifugada, filtrada e seu volume ajustado até 100mL com água destilada. Posteriormente as 

amostras foram filtradas através de um filtro de membrana de 0,45 µm e duplicatas de 20 µl 

para cada extrato analisado em HPLC. A separação do ácido ascórbico foi realizada por HPLC 

usando uma coluna de fase-reversa C 18, coluna de aço inoxidável. O solvente do sistema 

utilizado foi uma solução 0,01 % de ácido sulfúrico ajustado a pH 2,5-2,6. A taxa de fluxo foi 

fixada em 2,6 mL/ min. A curva de calibração foram construídas com cinco concentrações de 

níveis de padrão de ácido ascórbico. Os resultados foram expressos como miligramas de ácido 

ascórbico por 100g de peso fresco.   

 

vii. Análise estatística 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em parcelas subdividas, 

utilizando-se seis frutos/repetições, sendo considerada cada fruto uma repetição para as 

análises. A parcela principal foi composta pelos tratamentos, enquanto as sub-parcelas foram 

compostas pelo tempo de armazenamento e temperatura de armazenamento. Foi realizada a 

análise de variância e o teste de Tukey (p < 0,05), utilizando o software ASSISTAT 7.0 

(STATSOFT, 2007). Para a análise de regressão foram utilizados polinômios até o 3º grau, e o 

mínimo de R2 foi de 70%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

- Parâmetros físicos 

 É possível observar o aumento de perda de massa durante o período de armazenamento 

independente do tratamento aplicado (Figura 1). Também é possível perceber que o uso da 

refrigeração na conservação dos frutos cítricos também é positivo. Com isto notamos que a 

aplicação do revestimento para a manutenção do peso dos frutos teve efeito significativo 

(p<0,05) entre os tratamentos e os dias de armazenamento.  
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Figura 1. Perda de massa (%) em das laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano  armazenados sob condição ambiente (28ºC; 40% UR) ou 

refrigerada (8ºC; 85% UR). CV% = 7,06. 
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Durante o armazenamento em temperatura ambiente, a perda de massa dos frutos não 

recobertos foi superior aos frutos recobertos, cerca de 7% a mais. No armazenamento 

refrigerado foi observado o mesmo comportamento, sendo observado aumento em 5 % a perda 

de massa dos frutos não recobertos em relação aos que receberam o revestimento. Entre as 

concentrações de galactomanano estudadas a que mais auxiliou na redução da perda de massa, 

foi à concentração de 1,5%, para ambas as condições de temperatura, chegando a 11,13% em a 

temperatura ambiente e 11,82% em temperatura refrigerada a diferença entre os frutos controle. 

Estes resultados condizem com os apresentados por Aguiar et al. (2011), ao estudarem a 

aplicação do revestimento de galactamanano em mangas, obtiveram uma redução na perda de 

massa em 5% para os frutos refrigerados. Arnon et al. (2015) trabalhando com revestimentos à 

base de quitosana e carboximetilcelulose em uva obtiveram uma redução de 4,4% em relação 

aos frutos controle. 

 A casca do fruto não revestido possui pouca proteção contra a perda de umidade, como 

a camada epidérmica da pele e o controle das trocas gasosas e de umidade entre o fruto e o meio 

ambiente (Aguiar et al., 2011). A perda de massa está relacionada à perda de água, a principal 

causa da deterioração, resultando em perdas quantitativas e qualitativas. De acordo com Lima 

et al. (2010), ao estudarem o revestimento em diferentes frutos como goiaba, manga, siriguela, 

entre outros, o galactomanano utilizado como revestimento é capaz de modificar as trocas 

gasosa internas dos frutos, com redução de 11% na produção de CO2 e 28% no consumo de O2. 

A utilização de revestimento diminui a perda de água através da redução da taxa de respiração 

(Pereira, Machado, Costa, 2014).  

 A firmeza é um dos parâmetros mais importantes da qualidade das frutas (Dhall, 2013). 

Em nosso estudo, observou-se que as temperaturas de armazenamento e o revestimento não 

foram impedimentos para o amadurecimento normal do fruto.  

 A redução da firmeza das laranjas pode ser observada na Figura 2. Não apresentou 

diferença estatística significativa (p < 0,05) entre as diferentes concentrações de revestimentos 

e, é possível observar que os frutos tratados com 1,5% de galactomanano tiveram sua redução 

menor (37,23 N para os frutos em temperatura ambiente e 34,75 para os frutos em temperatura 

refrigerada), seguida da aplicação de 1,0 (44,04 e 37,23 N para os frutos em temperatura 

ambiente e refrigerada, respectivamente), 2,0% (49,48 e 36,06 N para os frutos em temperatura 

ambiente e refrigerada, respectivamente) quando comparados aos frutos controle (50,1 e 40,4 

N para os frutos em temperatura ambiente e refrigerada, respectivamente), em ambas as 

temperaturas submetidas durante o tratamento. Os frutos controles sofreram uma rápida perda 

de firmeza durante o armazenamento, causando amaciamento e dessecação nos frutos em 
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temperatura ambiente, devido à perda de água. Estes resultados estão de acordo com os Arnon 

et al. (2015), que observaram que a aplicação de carboximetilcelulose em tangerinas foi 

eficiente na manutenção da firmeza dos frutos. Galo et al. (2014) também comprovaram o 

retardo de aproximadamente 30% no amolecimento de mamões recobertos com quitosana.  
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Figura 2. Firmeza em das laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes concentrações 

de galactomanano armazenados sob condição ambiente (28ºC; 40% UR) ou refrigerada (8ºC; 

85% UR). CV% = 6.39. 
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A perda de massa se deve a uma restrição às trocas gasosas entre o ambiente e o tecido 

vegetal, resultado em uma alteração no metabolismo da fruta, provocando uma redução dos 

processos de degradação da parede celular e quebra das pectinas, mantendo, desta forma, maior 

firmeza do tecido (Cerqueira et al, 2011). A perda das substâncias pécticas na lamela média da 

parede celular é o passo inicial no processo de maturação que conduz à perda da integridade da 

parede celular, resultando no amaciamento da fruta (Gilla et al., 2016). 

 Pode-se observar na Figura 3, que a espessura da casca diferiu estatisticamente (p < 

0,05) entre os tratamentos aplicados e os dias de armazenamento. Os frutos apresentaram 

espessura da casca inicial de 6,44 mm, reduzindo em maior quantidade no período de 

armazenamento dos frutos em temperatura ambiente, sendo que a aplicação do revestimento 

não favoreceu o retardamento da redução. Fator esse que pode estar relacionado a uma perda 

de água maior nesses frutos devido à temperatura ambiente. A espessura da casca é uma 

característica intrínseca da cultivar, utilizada para descrever as características dos frutos das 

cultivares de laranja (Donadio et al., 1995). Pode-se atribuir diversas hipóteses sobre os efeitos 

da espessura da casca em frutos cítricos, tais como à medida que os frutos se desenvolvem, a 

espessura da casca diminui, sendo assim, frutos ao atingirem o ponto de maturação de colheita 

apresentam menores espessuras de casca em relação aos frutos que não completaram a 

maturação ou relação ao rendimento de suco, pois, quanto menor a espessura da casca, maior 

será o aproveitamento do produto (Chitarra et al., 2005). 
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Figura 3. Redução da espessura da casca em das laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com 

diferentes concentrações de galactomanano armazenados sob condição ambiente (28ºC; 40% 

UR) ou refrigerada (8ºC; 85% UR). CV% = 14.38. 

 

Os lotes não apresentaram diferença estatística entre si (p < 0,05), porém é possível 

observar que os frutos recobertos apresentaram uma redução menor do que os frutos controle. 
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 A coloração dos frutos é controlada por diversos fatores como maturação, nutrição das 

plantas, o tipo de porta-enxerto, as práticas culturais, disponibilidade de água e condições 

climáticas (Machado et al., 2015). Ladanuya (2008) afirma que em climas subtropicais, o 

amarelecimento dos frutos cítricos ocorre quando a temperatura noturna torna-se menor que 

12,8ºC ou a temperatura do solo é inferior a 12 ºC. Tal condição, raramente ocorre em regiões 

tropicais, onde altas temperaturas e umidade relativa são mais comuns. Dessa forma, frutos 

cultivados em regiões tropicais, como os aqui estudados, atingem a maturidade fisiológica ainda 

com a coloração da casca verde, o que não pode ser um impedimento para o mercado local, 

visto que os consumidores não fazem associação da cor da casca com a qualidade interna. Os 

valores de ângulo de tonalidade ou Hue, perto do 90º representam cor amarela, enquanto os 

valores próximos aos 120º representam cores mais verdes (Minolta, 2008). 

 Na Figura 4, observa-se que o ângulo hue de cor (h) apresentou diferença estatística (p 

< 0,05) entre os tratamentos e o período de armazenamento. Os lotes mantidos sob temperatura 

ambiente diminuíram, de 113,34 para 88,88 (lote controle, com 0% de galactomanano), 92,31 

(lote com 1,0 % de galactomanano), 92,8 (lote com 1,5 % de galactomanano) e 91,97 (lote com 

2,0 % de galactomanano). Sugerindo que os frutos mantidos sob temperatura ambiente tiveram 

uma mudança em sua coloração para o amarelo. Fato este também foi observado por Malgarim, 

Cantillano e Treptow (2007) que observaram que a coloração amarela da casca intensificou-se 

durante o armazenamento ambiente de laranjas cv. ´Navelina´ e que essa mudança de coloração 

foi acompanhada pela redução dos valores do ângulo hue. 
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Figura 4. Evolução do ângulo Hue em laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano armazenados sob condição ambiente (28ºC; 40% UR) ou 

refrigerada (8ºC; 85% UR). CV% = 9.22. 

 

 Já nos frutos mantidos sob refrigeração foi possível observar que a utilização do 

revestimento favoreceu na preservação da cor da casca em relação aos frutos controles, uma 

vez que os valores de hue permaneceram praticamente inalterados. Dessa forma, partindo do 

ponto que os consumidores locais associam a cor verde com a qualidade do produto. 
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A luminosidade apresentou diferença estatística (p < 0,05) na interação dos tratamentos, 

temperatura e período de armazenamento (Figura 5). Os valores obtidos em todos os 

tratamentos, tanto para os frutos em temperatura ambiente, como para os frutos em temperatura 

refrigerada foram crescentes, indicando dessa forma que a casca dos frutos tornou-se mais clara. 

A utilização do revestimento de galactomanano, em todas as suas concentrações, proporcionou 

um aumento menor do parâmetro ao longo do tempo de armazenamento, assim como também 

quanto maior a concentração, menor foi o aumento, em ambas as temperaturas. Pereira, 

Machado e Costa (2014) relatam que ao analisar a luminosidade em laranjas ´Valencia Delta´, 

os frutos do controle ambiente apresentaram-se mais claros entre todos os tratamentos, devido 

provavelmente, ao metabolismo acelerado ocasionado pelas condições ambientes. Este mesmo 

fato foi observado neste experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

A
(T

em
p
er

at
u
ra

 a
m

b
ie

n
te

) 

 

B
 (

T
em

p
er

at
u
ra

 r
ef

ri
g
er

ad
o
) 

 

Figura 5. Luminosidade em laranjas ´Valência Delta´ recobertas com galactomanano sob 

condição ambiente (28ºC; 40% UR) ou refrigerada (8ºC; 85% UR). CV%= 7.35. 

 

 Assim como observados nos parâmetros anteriores de cor, ângulo hue e luminosidade, 

a cromaticidade observada dos frutos, também foi influenciada pela aplicação do revestimento 

(Figura 6).  
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Figura 6. Cromaticidade em laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano armazenados sob condição ambiente (28ºC; 40% UR) ou 

refrigerada (8ºC; 85% UR). CV% =12,06. 

 

 A saturação, ou parâmetro C*, define a vivacidade da cor, em que valores próximos de 

zero representam cores cinzas. Cores de tom mais vívido, possuem valores mais próximos ao 

60 (Machado, Cajazeira, Costa, 2015). 

 Podemos afirmar que a redução ocorreu devido ao fato de que com a perda de umidade 

da casca, o revestimento começou a ressecar, tornando a superfície do fruto opaca. Já em um 
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ambiente com uma umidade relativa em 85%, não foi observado esse comportamento nos frutos 

refrigerados, independente da concentração do revestimento, concordando com os resultados 

expostos por Pereira, Machado e Costa (2014), que encontraram aumento na saturação (de 

aproximadamente 25 para 30) em estudos de desverdecimento de laranjas ´Delta Valencia´, e 

por Hernández-Muñoz et al. (2008), que relataram um aumento de 10% para morangos 

recobertos por uma solução de quitosana e cloreto de cálcio.  

 A interação entre os fatores (concentração x temperatura x tempo) foram significativas 

estatisticamente ( p < 0,05) para a acidez, embora as médias não diferiram entre si, durante o 

período de armazenamento (Tabela 1). Em todos os lotes, independente da temperatura de 

estocagem, houve um acréscimo, possivelmente devido a uma redução da taxa de respiração e 

maturação mais tardia desses frutos. Esse comportamento também foi relatado por Rapisarda 

et al. (2008) que ao estudarem a composição de diferentes genótipos de laranja, observaram um 

aumento no teor de ácido cítrico de laranjas ´Valencia’. Galo et al. (2014) chegaram a mesma 

conclusão ao estudarem mamões recobertos com quitosana armazenados em temperatura 

ambiente (28 ± 2 ºC), assim como Souza et al. (2011) que ao estudarem o mesmo revestimento 

em mangas ´Tommy Atkins` armazenadas em temperatura ambiente, verificaram aumento na 

acidez titulável, devido ao retardamento do amadurecimento. 
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Tabela 1*. Acidez titulável, pH, sólidos solúveis, relação SS/AT em laranjas ‘Valência Delta’ armazenadas sob condição ambiente (28 ± 2 ºC, 40% 

U.R.) e refrigerada (8 ± 2 ºC, 85% U.R.) com e sem revestimento. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

Tratamentos (condição de temperatura x concentração de galactomanano) 

A (Temp. ambiente) B (Temp. refrigerada) 

Controle 1,0% 1,5% 2,0% Controle 1,0% 1,5% 2,0% 

Acidez titulável (% ácido cítrico) 

01 0,66aA ± 0,01 0,66aA ± 0,01 0,66aA ± 0,01 0,66aA ± 0,01 0,66aA ± 0,01 0,66aA ± 0,01 0,66aA ± 0,01 0,66aA ± 0,01 

07 0,64aA ± 0,33 0,64aA ± 0,12 0,63aA ± 0,22 0,65aA ± 0,17 0,65aA ± 0,15 0,69aA ± 0,19 0,69aA ± 0,15 0,62aA ± 0,21 

14 0,70aA ± 0,38  0,76aA ± 0,23 0,65aA ± 0,19 0,69aA ±0 ,20 0,70aA ± 0,25 0,75aA ± 0,27 0,71aA ± 0,12 0,77aA ± 0,18 

21 0,84aA ± 0,21 0,80aA ± 0,22 0,71aA ± 0,23 0,76aA ± 0,13 0,73aA ± 0,23 0,84aA ± 0,09 0,76aA ± 0,48 0,80aA ± 0,18 

28 0,87aA ± 0,33 0,88aA ± 0,09 0,75aA ± 0,10 0,94aA ± 0,20 0,78aA ± 0,22 0,91aA ± 0,10 0,80aA ± 0,06 0,87aA ± 0,06 

pH 

01 3,97aA ± 0,15 3,97aA ± 0,15 3,97aA ± 0,15 3,97aA ± 0,15 3,97aA ± 0,15 3,97aA ± 0,15 3,97aA ± 0,15 3,97aA ± 0,15 

07 3,95aA ± 0,17 4,03aA ± 0,19 3,95aA ± 0,24 4,01aA ± 0,14 3,96aA ± 0,23 3,90aA ± 0,22 4,05aA ± 0,10 3,93aA ± 0,13 

14 3,84aA ± 0,17 3,87aA ± 0,08 4,03aA ± 0,22 3,92aA ± 0,11 3,83aA ± 0,09 3,83aA ± 0,49 3,91aA ± 0,48 3,85aA ± 0,09 

21 3,76aA ± 0,09 3,79aA ± 0,09 3,95aA ± 0,24 3,99aA ± 0,20 3,84aA ± 0,26 3,85aA ± 0,10 3,95aA ± 0,33 3,90aA ± 0,37 

28 3,72aA ± 0,09 3,71aA ± 0,12 3,81aA ± 0,12 3,82aA ± 0,02 3,78aA ± 0,14 3,83aA ±0,44 3,91aA ± 0,44 3,82aA ± 0,11 

Sólidos solúveis (ºBrix) 

01 12,90aA ± 0,47 12,90aA ± 0,47 12,90aA ± 0,47 12,90aA ± 0,47 12,90aA ± 0,47 12,90aA ± 0,47 12,90aA ± 0,47 12,90aA ± 0,47 

07 12,94aB ± 0,75 12,85aA ± 0,79 12,73aA ± 0,36 12,80aA ± 0,35 13,03aA ± 0,39 12,95aA ± 0,22 12,84aA ± 0,05 12,92aA ± 0,42 

14 13,10aAB ± 1,18 13,05aA ± 0,44 12,91aA ± 0,42 12,82aA ± 0,43 13,30aA ± 0,46 13,08aA ± 0,49 12,99aA ± 0,60 12,85aA ± 0,18 

21 13,23aAB ± 1,38 13,21aA ± 0,61 13,12aA ± 0,65 13,33aA ± 0,83 13,19aA ± 0,25 12,93aA ± 0,13 13,02aA ± 0,35 13,13aA ± 0,58 

28 13,84aA ± 0,51 13,23aA ± 0,42 13,13aA ± 0,29 13,63aA ± 0,31 13,41aA ± 0,15 13,28aA ± 0,68 13,12aA ± 0,42 13,26aA ± 0,23 

SS/AT 

01 19,70aA ± 0,81 19,70aA ± 0,81 19,70aA ± 0,81 19,70aA ± 0,81 19,70aA ± 0,81 19,70aA ± 0,81 19,70aAB ± 0,81 19,70aA ± 0,81 

07 25,98aA ± 13,04 20,28aA ± 1,65 24,02aA ± 13,12 21,03aA ± 6,68 20,85aA ± 3,78 20,08aA ± 5,27 19,40aAB ± 3,42 23,62aA ± 9,99 

14 24,39aA ± 13,63 18,65aA ± 5,60 21,36aA ± 6,40 20,38aA ± 6,91 22,43aA ± 11,65 20,41aA ± 11,39 18,80aAB ± 4,01 17,48aA ± 4,29 

21 16,80aA ± 5,80 18,35aA ± 7,48 20,87aA ± 8,32 17,76aA ± 2,67 20,54aA ± 8,90 15,52aA ± 1,70 28,10aA ± 19,00 16,41aA ± 0,74 

28 19,87aA ± 13,24 15,12aA ± 1,15 17,85aA ± 2,66 15,60aA ± 2,81 19,30aA ± 7,85 14,68aA ± 0,99 16,39aB ± 0,40 15,39aA ± 1,06 

*letras minúsculas iguais na mesma linha, ou letras maiúsculas na mesma coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05).
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 Mesmo não apresentando diferença estatística entre si, o pH dos lotes armazenados nas 

duas condições de temperatura diminuíram ligeiramente durante o armazenamento, mostrando-

se inversamente proporcional ao aumento da acidez dos frutos. Não foi observada nenhuma 

mudança significativa nos frutos revestidos, só que a redução foi menor nos frutos com 

revestimento de 1,5%. As diferenças encontradas nos frutos recobertos ou não, podem estar 

relacionados à maior perda de água por amostra. Hernández-Muñoz et al. (2008) também 

observaram o mesmo comportamento em morangos. 

 Como pode ser observado na Tabela 1, a aplicação do revestimento não influenciou os 

teores de sólidos solúveis durante o período de armazenamento (p < 0,05). Mesmo assim, é 

possível notar que os frutos não recobertos, nas duas condições de temperatura, apresentaram 

valores maiores, em comparação aos frutos recobertos.  

 Ao observamos os frutos recobertos, é perceptível assim como nos parâmetros 

anteriores, que os frutos com cobertura de 1,5% apresentaram valores menores de sólidos 

solúveis, podendo possivelmente afirmar que as reações metabólicas estavam um pouco mais 

reduzidas, e que concentrações acima dessa induzem a uma rápida degradação, já que os valores 

obtidos na concentração de revestimento de 2,0% são similares aos frutos controle, em ambas 

as temperaturas de exposição. Foi observado que durante o armazenamento pós-colheita, o 

amido é convertido em açúcar, resultando assim em um aumento nos teores de sólidos solúveis 

(Duan et al., 2011). Similar aos resultados observados nesse estudo, Meng et al. (2008) 

reportaram o aumento gradual do teor de sólidos solúveis em uvas tratadas com quitosana. 

 Os sólidos solúveis estão diretamente relacionados com a qualidade dos frutos, e são 

comumente utilizados como um indicativo de maturação dos mesmos, contribuindo 

grandemente para o sabor dos frutos (Pereira, Machado e Costa, 2013). Observando as 

condições climáticas que afetam os níveis dos sólidos solúveis, podemos afirmar que as laranjas 

‘Valencia Delta’ cultivadas em clima semiárido, possuem os valores de doçura, todos acima de 

12 ºBrix, estipulados à ambientes com clima subtropical, que é 9,0 ºBrix, conforme o 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (1997). 

 A relação SS/AT é comumente associada à doçura dos frutos (Magwaza e Opara, 2015) 

e neste estudo, ela não foi influenciada estatisticamente (p < 0,05) pelo revestimento aplicado 

e o período de armazenamento. A relação SS/AT dos frutos controle aumentaram 

consideravelmente até o terceiro tempo de observação do armazenamento, enquanto as laranjas 

recobertas, no mesmo período, apresentaram um crescimento bem inferior. Independente da 

concentração do revestimento, as amostras revestidas mostraram um menor aumento no SS/AT. 
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Aguiar et al. (2011) obtiveram comportamento similar ao estudar o galactomanano como 

revestimento em mangas. 

 Como observado na Tabela 02, os teores de açúcares totais não sofreram influencia pelo 

revestimento e temperatura submetidos. Já os teores de açúcares redutores apresentaram 

diferença estatística significativa (p < 0,05) na interação da concentração, temperatura e tempo 

(Tabela 2). Em ambos os casos, foi observado um aumento na concentração dos açúcares 

quando comparados ao primeiro dia do experimento, em ambas as temperaturas de 

armazenamento. Segundo Chitarra et al., (2005), essa variação não é comum em frutos cítricos, 

uma vez que esses tipos de frutos apresentam pequenas modificações nos açúcares em geral, 

desde que a colheita seja realizada durante ou após a fase de maturação. Todisco, Clemente e 

Rosa (2012) também observaram essa mesma variação ao estudar a qualidade pós-colheita de 

laranjas ´folha-murcha´ armazenadas em duas temperaturas. Em contratempo, os teores de 

açúcares totais encontrados no estudo estão dentro da faixa relatada na literatura para laranjas 

doces, 3,96% no mínimo e máximo de 11,98% para o peso fresco e um máximo de 5,8% para 

açúcares redutores (Hulme, 1970). 
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Tabela 2. Açúcares totais, açúcares redutores e ácido ascórbico em laranjas ‘Valência Delta’ armazenadas sob condição ambiente (28 ± 2 ºC) e 

refrigerada (8 ± 2 ºC) com e sem revestimento. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

Tratamentos 

A (Temp. ambiente) B (Temp. refrigerada) 

Controle 1,0% 1,5% 2,0% Controle 1,0% 1,5% 2,0% 

Açúcares totais (%) 

01 6,69aC ± 0,04 6,69aCD ± 0,04 6,69aC ± 0,04 6,69aB ± 0,04 6,69aC ± 0,04 6,69aC ± 0,04 6,69aC ± 0,04 6,69aC ± 0,04 
07 7,65bBC ± 0,05 7,45bBC ± 0,17 7,78bB ± 0,13 7,16bB ± 0,26 7,31bBC ± 0,61 9,22aA ± 0,65 8,11 ± 0,93 7,02 ± 0,76 

14 8,20aAB ± 0,83 6,36cD ± 0,31 8,18aB ± 0,47 7,70abB ± 0,37 7,90abAB ± 0,53 7,70abBC ± 0,48 7,71abBC ± 0,15 6,90bcC ± 2,85 

21 9,05aA ± 0,67 8,71aA ± 0,65 9,82aA ± 0,56 9,23aA ± 0,38 8,82aA ± 0,56 8,69aAB ± 0,31 9,06aA ± 0,47 9,06aA ± 0,20 

28 7,85abB ± 0,73 7,95abAB ± 0,54 8,43aB ± 0,97 7,13bB ± 0,64 7,16bBC ± 0,53 7,47abC ± 0,40 8,17abAB ± 0,24 7,94abB ± 0,53 

 Açúcares redutores (%) 

01 2,86aAB± 0,02 2,86aAB±0,02 2,86aB±0,02 2,86aC±0,02 2,86aA±0,02 2,86aAB±0,02 2,86aA±0,02 2,86aA±0,02 
07 3,09aAB ± 0,02 3,20aAB ± 0,07 3,33aAB ± 0,03 3,1aBC1 ± 0,04 2,91aA ± 0,11 2,69aB ± 1,21 2,71aA± 0,48 3,43aA± 0,94 

14 2,27bB ± 0,80 2,38bB ± 0,66 2,49bB ± 0,75 3,78aB ± 0,84 2,28bA ± 0,53 2,88abAB ± 0,56 3,02abA± 0,67 2,43bB± 0,86 

21 3,21bcA ± 0,41 2,94cAB ± 0,17 3,95abA ± 0,60 4,71aA ± 0,61 2,86cA ± 0,83 3,62bcA ± 0,25 3,37bcA ± 0,72 3,61bCA ± 0,30 

28 3,38abA ± 0,61 3,44abA ± 1,23 3,10abAB ± 0,66 3,85aAB ± 0,65 3,16abA ± 0,26 3,26abAB ± 0,23 2,55bA ± 0,69 2,76bAB ± 0,46 

 Ácido ascórbico (mg.100g-1 ) 

01 39,58aB± 0,00 39,58aB± 0,00 39,58aC± 0,00 39,58aB± 0,00 39,58aC± 0,00 39,58aC± 0,00 39,58aC± 0,00 39,58aC± 0,00 
07 55,75aA ± 0,01 60,23aA ± 1,43 56,77aAB ± 0,38 62,27aA ± 3,52 57,34aAB ± 0,93 58,14aB±6,45 61,05aB ± 0,76 54,58aAB ± 12,95 

14 57,16bA ± 0,41 63,67abA ± 0,64 66,57abA ± 9,80 65,59abA ± 4,95 66,01abA ± 0,40 60,87abA ± 1,36 67,55aA ± 1,03 66,26abA ± 1,41 

21 44,84cB ± 3,16 57,60bA ± 0,00 60,54abAB ± 1,01 62,21abA ± 6,56 68,75abA ± 4,85 63,34abA ± 1,63 63,16aA ± 4,05 65,52abAB ± 2,45 

28 36,05dB ± 2,87 46,08cdB ± 0,00 53,83bcB ± 2,11 46,87bcdB ± 1,15 47,00bcBC ± 1,41 50,01bcB ± 3,86 46,53aAB ± 3,00 52,88abB ± 1,79 

*letras minúsculas iguais na mesma linha, ou letras maiúsculas na mesma coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
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Os níveis de ácido ascórbico não foram afetados pelo revestimento, sendo as variações 

encontradas decorrentes das variações do tempo e temperatura de armazenamento.  

 Neste trabalho, observou-se um crescimento no teor de ácido ascórbico durante o 

armazenamento, tanto em temperatura ambiente, quanto na temperatura refrigerada, o que pode 

indicar que os frutos foram colhidos em um estádio de maturação não ideal. Andrade et al. 

(2002) observaram que laranjas ainda não-maduras tinham um teor de vitamina C inferior 

quando comparados aos frutos maduros. 

  Mesmo sem apresentar diferença estatística, o uso do revestimento de galactomano, 

auxiliou na manutenção dos teores de ácido ascórbico, onde foram crescentes, até 14 dias para 

os frutos em temperatura ambiente, e até 21 dias para os frutos em temperatura refrigerada, em 

todas as concentrações submetidas, quando comparados aos frutos controles de cada grupo. 

Rapisarda et al. (2008) ao estudarem cinco genótipos de laranjas, entre elas a `Valencia Delta` 

observaram um crescimento nos teores de ácido ascórbico. Os valores obtidos neste estudo, 

estão dentro da faixa apresentada por Lim, Lim e Tee (2007) quando estudaram diversos frutos 

tropicais, obtendo 67 mg de ácido ascórbico.100-1 em laranjas `Valência Delta`. Pereira, 

Machado e Costa (2013) encontraram valores inferiores ao deste trabalho, mas também 

apresentaram um crescimento nos teores de ácido ascórbico ao longo do tempo de 

armazenamento em laranjas ´Valencia Delta´ em temperaturas de similares as aqui estudadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso do galactomanano como revestimento comestível em laranjas ´Valência Delta´ 

foi eficiente, reduzindo a perda de massa e auxiliando na manutenção da firmeza e na coloração 

dos frutos e nos caracteres de qualidade das laranjas, tanto na temperatura ambiente (25 ± 2 ºC, 

40% U.R.), quanto na temperatura refrigerada (8 ± 2 ºC, 85% U.R.), sendo a temperatura 

refrigerada a mais indicada para o armazenamento. A concentração de 1,5% de galactomanano 

foi a que melhor manteve a qualidade. 
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6. CAPÍTULO 02 

Avaliação do uso de galactomanano na conservação dos compostos bioativos e da capacidade 

antioxidante em laranjas cv. ´Valencia Delta´ 

 

Resumo 

Este estudo objetivou avaliar o efeito do uso de revestimento à base de galactomanano em 

concentrações de 1,0, 1,5 e 2,0% em laranjas cv. ´Valencia Delta´ visando à manutenção e 

conservação dos compostos bioativos (carotenoides, compostos fenólicos, flavonoides 

amarelos, clorofila, ácido ascórbico) e da capacidade antioxidante armazenadas durante 42 dias 

sob temperatura refrigerada (8 ± 2 ºC). O revestimento melhorou (p < 0,05) as amostras em 

relação aos flavonoides amarelos, clorofila e auxiliou na manutenção da capacidade 

antioxidante (p < 0,01) dos frutos estudados. A aplicação do revestimento à base de 

galactomanano à 1,5% foi a que mais auxiliou à prolongar e conservar os compostos bioativos 

e a capacidade antioxidante das laranjas. 

Palavras-chave: pós-colheita; armazenamento; conservação; compostos bioativos; 

galactomanao. 

 

INTRODUÇÃO 

 Os cítricos são uma das principais culturas de frutas, com disponibilidade em todo o 

mundo que além de contribuir em dietas humanas à sua produção mundial testemunhou um 

crescimento forte e rápido nas últimas décadas (Liu, Heying e Tanamihard, 2012). As frutas 

são bem aceitas pelos consumidores em todo lugar, por conta das suas cores atrativas, sabores 

agradáveis e aroma.  

 A atividade antioxidante indica a capacidade de um composto bioativo ou fitoquímico, 

de manter a estrutura e a função da célula, limpando eficazmente os radicais livres, inibindo 

reações e prevenindo outros danos oxidativos, assim como participa de outras funções 

biológicas, como ações anti-inflamatória e antienvelhecimento (Cai et al., 2004; Ke et al, 2015). 

As frutas cítricas são uma importante fonte de fitoquímicos, tais como as vitaminas A, C e E, 

elementos minerais, carotenóides, flavonóides, limonóides e outros compostos fenólicos 

(Abeysinghe et al, 2007;. Ghasemi, Ghasemi & Ebrahimzadeh, 2009; Rapisarda et al, 2008), e 

também alguns minerais essenciais para a nutrição humana (Topuz et al., 2005). Portanto, é 

importante para a saúde humana um estudo de conservação dos fitoquímicos desses frutos, que 
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podem ser consumidos através de frutas frescas ou seus produtos derivados (Rajendran et al., 

2014). 

 Diferentes técnicas podem ser empregadas para a preservação dos frutos e dos seus 

compostos fitoquímicos, como, por exemplo, o uso de revestimentos na superfície externa de 

laranjas e demais frutos cítricos. O uso de filmes ou revestimentos tornou-se mais relevante 

para a indústria de alimentos por suas propriedades comestíveis e biodegradáveis (López et al., 

2007). Tais revestimentos são capazes de modificar a atmosfera em torno do fruto, agindo como 

uma barreira semipermeável que tem a capacidade de controlar a troca gasosa, reduzir a perda 

de água e manter a firmeza do tecido, auxiliando também na inibição das ações de 

microrganismos (Gonzales-Aguilar et al., 2009). Dentre os materiais que podem ser utilizados 

para recobrir frutos, diversos polissacarídeos possuem essa propriedade de modular a atmosfera 

interna, por proporcionarem obstáculo a umidade, O2, CO2, e compostos voláteis, reduzindo o 

metabolismo e retardando a senescência (Olivas, Barbosa-Cánovas, 2005). 

Um polissacarídeo em estudo atualmente é o galactomanano que é um polissacarídeo 

neutro extraído do endosperma de sementes de diferentes espécies da família das leguminosas 

(Cerqueira et al., 2009). Trabalhos de diversos autores retratam a sua ação eficiente ao ser usada 

como revestimento em mangas (Aguiar et al., 2011), maçãs (Lima et al., 2010), acerola, cajá, 

pitanga e seriguela (Cerqueira et al., 2009). Porém, poucos trabalhos retratam o uso de 

polissacarídeos em frutos cítricos. Dessa forma, não foram encontradas publicações anteriores 

que correlacionem o uso de galactomananos em frutos cítricos e seu efeito durante o período 

pós-colheita sobre os níveis de carotenoides, dos compostos fenólicos, flavonoides, clorofila, 

vitamina C e da capacidade antioxidante.    

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do revestimento comestível à base 

de galactomanano na conservação dos compostos fitoquímicos e da capacidade antioxidante 

em laranjas cv. ´Valência Delta’. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

i. Obtenção do polissacarídeo (galactomanano) 

 

A extração do polissacarídeo a partir de vagens de algaroba (Prosopis juliflora Sw.) 

ocorreu adaptando-se a metodologia proposta por Sousa Filho et al. (2013), onde as vagens 

após ficarem submersas em água por 24 horas, foram trituradas em despolpadeira, e secas em 
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estufa à 50ºC. As cápsulas isoladas foram trituradas em moinho de facas tipo Willey (em 

peneiras de 30 mesh). A massa obtida foi imersa em água destilada na proporção de uma parte 

de massa para seis partes de água (1:6), onde o sistema permaneceu em agitação e aquecimento 

a 70ºC durante 1 hora. Após o tempo, a mistura foi filtrada para o máximo de remoção de 

impurezas em peneira de 0,01mm. Em seguida, álcool etílico comercial foi adicionado, com 

agitação mecânica, ao sobrenadante da centrifugação, na proporção de 2:1 

(álcool:sobrenadante). O precipitado foi coletado e conduzido à estufa de circulação de ar, à 

50ºC, por 8 horas, até total secagem. Sendo posteriormente armazenada em embalagens 

plásticas de polietilenoà vácuo. 

 

ii. Laranjas 

 

Laranjas cv.‘Valência Delta’ foram colhidas em Limoeiro do Norte, estado do Ceará, 

Brasil, pelo período da manhã, em estádio de maturação maduro, acondicionados em caixas de 

polietileno e transportados para o Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos e 

Secagem do Departamento de Tecnologia de Alimentos, da Universidade Federal do Ceará. Em 

seguida, os frutos foram selecionados em relação ao seu estádio de maturação, forma, tamanho, 

coloração e injúrias, sendo posteriormente lavados em água corrente. 

 

iii. Preparação da solução de galactomanano 

 

As formulações do revestimento à base de galactomanano foram em experiências 

preliminares, não expostas aqui, sendo elaboradas as seguintes: 1,0%, 1,5% e 2,0% de 

galactomanano com a concentração fixa de 1,0% de glicerol, como plastificante. 

 As soluções de revestimentos foram preparadas por dissolução do galactomanano em 

pó em água destilada (60ºC) e a adição do plastificante (1,0 % de glicerol). Cada mistura foi 

agitada durante 30 minutos, e, posteriormente, a solução foi deixada em repouso por 10 min em 

temperatura ambiente antes da aplicação. 

 

iv. Aplicação dos tratamentos e armazenamento das amostras 

 

Após a seleção e higienização, os frutos foram divididos em 4 lotes (cada lote formado 

por 60 frutos), sendo o primeiro lote recoberto com a solução de 1,0% de galactomanano, o 

segundo lote recoberto com 1,5% de galactomanano, o terceiro lote recoberto com 2,0% de 
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galactomanano e o quarto lote serviu como controle (0 % de galactomanano).Os frutos foram 

imersos, e após retirados da solução esperou-se a completa secagem da superfície em 

temperatura ambiente. Após, os frutos foram armazenados sob temperaturarefrigerada+ 8 ± 

2ºC, 85% U.R. 

As análises dos frutos foram realizadas após a aplicação dos tratamentos e a cada sete 

dias, por um período de 42 dias (0, 7, 14, 21, 28, 35 e 42), sendo destinado 6 frutos de cada lote, 

e cada fruto considerado uma repetição por concentração. 

 

v. Determinação dos compostos bioativos 

 

Os teores de clorofila total foram determinados e calculados pela metodologia 

apresentada por Engel e Poggiani (1991), onde após pesar 2,0 g da amostra da casca e triturar, 

foi acrescentado em 18 mL de acetona 80%, sendo posteriormente filtrada em papel de filtro 

em becker envolto por papel alumínio. A leitura do sobrenadante foi realizada em 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 663 μm, para determinação da clorofila a e 646 

μm, para a determinação da clorofila b. Sendo os resultados calculados e expressos em mg.100 

g-1. 

 Seguindo a metodologia de Higby (1962), determinou-se os carotenoides totais pesando 

2,0 g da amostra do suco de laranja, adicionando 18 mL de acetona 80% misturando com a 

ajuda de um bastão de vidro. A seguir, a amostra foi filtrada em Becker protegido da luz. A 

leitura do sobranadante foi realizada em espectrofotômetro a 663 μm (clorofila a), 646 μm 

(clorofila b) e 470 μm. Os resultados foram expressos em mg.100-1.  

 O extrato para determinação dos polifenóis extraíveis totais e também utilizado na 

determinação da atividade antioxidante foi preparado conforme metodologia descrita por 

Larrauri, Ruperez e Saura-Calixto (1997). 12,5 mL do suco de laranja foi diluído em 20 mL de 

etanol 50%, o qual ficou ao abrigo da luz por uma hora, e após foi centrifugado (2700 x g por 

15 min). Ao sobrenadante filtrado foi adicionado 20 mL de acetona 70% deixando em repouso 

por uma hora, e centrifugados novamente nas mesmas condições. O sobrenadante foi filtrado, 

e o volume ajustado em balão volumétrico. A leitura da concentração dos polifenóis extraíveis 

totais foi realizada conforme metodologia descrita por Obanda, Owur e Taylor (1997). Onde 

após adicionar 0,5 mL do extrato, 0,5 mL do reagente Folin Ciocalteau (1:3), 1 mL de carbonato 

de sódio 20% e 1 mL de água destilada em um tubo de ensaio, foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro utilizando ácido gálico como solução padrão. Os resultados foram expressos 

em mg de equivalente ácido gálico (GAE).100-1. 
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 O teor de flavonoides amarelos foi determinado segundo o método desenvolvido por 

Francis (1982), onde após pesar 1,0 g da polpa, adicionou-se 30 mL da solução extratora (etanol 

95% - HCl 1,5 M, na proporção de 85:15). As amostras foram agitadas por 2 minutos e logo 

após em balão volumétrico de 50 mL foi aferido com a própria solução extratora. Após descanso 

de 12 horas em refrigeração realizou-se a leitura em espectrofotômetro a 374 nm, e os resultados 

foram calculados multiplicando o valor da absorbância pelo fator de diluição dividido por 76,6, 

e expressos em  mg.100 g-1. 

O ácido ascórbico foi determinado por HPLC conforme metodologia apresentada por 

Sánchez-Moreno et al. (2003), onde uma amostra (15 g) foi homogeneizada com 40 mL da 

solução de extração (3% de ácido metafosfórico e 8% de ácido acético), a mistura foi 

centrifugada, filtrada e ajustada até 100 mL com água destilada. Posteriormente as amostras 

foram filtradas através de um filtro de membrana de 0,45 µm e duplicatas de 20 µl para cada 

extrato analisado em HPLC. Os resultados foram expressos como miligramas de ácido 

ascórbico por 100 g de peso fresco.   

A separação do ácido ascórbico foi realizada por HPLC usando uma coluna de fase-

reversa C 18, coluna de aço inoxidável. O solvente do sistema utilizado foi uma solução 0,01 

% de ácido sulfúrico ajustado a pH 2,5-2,6. A taxa de fluxo foi fixada em 2,6 mL/ min. As 

curvas de calibração foram construídas com um mínimo de quatro concentrações de níveis de 

padrão de ácido ascórbico.  

 

vi. Capacidade antioxidante total 

 

A atividade antioxidante foi obtida através de uma modificação do ABTS+ (2,2′-

azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), método de captura de radicais livres 

apresentado por Re et al. (1999). O cátion ABTS+ foi gerado através de uma reação de uma 

solução estoque de ABTS* 7 mM com 140 mM de persulfato de potássio deixando ao abrigo 

da luz no escuro à temperatura ambiente durante 16 h antes de sua utilização. O ABTS+ foi 

diluído em etanol para uma absorbância de 0,700 ± 0,005 em leitura à 734 nm. A leitura 

espectrofotométrica foi feita após exatamente 6 min a partir da mistura de 30 µL do extrato com 

3mL do radical. Como uma solução padrão, foi utilizado o antioxidante Trolox sintético com 

uma concentração de 100-2000 µM em etanol. Os resultados foram expressos em µM de 

Trolox/g. 
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vii. Análise estatística 

 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em parcelas subdividas, 

utilizando-se seis frutos/repetições, sendo considerada cada fruto uma repetição para as 

análises. A parcela principal foi composta pelos tratamentos, enquanto as sub-parcelas foram 

compostas pelas durações de armazenamento e temperatura de armazenamento. Foi realizada a 

análise devariância e o teste de Tukey (p < 0,05), utilizando o software ASSISTAT 7.0 (Statsoft, 

2007). Para a análise de regressão foram utilizados polinômios até 3º grau, e o valor mínimo de 

R2 foi 70%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Figura 01 apresenta a redução do conteúdo de carotenoides ao longo do tempo, na 

qual se observa que a interação da concentração de galactomanano nos frutos e o tempo de 

estudo não apresentou diferença estatística significativa (p < 0,05). Porém é possível observar 

que o uso do recobrimento de galactomanano favoreceu uma redução mais tardia do conteúdo 

de carotenoides, assim como quanto maior a concentração do revestimento menor é redução ao 

longo do tempo de estudo (42 dias). Tao et al. (2012) ao estudarem a degradação do 

carotenoides em laranjas “Cara Cara” sob temperatura refrigerada, relataram um 

comportamento similar ao desse estudo até 28 dias. 
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Figura 01: Teores de carotenoides em laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano armazenados sob refrigerada (8ºC; 85% UR). *Significativo 

à 5%; ** Significativo à 1%. 

 

Rodrigo e Zacarias (2009) estudando o uso do etileno como tratamento pós-colheita na 

conservação dos carotenoides em laranjas, obtiveram um comportamento similar ao observado 

nos frutos controle deste trabalho, uma redução de quase 50%, em temperaturas similares. E os 

valores encontrados neste trabalho, que variam de 0,79 à 1,37, estão inferiores aos apresentados 

por Duzzioni et al. (2010) para laranjas ´Valência´ que foram de 2,23 e por Fratianni, Cinquanta 

e Panfili (2010) que apresentaram valores médios de 2,56. Uma informação interessante que se 

pode apresentar, é que o uso do galactomanano na conservação do composto é muito 

importante, visto que apresentou percentuais maiores ao longo do tempo de armazenamento do 

que o dos estudos comparado. Matsumoto et al. (2009), também ao estudarem a influência do 

etileno na biossíntese de carotenoides, observaram uma redução do conteúdo em laranjas 

armazenadas à 5 ºC, sendo então este um processo termo sensível, e também dependente do 

tecido do fruto. 

 O conteúdo dos polifenóis (Figura 02) encontrados ao longo do período de avaliação, 

variou entre 17,47 – 31,77 mgGAE.100 mL-1  entre os tratamentos, apresentando valores 

inferiores aos relatados por Pereira, Machado e Costa (2013) que obtiveram valores entre 32,47 

à 39,54 em laranjas ‘valência delta’ obtidas na mesma região. 
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Figura 02. Teores dos polifenóis em laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano armazenados sob refrigerada (8ºC; 85% UR).* Significativo 

à 5%; ** Significativo à 1%. 

 

A aplicação de galactomanano em todas as suas concentrações não afetou o conteúdo 

fenólico significativamente (p < 0,05), apesar de que os frutos recobertos apresentaram uma 

taxa de elevação maior do que os frutos não recobertos, possuindo tendências durante o 

armazenamento uma equação linear. Rapisarda et al. (2008) relataram que, durante o 

armazenamento em temperatura não refrigerada houve uma redução dos compostos fenólicos 

em laranjas ‘Valencia delta’. Inversamente ao que foi encontrado neste estudo, onde o uso da 

refrigeração com a aplicação do polissacarídeo permitiu a síntese do composto ao longo do 

período de armazenamento. Lafuente, Alférez e Romero (2014) obtiveram comportamento 

similar ao estudarem o uso do etileno como ferramenta para redução de perdas pós-colheita. 

Em relação as concentrações de galactomanano trabalhadas foi observado que quanto maior a 

concentração, maiores eram os teores dos compostos fenólicos, até a concentração de 1,5 %, 

tendo a concentração de 2,0 % valores menores. 

 De acordo com Ignat et al. (2011), compostos fenólicos podem atuar como agentes de 

proteção contra luzes ultravioleta, patógenos e predadores em frutos e legumes, o que justifica 

os frutos cítricos apresentarem uma elevada concentração destes compostos em sua parte 

externa. Porém, Mayuoni et al. (2011) relataram que não observaram mudanças significativas 

no conteúdo dos compostos fenólicos ao analisarem laranjas ´Navel´ que sofreram 

desverdecimento. 
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 Os flavonoides amarelos (Figura 03) não diferiram estatisticamente (p < 0,05) entre os 

frutos controle e os com revestimento. Entre todos os lotes, o com concentração de 2,0 % de 

galactomanano foi o que apresentaram teores maiores do composto. Foram observados valores 

de 2,21 à 7,12 mg.100 mL-1 para o lote os frutos sem revestimento, e valores médios de até 7,56 

para os frutos revestidos. Estes valores estão acima dos encontrados por Pereira, Machado e 

Costa (2014) que relataram valores médios de até 5,47 mg.100 mL-1para laranjas ‘Valencia 

Delta’ recobertas com cera e armazenadas por um período de 28 dias. Já Kelebek et al. (2009) 

apresentaram 31,76 mg.L-1para o suco de laranja cv. Kozan, valor este próximo ao fruto desse 

estudo com 28 dias de observação. 

 

Figura 03. Teores de flavonoides amarelos em laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com 

diferentes concentrações de galactomanano armazenados sob refrigerada (8ºC; 85% UR).* 

Significativo à 5%; ** Significativo à 1%. 

 

Assim como observado e destacado por Lafuente, Alférez e Romero (2014), as 

alterações nos valores dos flavonoides amarelos foram uma resposta ao uso do polissacarídeo 

como revestimento, fato este que reforça a proteção oferecida pela casca impedindo a difusão 

dos gases e desacelerando sua fase de maturação. Para os autores a concentração do teor de 

flavonoides aumentou com o armazenamento refrigerado. 

Vasco, Ruales e Kamal-Eldin (2008) analisaram o conteúdo de polifenóis de 17 frutas, 

originando a classificação em três categorias de concentração: baixa (< 100 mg  GAE.100 mL-

1), média (100-500 mg GAE.100 mL-1) e alta (>500 mg GAE.100 mL-1), podemos dizer que as 
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laranjas `Valencia Delta´ não são um destaque em relação ao seu teor de polifenóis totais. 

Estudos anteriores já haviam mostrado níveis mais elevados de compostos fenólicos em frutas 

cítricas em comparação com seus segmentos (Guimarães et al., 2010). 

 O amadurecimento ou à chegada da senescência está associada com a biossíntese ou o 

amarelecimento e degradação da clorofila, expondo os pigmentos amarelos. Estudos relatam 

tratamentos pós-colheita, incluindo o uso do etileno, 1-MCP, entre outros como método para 

retardar a perda da cor verde e reduzir o amarelecimento (Jin et al., 2015). 

 O teor de clorofila na casca das laranjas cv. ‘Valencia delta’ exibiu uma tendência à 

diminuir com o aumento do armazenamento de forma linear, conforme pode ser observado na 

Figura 04. No entanto, a redução do teor de clorofila foi significativamente (p < 0,05) inibida 

pelo tratamento com a cobertura de galactomanano, nas concentrações submetidas. Em 

comparação ao dia inicial do experimento, o teor de clorofila (Figura 04) na casca de 81,31 

reduziu 80 % (16,26), 71,67 % (23,03), 75,43 % (19,98) no 42º dia de armazenamento, para os 

lotes 0, 1,0, 1,5 e 2,0% respectivamente, em relação a uma redução de 86,79% (10,74) do lote 

controle. Os dados obtidos nesse trabalho corrobora com os obtidos por Carmona, Zacarías e 

Rodrigo (2012) ao estudarem laranjas ´Navelina´ sob temperatura de conservação de 12 ºC. 

 

Figura 04. Teores de clorofila em laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano armazenados sob refrigerada (8ºC; 85% UR).* Significativo 

à 5%; ** Significativo à 1%. 
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 Os valores de ácido ascórbico (Figura 05) encontrado neste estudo durante o 

armazenamento, variando entre 39,58 à 71,2 mg de ácido ascórbico/100 g de suco foram 

superiores aos relatados por Pereira, Machado e Costa (2014) em estudos com laranjas 

´Valencia Delta`, e estão dentro da faixa citada por Frata, Valim e Monteiro (2006) ao analisar 

sucos de laranjas, assim como corroboram com os resultados apresentados por Bassal e El-

Hamahmy (2011) para laranjas `Valencia Delta`. 

 

 

Figura 05. Teores de ácido ascórbico em laranjas cv. ́ Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano armazenados sob refrigerada (8ºC; 85% UR).* Significativo 

à 5%; ** Significativo à 1%. 

 

Em todos lotes de laranjas ´Valencia delta´ a aplicação do revestimento à base de 

galactomanano aumentou significativamente (p <0,01) os teores de ácido ascórbico. É possível 

observar na Figura 05 que os frutos tratados com as concentrações 1,0 e 2,0 % mesmo 

apresentando teores maiores de ácido ascórbico ao longo do período, possuem valores próximos 

aos frutos controle, mas já o lote com 1,5 % de galactomanano conservou por mais tempo uma 

concentração mais elevada do ácido estudado. Pereira et al. (2011) e Pereira, Machado e Costa 

(2014) relataram em seus estudos o aumento dos níveis de ácido ascórbico em laranjas 

´Valencia Delta´ durante o armazenamento refrigerado, assim como o mesmo comportamento 

foi destacado por Rapisarda (2008) em estudos de cinco genótipos de laranja. A redução dos 
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teores ao final do armazenamento pode ser explicada pela destruição oxidativa direta da 

ascorbato oxidase, ou pela degradação indireta através do polifenol oxidase, peroxidase e 

oxidase do citocromo (Lee; Kadder, 2000), e fatores como tipo de cultivar, clima, região de 

cultivo, e época de colheita também pode influenciar nos teores de ácido ascórbico. 

 Chien, Sheu e Lin (2007) ao estudarem o uso de quitosana como agente para melhorar 

a vida pós-colheita de frutos cítricos, observaram que a utilização do polissacarídeo não 

apresentou diferença significativa na conservação dos teores do ácido ascórbico, diferentemente 

do que pode ser observado nesse estudo. 

 A capacidade antioxidante (Figura 06) determinada pelo ensaio com o radical ABTS •+ 

apresentou valores médios de 6,29 ± 1,19 μM trolox/g para as laranjas no primeiro dia de 

armazenamento, esse parâmetro foi crescente durante o período de armazenamento, até o dia 

28 de avaliação, apresentando tendências durante o armazenamento de se manterem superiores 

aos valores iniciais os lotes com 1,5% (10,40 μM trolox/g) e 2,0% (8,82 μM trolox/g) de 

galactomanano no final do período de armazenamento.. Fattahi et al. (2011) ao estudarem três 

variedades de frutos cítricos durante o amadurecimento observaram o aumento da capacidade 

antioxidante destes, similar ao que pode ser observado nesse estudo até o 35º dia. 

 

Figura 06. Capacidade antioxidante em laranjas cv. ´Valência Delta´ recobertas com diferentes 

concentrações de galactomanano armazenados sob refrigerada (8ºC; 85% UR).* Significativo 

à 5%; ** Significativo à 1%. 
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Castro-Vasquez et al. (2016) observaram também um aumento na atividade antioxidante 

ao longo do tempo quando estudavam o efeito da refrigeração em pomelos. Chen, Yang e Liu 

(2011) relataram valores superiores (19,9) em frutos cítricos aos encontrados nesse estudo, mas 

em frutos armazenados em temperatura ambiente (25 ºC), assim como Xu et al. (2007). Leong 

e Shui (2002), ao testarem a capacidade antioxidante de 27 polpas de frutas, relatando que as 

laranjas apresentam uma capacidade antioxidante mediana.  

É possível observar que o uso do revestimento não afetou a capacidade antioxidante das 

laranjas, não apresentando diferença estatística significativa. Porém, percebe-se que em todos 

os lotes houve crescimento desse parâmetro de análise, até o 35º dia. Comportamento este que 

permaneceu até o 42º dia para os frutos revestidos com 1,5 e 2,0%, onde se observa valores 

52,69 e 44,21% maiores quando comparados aos frutos não recobertos.  

 

CONCLUSÃO 

 

O revestimento à base de galactomanano a 1,5 % manteve a qualidade em relação aos 

compostos bioativos e a capacidade antioxidante de laranjas `Valencia Delta` armazenadas em 

temperatura refrigerada (8 ± 2 ºC), preservando os teores de carotenoides, fenólicos totais, 

flavonoides amarelos, clorofila e ácido ascórbico. A concentração igual a 2,0 % se tornou não 

favorável devido a inibir os processos metabólicos dos frutos estudados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados do presente estudo, envolvendo a utilização de galactomanano 

de algaroba (Prosopis juliflora Sw.) como revestimento comestível para estender o tempo de 

vida pós-colheita de laranjas cultivar ‘Valência Delta’, pode-se considerar que: 

 

 A aplicação do polissacarídeo reduz a perda de massa, consequentemente perda de 

água, o que auxilia na manutenção da firmeza do produto por um período maior, em 

ambas temperaturas de armazenamento estudadas; 

 

 Foi perceptível que a aplicação do revestimento favoreceu a conservação da coloração 

(a*, b*, hue, luminosidade e cromaticidade) dos frutos, em todas as concentrações 

estudadas (1,0, 1,5 e 2,0%). Os frutos recobertos armazenados em temperatura 

ambiente apresentaram perda de brilho e opacidade, devido ao ressecamento do 

revestimento, destacando assim a importância do uso da refrigeração para a 

manutenção dos parâmetros; 

 

 As propriedades físico-químicas das laranjas foram preservadas, sendo os tratamentos 

aplicados e a utilização do revestimento eficientes para a preservação das 

características; 

 

 O uso do revestimento não favoreceu estatisticamente a conservação dos carotenoides 

e dos compostos fenólicos, mas é perceptível que à concentração de 1,5 %, a redução 

desses compostos foram menores quando comparados aos frutos controle; 

 

 Os teores de flavonoides amarelos, de ácido ascórbico e clorofila foram favorecidos 

pela presença do galactomanano, diferindo estatisticamente do frutos controle, 

confirmando assim que a utilização do revestimento pode ser desejável; 

 

 Entre as concentrações estudadas, a concentração de 1,5 % de galactomanano foi a que 

manteve a qualidade dos frutos por um período maior, tornando-se o ponto ideal de 

estudo e de aplicação de revestimento para as laranjas. E o trabalho ressalta que a 

temperatura refrigerada é a mais indicada para o armazenamento à longo prazo. 


