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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade pós-colheita e metabolismo antioxidante de 

goiabas revestidas com cobertura antioxidante a base de xiloglucano (2% p/v), óleo de gergelim 

(5 % p/p) e extrato antioxidante do caju (1% v/v). As goiabas (Psidium guajava L.) da variedade 

‘Paluma’, após a colheita, foram divididas em três grupos que consistiram no Controle (sem 

revestimento), RX (Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim) e RXE (Revestimento de 

Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato antioxidante do Caju (EC)). Após aplicação dos 

tratamentos, os frutos foram armazenados a 25 ºC durante 14 dias, sendo avaliados nos dias 0, 

4, 7, 11 e 14 quanto as variáveis físicas (perda de massa) e físico-químicas (sólidos solúveis, 

acidez titulável, pH e índice de maturação); cor e compostos associados (clorofila e 

carotenoides); firmeza e integridade física do tecido (enzimas hidrolíticas de parede - PG e 

PME), peroxidação lipídica e histologia; e metabolismo antioxidante (compostos antioxidantes 

não enzimáticos - ácido ascórbico, polifenóis totais) e enzimáticos (Dismutase do Superóxido 

(SOD), Catalase (CAT) e Peroxidase do Ascorbato (APX)), além da Atividade Antioxidante 

Total (AAT). O revestimento antioxidante retardou o amadurecimento dos frutos. Os resultados 

mostraram que em relação à cor e as variáveis associadas, as goiabas RXE apresentaram 

degradação de clorofila em maior tempo quando comparado ao controle, demonstrando também 

a influência positiva na síntese de carotenoides.  O revestimento protegeu contra degradação da 

parede das células do mesocarpo dos frutos, promovendo também menores níveis de 

peroxidação lipídica, consequentemente, manutenção da firmeza. O sistema de defesa 

antioxidante foi maior para o RXE em virtude do maior conteúdo de ácido ascórbico e 

polifenóis, bem como, atividade das enzimas antioxidantes. Os resultados sugerem que o 

revestimento antioxidante à base de xiloglucano, óleo de gergelim e EC consiste em uma 

tecnologia pós-colheita que poderia ser aplicada em goiabas ‘Paluma’ para melhorar a 

qualidade dos frutos por promover aumento do seu sistema antioxidante de defesa, retardando 

os processos oxidativos do amadurecimento. 

 

Palavras-chave: Xiloglucano. Compostos fenólicos. Revestimento antioxidante. Enzimas 

antioxidantes. Qualidade pós-colheita. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the postharvest quality and antioxidant metabolism 

of guavas coated with xyloglucan (2% w/v), sesame oil (5% w/w) and antioxidant cashew 

extract (1% v/v). The guavas (Psidium guajava L.) of the 'Paluma' variety, after harvest, were 

divided into three groups consisting of Control (uncoated), RX (Xyloglucan and sesame oil 

coating) and RXE (Xyloglucan coating, oil sesame extract and Cashew antioxidant extract 

(EC)). After applying the treatments, the fruits were stored at 25 ºC for 14 days, and evaluated 

on days 0, 4, 7, 11 and 14 for the physical (loss of mass) and physicochemical (soluble solids, 

titratable acidity, pH and maturation index) variables; color and associated compounds 

(chlorophyll and carotenoids); firmness and physical integrity of the tissue (wall hydrolytic 

enzymes - PG and PME), lipid peroxidation and histology; and antioxidant metabolism 

(antioxidant and non - enzymatic compounds - ascorbic acid, total polyphenols), as well as the 

antioxidant metabolism (non - enzymatic antioxidant compounds - ascorbic acid, total 

polyphenols) and enzyme inhibitors (Superoxide Dismutase (SOD), Catalase (CAT) and 

Ascorbate Peroxidase (APX)), as well as Total Antioxidant Activity (AAT). The antioxidant 

coating delayed fruit ripening. Results showed that in relation to color and associated variables, 

RXE guavas presented chlorophyll degradation in longer time when compared to the control, 

showing as well the positive influence on synthesis of carotenoids. The coating protected 

against degradation of the cell wall of the fruit mesocarp, promoting lower levels of lipid 

peroxidation, consequently maintaining firmness. The antioxidant defense system was higher 

for RXE due to the higher content of ascorbic acid and polyphenols, as well as the activity of 

antioxidant enzymes. Results suggest that the antioxidant coating based on xyloglucan, sesame 

oil and EC consists of a post-harvest technology that could be applied to 'Paluma' guavas to 

improve fruit quality by promoting an increase in its defense antioxidant system, slowing the 

oxidative processes of ripening. 

 

Keywords: Xyloglucan. Phenolic compounds. Antioxidant coating. Antioxidant enzymes. 

Postharvest quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A goiaba (Psidium guajava L.) é um fruto da família das Myrtaceae, típica de 

climas tropical e subtropical que apresenta elevado conteúdo de fitoquímicos, principalmente 

de compostos fenólicos, podendo ser considerada uma boa fonte de antioxidantes naturais para 

a alimentação (FLORES et al., 2015). No entanto, por ser um fruto climatérico apresenta 

elevada taxa metabólica, resultando em rápido amadurecimento e senescência (RAJKUMAR 

et al., 2016). Assim, a aplicação de tecnologias pós-colheita que proporcionem um retardo em 

seu metabolismo surgem como uma alternativa para a manutenção de sua qualidade durante o 

armazenamento, bem como de seus constituintes bioativos (PETRICCIONE et al., 2018).  

O uso de revestimento comestível tem-se mostrado eficiente no controle do 

amadurecimento e manutenção da qualidade de frutos. Além disso, estudos tem relatado que 

seu enriquecimento com compostos que apresentam potencial antioxidante atuam como 

melhoradores do metabolismo antioxidante, seja preservando os compostos ou aumentando a 

atividade de enzimas responsáveis pela defesa antioxidante dos frutos (AL-QURASHI; 

AWAD, 2015; FAGUNDES et al., 2014; HABIBIE et al., 2019; HASSANPOUR, 2015; 

KHALIFA et al., 2017; TAKMA; KOREL, 2017; TESFAY; MAGWAZA, 2017). 

Revestimentos antioxidantes reduzem o estresse oxidativo ocasionado pelo acúmulo de 

espécies reativas do oxigênio (EROs) formado durante o amadurecimento, as quais são 

determinantes no desenvolvimento dos atributos químicos e físicos da qualidade pós-colheita 

(CARVALHO et al., 2016; HONG et al., 2012; LO’AY; DAWOOD, 2017; MURMU; MISHA, 

2017; SOGVAR; SABA; EMAMIFAR, 2016).  

Extratos naturais são excelentes fontes de bioativos e, por isso, são explorados 

como aditivos para incorporação em revestimentos por agregar ‘status’ saudável e contribuir 

como ativo antimicrobiano e/ou antioxidante (KOWALCZYK, 2017; NAIR; SAXENA; 

KAUR, 2018; RAMÍREZ et al., 2012). Vários estudos relatam o enriquecimento de 

revestimentos com extratos vegetais, como por exemplo com moringa (TESFAY; 

MAGWAZA, 2017a), Ficus hirta (CHEN et al., 2016), azeitona (KHALIFA et al., 2017), folha 

de lotus (FAN et al., 2019),  tulsi (MURMU; MISHRA, 2017), cálice de Roselle (VENTURA-

AGUILAR et al., 2018), folhas de murta (RAMÍREZ et al., 2012), casca de romã (NAIR; 

SAXENA; KAUR, 2018) e nanche (GONZÁLEZ-SAUCEDO et al., 2019). Contudo, não há 

nenhum registro do uso de extrato do subproduto do pedúnculo do cajueiro em revestimentos 

comestíveis. 
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A fibra do caju (Anacardium occidentale L.)  é um subproduto gerado em grande 

volume pela indústria de processamento de polpa e suco, podendo ser considerado um 

importante recurso renovável para exploração devido ao seu alto potencial antioxidante 

atribuído aos compostos bioativos (ABREU et al., 2013; FELIX et al., 2018; SCHWEIGGERT 

et al., 2016). Além disso, possui comprovada propriedades antiglicêmica (DIONÍSIO et al., 

2015), antiflamatória (VASCONCELOS et al., 2015) e prevenção da obesidade 

(BEEJMOHUN et al., 2015).  

Diversos biopolímeros são utilizados como matriz de revestimento, destacando-se 

os desenvolvidos a partir de polissacarídeos (AQUINO et al., 2015; DAS; DUTTA; 

MAHANTA, 2013; GALVÃO et al., 2018 ; GERMANO et al., 2019; LIU et al., 2016; 

FORATO et al., 2015). O xiloglucano é um polissacarídeo formado pela proporção dos 

carboidratos glicose: xilose: galactose  (2,78: 2,43: 1,0, respectivamente) e está presente na 

parede celular exercendo função estrutural, formando ligações paralelas com as cadeias de 

celulose em plantas superiores, tendo sua maior fonte de extração as sementes de tamarindo 

(Tamarindus indica L.) (KOZIO et al., 2015; RODRIGUES et al., 2018). O xiloglucano exibe 

boa propriedade formadora de película quando combinada a outros compostos, sendo  

atualmente explorado para aplicações na área médica (AJOVALASIT et al., 2018; 

KONDAVEETI et al., 2017; PICONE et al., 2019). Necessitando, dessa forma, de 

investigações para seu uso em alimentos.   

Revestimento a base de polissacarídeo possui restrição ao vapor d’água pois, devido 

à natureza hidrofílica, facilita a perda de massa através da transpiração do fruto (GARCÍA-

BENTANZOS et al., 2017; ZAMBRANO-ZARAGOZA et al., 2013). Estudos tem 

demonstrado que a incorporação de substâncias hidrofóbicas podem contribuir para melhorar a 

propriedade de barreira à umidade e, a elaboração de revestimento contendo óleos 

emulsificados em solução de revestimento pode ser uma alternativa viável (BILL et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2018; VENTURA-AGUILAR et al., 2018). O óleo de gergelim é um produto 

de alta qualidade conhecido pela composição de ácidos graxos poli-insaturados, relatado como 

preventivo contra risco cardiovascular (DEVARAJAN et al., 2016; MOHAMMED et al., 

2018).  

Diante disso, a elaboração de revestimento antioxidante a base de xiloglucano pode 

ser uma estratégia para melhorar a qualidade pós-colheita de frutos. Aliado a isso, esse sistema 

de cobertura comestível elaborado a partir de subprodutos, por exercer ação antioxidante, 

poderá contribuir para extensão da vida útil ao diminuir a degradação de compostos bioativos 

atuantes no sistema de defesa do fruto, além de ser uma alternativa de valorização do 
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subproduto, reduzindo o impacto ambiental e econômico provocado pelos resíduos da semente 

de tamarindo e do pedúnculo do cajueiro. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar o efeito do revestimento a base de xiloglucano e óleo de gergelim 

enriquecido com extrato antioxidante do subproduto do pedúnculo do cajueiro sob a qualidade 

pós-colheita e metabolismo antioxidante de goiabas durante armazenamento à temperatura 

ambiente.   

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar e caracterizar fisicamente o revestimento comestível através do ângulo 

de contato, potencial Zeta e tamanho de partícula, Índice de Polidispersão (PDI), 

comportamento reológico e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

  Avaliar qualidade pós-colheita das goiabas revestidas e sem revestimento 

quanto as características físicas (perda de massa), físico-químicas (Sólidos 

Solúveis (SS), pH, Acidez Titulável (AT) e Índice de Maturidade (IM)), bem 

como a cor e as variáveis associadas (clorofila e carotenoides) durante 14 dias 

de armazenamento a 25 ºC. 

 Estudar o efeito do revestimento na firmeza, histologia do mesocarpo e variáveis 

associadas (Pectinametilesterase (PME), Poligalacturonase (PG) e Peroxidação 

Lipídica (PL) das membranas celulares) dos frutos durante 14 dias de 

armazenamento a 25 ºC. 

 Quantificar os compostos antioxidantes (Ácido Ascóbico (AA), Polifenóis 

Totais (PT) e a Atividade Antioxidante Total (AAT) e determinar a atividade 

das enzimas antioxidantes Catalase (CAT), Dismutase do Superóxido (SOD) e 

Peroxidase do Ascorbato (APX), nos frutos tratados durante 14 dias de 

armazenamento a 25 °C. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Revestimento como tecnologia pós-colheita 

 

A maioria dos frutos depois de colhidos, especialmente os tropicais, apresentam 

acelerada maturação em consequência das mudanças bioquímicas e fisiológicas que ocorrem, 

levando a rápida deterioração e, consequentemente, a perdas pós-colheita. Pesquisas voltadas 

ao desenvolvimento de novas tecnologias para a redução das perdas pós-colheita são 

fundamentais para controlar o amadurecimento e assim aumentar o tempo de conservação e 

comercialização (SPAGNOL et al., 2018).  Os procedimentos de conservação pós-colheita 

usualmente empregados estão em quase sua totalidade, centrados na cadeia de frio e boas 

práticas de armazenamento, no entanto  um novo segmento tecnológico vem ganhando espaço 

nesta área que é o desenvolvimento de coberturas protetoras que aplicadas diretamente sobre 

os frutos possibilitam elevar o tempo de conservação permitindo uma maior flexibilidade de 

manuseio e comércio (SPAGNOL et al., 2018; SALAS-MÉNDEZ et al., 2019).  

Os filmes e revestimentos comestíveis desempenham importante papel na 

distribuição, conservação e comercialização de frutos que perecem rapidamente, pois atuam 

protegendo o fruto de danos mecânicos, alterações químicas e microbiológicas. A distinção 

entre filmes e revestimentos se dá pelo fato de que os filmes são pré-formados separadamente 

e depois são aplicados no fruto, já os revestimentos são aplicados diretamente sobre o fruto 

formando uma camada fina superficial (CHITARRA; CHITARRA, 2005; FALGUEIRA et al., 

2011).  

O revestimento se constitui uma fina camada depositada no fruto que limita as 

trocas gasosas e a perda de água para o ambiente, modifica a atmosfera em torno do fruto 

reduzindo a respiração em decorrência do acúmulo de CO2 e baixos níveis de O2. Eles interagem 

favoravelmente com o fruto atuando como barreira física semipermeável às trocas gasosas, 

reduzindo, dessa forma, a taxa respiratória e, consequentemente, as reações oxidativas 

associadas ao amadurecimento, as quais são determinantes dos atributos químicos e físicos da 

qualidade pós-colheita (NAWAB; ALAM; HASNAIN, 2017). 

Os revestimentos não têm como objetivo substituir o uso dos materiais 

convencionais de embalagens ou mesmo eliminar o emprego do frio, mas de apresentar uma 

atuação funcional e coadjuvante, contribuindo para a preservação da textura e do valor 

nutricional, reduzindo as trocas gasosas superficiais e a perda ou ganho excessivo de água. Ao 

promover alterações na permeação e, por conseguinte, alterar a atmosfera interna, alguns 
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autores consideram o efeito dessas coberturas similares aos conseguidos pelas embalagens com 

atmosfera modificada (PARK, 2005; TURHAN, 2010). Essas coberturas têm sido indicadas, 

principalmente, para produtos com alta taxa respiratória (FORATO et al., 2015) 

Os revestimentos podem ou não ser comestíveis dependendo do material utilizado 

na elaboração. Segundo o FDA (2017), como o revestimento comestível fará parte da 

composição do alimento e, com isso, consumido, os materiais empregados em sua formação 

devem ser considerados como GRAS (Generally Recognized as Safe), ou seja, serem atóxicos 

e seguros para o uso em alimentos.  

As matérias-primas empregadas na elaboração das coberturas e revestimentos 

comestíveis são biopolímeros, podendo ser de origem animal ou vegetal, usados isolados em 

combinação entre si formando blendas. As blendas é o resultado da combinação de dois ou mais 

compostos que tem como finalidade atender as condições específicas do produto ao qual se 

destinam. Os polissacarídeos, lipídeos e proteínas são as classes de materiais mais empregados, 

e a escolha, depende fundamentalmente das características do produto a ser revestido e do 

principal objetivo almejado com o revestimento aplicado (RODRIGUES et al., 2018; SILVA 

et al., 2018). 

As proteínas assim como os polissacarídeos apresentam propriedades mecânicas 

ópticas desejáveis, contudo, são sensíveis a umidade e possuem alta permeabilidade ao vapor 

d’água. Na maioria das vezes são os componentes majoritário e, por isso, são responsáveis por 

exercer a base do revestimento, atuando como uma rede polimérica que interliga e fazem 

interações com a superfície do fruto (aderência) e com as demais substâncias presentes no 

revestimento. Possibilitam a criação de uma atmosfera modificada adequada devido a 

permeabilidade ao O2 e ao CO2 (BILL et al., 2014) 

Os lipídeos utilizados constituem as ceras e os óleos que podem ser aplicados na 

forma de emulsão estável, microemulsão com água ou ainda diretamente no produto quando 

fundido. Quando utilizados como componente do revestimento tem-se o objetivo de melhorar 

as propriedades de barreira ao vapor d’água, reduzindo a perda de umidade do fruto e, 

consequentemente, diminuindo a perda de massa (TESFAY; MAGWAZA 2017; FAGUNDES 

et al., 2013).   

As técnicas mais comuns empregadas para aplicação de revestimento em frutos é o 

da imersão e a aspersão. A imersão é o método mais comum e é o que tem se mostrado mais 

eficiente na formação de coberturas. A imersão é o procedimento que garante que toda a 

superfície entre em contato com a solução de cobertura. É recomendado que, no momento da 

aplicação, uma leve agitação seja aplicada na solução para permitir o desprendimento de bolhas 
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que possivelmente possam estar presentes, possibilitando uma deposição mais homogênea na 

superfície do fruto (FALGUEIRA et al., 2011).  

Para que se tenha êxito na aplicação de coberturas em frutos e este seja beneficiado 

pelo efeito protetor, algumas propriedades físicas devem ser levadas em consideração. A 

solução deve apresentar aderência à superfície do fruto bem como espalhabilidade. Baixa 

aderência prejudica a eficiência do revestimento porque a solução tende a escoar após a 

aplicação. A retração deixa áreas da superfície do fruto exposta comprometendo o efeito 

protetor. Essas duas características estão associadas diretamente a viscosidade da solução.  

Segundo Soradech et al. (2017), é preciso que se conheça a superfície do fruto e também a 

concentração ideal do polímero a ser adiciodado na formulação do revestimento. Concentrações 

muito baixas obtêm-se soluções com baixa viscosidade, prejudicando a adesão e a 

espalhabilidade. Altas concentrações aumentam a viscosidade tornando-se difícil de revestir 

(SILVA-WEISS et al., 2014).  

Ao imergir o fruto na solução filmogênica, a cobertura se forma pela deposição das 

espécies poliméricas dissolvidas no meio, estabelecendo ligações, fracas e fortes, com a 

superfície do fruto.  As características do absorvente (a casca) e do absorvato (solução 

filmogênica) são as que definem que tipo de mecanismo será predominante na formação da 

cobertura (PARIA; KHILAR, 2004). Em resumo, as principais interações que podem ocorrer 

entre a solução filmogênica e a superfície do fruto são ligações de hidrogênio, interações 

hidrofóbicas e eletrostática. 

 

3.2 Xiloglucano 

 

O xiloglucano é uma hemicelulose encontrada na parede celular dos vegetais 

superiores, exercendo função estrutural na parede celular primária, ou como polissacarídeo de 

reserva em algumas espécies de dicotiledôneas como nas sementes de copaíba (Copaifera 

langsdorffi Desf.), feijão (Phaseolus vulgaris L.), jatobá (Hymenaea courbaril L.) e tamarindo 

(Tamarindus indica L.). Além disso, podem apresentar função regulatória, pois seus 

oligossacarídeos, os quais são denominados oligossacarinas, funcionam como moléculas 

sinalizadoras que regulam o crescimento celular (McNEIL et al., 1984; HAYASHI, 1989).  

Na estrutura do xiloglucano de reserva encontram-se cadeias formadas por unidades 

de D-glucose, unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4), podendo a cadeia principal 

apresentar substituição na posição O-6 por unidades de α-D-xilopiranose e, nos resíduos de 

xilose, na posição O-2, por β-D-galactopiranose (NISHINARI et al., 2007). A sua unidade 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716307949#bib0140
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repetitiva pertence ao tipo XXXG, consistindo em três unidades consecutivas de glucopiranose 

xilosilada (X) separadas por pelo menos uma unidade de glucopiranose não substituída (G), em 

que algumas das unidades de xilose possuem uma unidade de galactopiranose (L) (PATEL et 

al., 2008) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Estrutura do Xiloglucano da semente de tamarindo 

 

. 

Fonte: Patel et al. (2008) 

 

Em solução aquosa, as cadeias laterais de xiloglucano quando são numerosas, 

tendem a esticar-se no solvente e, em razão do impedindo de realizar ligações cruzadas com 

outras moléculas, a ocorrência de associações intermoleculares na cadeia principal, através de 

pontes de hidrogênio, é reduzida. A solubilidade em água é, então, afetada pelo número de 

substituições presentes na cadeia principal, especificamente pelo teor de β-D-galactopiranose, 

que por sua vez pode variar de acordo com a fonte obtida. O emprego de processos que quebre 

a cadeia obtendo cadeias menores e mais solúveis pode ser uma alternativa para aumentar a 

solubilidade desse polissacarídeo (TODARO et al., 2016). 

Além disso, os xiloglucanos são conhecidos por apresentarem peso molecular 

elevado. A fonte, bem como a parte da planta a qual é obtido, assim como o método de extração 

utilizado são fatores que influenciam no potencial de hidrofilicidade, pois podem alterar a 

estrutura e peso molecular provocando um aumento da solubilidade (HUTMACHER, 2000) 

O xiloglucano é um polissacarídeo que exibe características satisfatórias que são 

compatíveis com a aplicação relacionadas a alimentos, além de ser biodisponível, comestível, 

biodegradável e não tóxico, possui boas propriedades formadoras de película quando misturada 

a outros compostos (MENDES et al., 2017; SIMI; ABRAHAM, 2010). Segundo Rodrigues et 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716307949#bib0075
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al. (2018) o xiloglucano da semente de tamarindo (Tamarindus indica L.) tem potencial para 

ser aplicados como base de filmes para alimentos, podendo ser adicionado de compostos 

antimicrobianos ou antioxidantes para melhorar o sistema de proteção, além disso, apresenta 

um rendimento de extração considerado bom (10, 1% com base no peso das sementes). A 

utilização desse biopolímero como material para a produção de filmes é uma maneira 

interessante de agregar valor comercial ao resíduo, uma vez que, as sementes a partir das quais 

é obtido, são resíduos originados após processamento do fruto e é, na maioria das vezes, 

subutilizado (MISHRA; MALHOTRA, 2009).   

A utilização do xiloglucano para a produção de filmes e revestimento tem sido 

observada em diferentes áreas: na medicina, têm-se se realizado estudos de blendas de 

xiloglucano com substâncias antimicrobianas para o combate de microrganismo patogênicos; 

finas películas a base de xiloglucano foram sintetizadas e caracterizadas para a cicatrização de 

ferimentos; na biomedicina, os filmes elaborados com xiloglucano são usados para a 

imobilização de proteínas a fim de fabricar biomateriais; na área da tecnologia de alimentos, 

emulsões preparadas com xiloglucano e óleos foram investigados com a intenção de aplicação 

para prolongar a vida de prateleira de alimentos (LUCYSZYN et al., 2016; KONDAVEETI et 

al., 2017; AJOVALASIT et al., 2018). 

O uso de outros compostos combinados com o xiloglucano, permite que uma gama 

maior de propriedades seja alcançada se comparado o uso quando é aplicado isoladamente. A 

incorporação de outros componentes melhora a opacidade, a estabilidade térmica e a resistência 

mecânica do filme formado (MENDES et al., 2017).  

 

 3.3 Óleo de gergelim 

 

O óleo de gergelim é extraído da semente (Sesamum indicum L.) torrada. 

Tradicionalmente, é preparado pressionando as sementes, após torrefação, sem refinamento 

adicional. O óleo obtido possui aroma agradável, e pode ser usado em saladas, sopas e recheios 

de carne. Foi relatado que o mesmo contém 80% de ácidos graxos insaturados e muitos 

componentes bioativos, incluindo tocoferóis, fitoesteróis e lignanas (incluindo sesamolina, 

sesamina e sesamol) (JI et al., 2019).  

Esse óleo é conhecido pelos ácidos graxos insaturados que podem contribuir para 

melhoria da saúde como redução do risco cardiovascular, redução de peso e danos ao DNA.  

Além disso, as lignanas antioxidantes e, especificamente, a sesamina atribui uma notável 

propriedade ao óleo que é a sua eficácia na redução da pressão arterial por possuir atividade 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716307949#bib0035
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/unsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/tocopherol
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/phytosterols
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vasorelaxante  (DEVARAJAN et al., 2016; HUSSIEN; ABDOU; YOUSEF, 2013; 

MOHAMMED et al., 2018).  

Rodrigues et al. (2018) ao elaborarem filme de xiloglucano com óleo de gergelim 

propuseram que o filme poderia ser utilizado em produtos perecíveis e/ou oxidáveis, tendo em 

vista que possui propriedade potencialmente antioxidante. Apesar da alta qualidade do óleo e o 

significativo potencial para aplicação, não foi encontrado o uso deste na elaboração de 

revestimento em frutos, isso abre margem para um possível campo de investigação. 

 

3.4 Coberturas antioxidantes 

 

Uma característica interessante em revestimentos comestíveis é a elevada 

capacidade de transportar ingredientes ativos, tais como corantes, antimicrobianos, especiarias, 

nutrientes, aromatizantes, agentes antiescurecimento e antioxidantes (LIU et al., 2014; 

SOGVAR; SABA; EMAMIFAR, 2016).  

Apesar do número de antioxidantes sintéticos disponíveis e aplicados nos alimentos 

para conservação, há significativa preocupação quanto aos aspectos toxicológicos deixados por 

esses aditivos. A tendência atual consiste na aplicação de antioxidantes naturais em alternativa 

aos sintéticos (SALGADO et al., 2011). 

As propriedades funcionais (antioxidante e antimicrobiana), mecânicas, 

nutricionais e sensoriais dos revestimentos podem ser aprimoradas pela adição de substâncias 

químicas. Os aditivos agregam benefícios específicos para a manutenção da qualidade do 

produto, apresentando melhorias da aparência, textura e manutenção da qualidade de nutrientes 

(FAGUNDES et al., 2014; TESFAY; MAGWAZA, 2017; NAIR; SAXENA; KAUR, 2018). 

Diferentes aditivos naturais têm sido incorporados em revestimentos, os compostos 

fenólicos estão entre eles. Os compostos fenólicos são atraentes devido à sua atividade 

antioxidante que reduz o estresse oxidativo e impede ou atrasa a oxidação pela eliminação de 

radicais livres. Os polifenóis são metabólitos secundários e são os antioxidantes mais comuns 

e importantes na dieta humana. Além disso, devido à presença em vários tipos de biomassa, 

polifenóis tem potencial como aditivos para alimentos industrializados (EKMAN et al., 2013).  

Revestimentos enriquecido de substâncias que possuem um potencial contra 

alterações oxidativas são considerados coberturas ativas.  Esse tipo de material vem recebendo 

atenção uma vez que a oxidação de alimentos é uma das causas de deterioração que diminui a 

sua qualidade.  Paralelo a isso, há uma demanda crescente por alimentos conservados de forma 

mais natural (SIRIPATRAWAN; HARTE, 2010)  



24 

 

 

Extratos de frutos com potencial antioxidante têm sido adicionados aos 

revestimentos para manter a qualidade pós-colheita durante o armazenamento (CHEN et al., 

2016; FAN et al., 2019; HABIBIE et al., 2019; KHALIFA et al., 2017; SILVA-WEISS et al., 

2014). De acordo com o estudo realizado por Nair, Saxena e Kaur (2018) em goiabas, a adição 

de extrato da casca de romã foi capaz de manter as substâncias fotoquímicas, tais como ácido 

ascórbico, compostos fenólicos totais e flavonoides. Os fitoquímicos nos frutos estão 

associados, principalmente, aos mecanismos de defesa. Dessa forma, a acumulação desses 

compostos origina um aumento da capacidade antioxidante dos mesmos, tornando o sistema de 

defesa mais eficiente. O extrato da casca da romã possui elevados níveis de antioxidantes. O 

enriquecimento do extrato reduziu os efeitos das alterações oxidativas, de acordo com os 

autores.  

Em outro estudo realizado para a elaboração de revestimento ativo, no qual foi 

enriquecido de extrato de manjericão, constatou que a película controle (sem adição do extrato) 

não tinha atividade antioxidante, mas a inclusão do extrato na película resultou em tal atividade. 

A atividade eliminadora de radicais livres aumentou significativamente com níveis crescentes 

do extrato. O manjericão é reconhecido pelo seu potencial de compostos bioativos 

(SYNOWIEC et al., 2014).  

A qualidade de abacates foram melhoradas durante o período de armazanamento 

quando receberam a aplicação de cobertura contendo extrato da folha de Moringa (Moringa 

oleifera Lam.). Foi observada menor atividade da polifenoloxidase (PPO) e redução da 

peroxidação lipídica. Os fitoquímicos presente no abacate não foram reduzidos durante o 

armazenamento, contribuição dada pela elevada concentração de fenóis, vitaminas e 

carotenoides contidas no extrato (TESFAY; MAGWAZA, 2017b).  

Na literatura não foi encontrado pesquisas com a utilização de extratos do bagaço 

do pedúnculo do cajueiro em revestimentos comestíveis aplicados em frutos. No entanto, 

verificou-se que revestimentos enriquecidos com extratos naturais agrega poder antioxidante a 

cobertura e, consequentemente, preserva o potencial antioxidante do fruto.  

  

3.5 Propriedades antioxidantes de subprodutos do caju 

 

O caju (Anacardium occidentale L.) é um fruto típico do Nordeste Brasileiro e cada 

vez mais o seu cultivo adquire maior importância socioeconômica. No entanto, o principal 

produto da cajucultura nordestina continua sendo a amêndoa de castanha-de-caju. Contudo, o 

aproveitamento e a comercialização do pedúnculo pode ser mais rentável para o produtor rural 
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do que a castanha, porém, estima-se que 90,0% do pedúnculo ainda seja desperdiçando na 

Região (VIDAL, 2017). 

Em comparação com a amêndoa (castanha), as fibras do pedúnculo são quase 

completamente negligenciadas em termos comerciais. Existe um potencial considerável para a 

sua exploração. O pedúnculo contribui para a alimentação através do fornecimento de vitamina 

C, com uma média de 200 mg/ 100g de suco, isso representa quatro vezes mais do que é 

encontrado em laranjas. A composição do pedúnculo é complexa e apresenta vitaminas, taninos, 

ácidos orgânicos, sais minerais e carboidratos (SANTOS et al., 2007).  

De acordo com Silva et al. (2014), os subprodutos de caju, especificamente o 

resíduo do pedúnculo, são uma excelente fonte de compostos bioativos, podendo apresentar 

teores mais elevados que a própria polpa. Além de ser uma fonte barata de nutriente para a 

indústria, a exploração desses recursos muitas vezes ignorados, proporcionam baixo impacto 

ambiental. Betaglion et al. (2015) ao estudar a composição do teor polifenóis de diversos frutos 

tropicais, perceberam que a polpa de caju foi a que apresentou maior composição, dentre 

abacaxi, acerola, açaí e camu-camu.  

Comparando os estudos realizados por Morais et al. (2015) e Paz et al. (2015), no 

qual verificaram o teor de polifenóis em resíduos de frutos, os mesmos verificaram que o 

resíduo de caju apresentou elevadas concentrações quando comparado aos resíduos de mamão, 

melão, melancia, abacaxi, manga e banana. 

A capacidade antioxidante do resíduo do caju está fortemente correlacionada com 

a concentração de fenóis presentes e, especificamente com a capacidade que possui em eliminar 

e neutralizar superóxidos. A miricetina foi o principal polifenol encontrado em polpa de caju, 

segundo Bataglion et al. (2015). Em estudo sobre a capacidade antioxidante de extratos de caju, 

Trevisan et al. (2006) perceberam que extratos da castanha apresentou maior poder 

antioxidante, seguido do bagaço do pedúnculo. Os compostos fenólicos estavam em maior 

concentração no primeiro. 

O uso de antioxidantes derivados de recursos naturais está ganhando a atenção 

devido aos seus benefícios para a saúde, que incluem a prevenção de doenças cardiovasculares, 

inflamações e doenças relacionadas com o envelhecimento (HUANG; OU; PRIOR; 2005). 

Estudo in vivo demostrou que a administração de extrato feito com o pedúnculo reduziu o ganho 

de peso corporal, controlou a glicemia e os níveis de insulina de camundongos (BEEJMOHUN 

et al., 2015). Vasconcelos et al. (2015) relataram o poder cicatrizante e antiflamatório do 

pedúnculo do cajueiro.  
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O consumo de alimentos que apresentam elevada capacidade antioxidante tem sido 

designado como alimentos funcionais, pois estão associados à proteção da saúde humana por 

desempenharem prevenção quanto ao aparecimento de doenças (LAKO et al., 2007). Os 

antioxidantes podem agir retardando ou prevenindo a oxidação do substrato envolvido nos 

processos oxidativos impedindo a formação de radicais livres que, por sua vez, é o principal 

causador da degradação de moléculas biológicas.  

 

3.6 Qualidade e fisiologia pós-colheita de goiabas 

 

A goiaba (Psidium guajava L.) é muito apreciada devido ao seu sabor e composição 

nutricional, mas tem uma curta vida pós-colheita quando conservada à temperatura ambiente. 

É amplamente consumida em seu estado fresco, mas também é incorporada em produtos 

processados por causa de seu sabor saboroso e vários benefícios dietéticos para os 

consumidores. É um fruto com alto potencial antioxidante devido ao teor de ácido ascórbico e 

compostos fenólicos  (LEE et al., 2010). 

Dentre as variedades mais cultivadas no Brasil tem-se a Paluma, Pedro Sato, 

Sassaoka e a Kumagai (Figura 2). A ‘Paluma’ possui formato piriforme e pescoço curto, polpa 

com coloração vermelha intensa, pequena porcentagem de sementes e bom rendimento de polpa 

(93,76%). A consistência é firme, o bom sabor e a boa capacidade de conservação pós-colheita 

as tornam adequadas tanto para a produção de suco e doce em massa, como para o consumo “in 

natura” (MEDINA, 1988; KAVATI, 1997). A variedade ‘Pedro Sato’ é a mais cultivada para 

a produção de fruta fresca. Ela possui frutos grandes (300-400g), com formato oblongo, casca 

rugosa, polpa rosada, espessa e firme, e seu interior é cheia e com poucas sementes (KAVATI, 

1997). Os frutos da ‘Sassaoka’ também são destinados para mesa, podem atingir massa superior 

a 300g e apresentam polpa rosada e espessa. A rugosidade da casca é sua principal característica 

(NASCENTE; JESUS, 2004). A ‘Kumagai’ produz frutos com polpa branca, grandes (280 – 

480 gramas), piriformes, com casca lisa, consistência firme e resistente e coloração verde-

amarelada quando maduros. Sua polpa é espessa, consistente, saborosa, levemente ácida, assim 

como a ‘Pedro Sato’, o interior é cheio e com poucas sementes (MANICA et al., 2001). 
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Figura 2 – Cultivares de goiabas 

 

Fontes: Watanabe et al. (2007) 

 

A goiaba é um fruto que apresenta comportamento climatérico, isso implica que em 

uma determinada etapa da maturação, apresenta elevada taxa respiratória e alta produção de 

etileno (MOHAMED; SAAD, 2009; FORATO et al., 2015; SILVA et al., 2018). Por isso a 

vida útil durante armazenamento em temperatura ambiente é curta, atingindo somente 8 dias 

após a colheita (RIBEIRO et al., 2005). 

O processo de amadurecimento é considerado um evento complexo no qual ocorre 

uma sequência de transformações fisiológicas e bioquímicas que refletem nos atributos de 

qualidade do fruto. As principais alterações ocorridas nessa etapa incluem a modificação do 

sabor e aroma ocasionado pela degradação de polissacarídeos de reserva, síntese/degradação de 

ácidos orgânicos, polimerização de compostos fenólicos e síntese de compostos voláteis. Há 

também a degradação da clorofila e/ou síntese de pigmentos. Dentre os fatores que estão 

correlacionados ao amaciamento dos tecidos têm-se a solubilização de pectina, hidrólise da 

parede celular e modificação na permeabilidade da membrana celular (SILVA et al., 2014). 

O intenso metabolismo após a colheita da goiaba resulta em uma alta perecibilidade, 

diminuindo a vida útil do fruto e, consequentemente, limitando a expansão do mercado 

consumidor. Dentre os fatores que contribuem para a perda da qualidade e diminuição da vida 

útil pós-colheita inclui-se os manejos inadequados na colheita e na pós-colheita, a rápida perda 

da coloração verde da casca, amolecimento excessivo, elevada incidência de podridões, 

murchamento dos frutos e perda de brilho, esses fatores comprometem sensivelmente a 

qualidade e limita ainda mais o período de comercialização (AZZOLINI, 2002; CERQUEIRA 

et al., 2009). A utilização de novas tecnologias de produção e pós-colheita poderia aumentar a 

eficiência dos sistemas produtivos desse fruto. 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/chlorophyll
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As características de qualidade de um determinado fruto estão relacionadas com as 

propriedades físicas, químicas e estéticas do produto, podendo ser considerado como qualidade 

ótima aquela atingida num determinado grau do amadurecimento, em que a combinação de 

atributos físicos e componentes químicos tem a máxima aceitação pelo consumidor. Dentre os 

atributos de qualidade pós-colheita requeridos pelo consumidor destaca-se a aparência, textura, 

sabor e odor (flavor) e o valor nutritivo (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

A goiaba possui 2,5% de açúcares totais, dos quais 2,2% são redutores, e 2,2-2,6% 

de pectinas, com grau de esterificação de 93,6%. Seus teores de selênio, cobre, fósforo, 

magnésio, cálcio, ferro, ácido fólico e vitaminas A, B1, B2 e B6 são elevados, 

comparativamente a outras frutas. Ela também é rica em antioxidantes, com elevados conteúdos 

de ácido ascórbico e de carotenoides, como o β-caroteno (2,3 a 12 µg. g-1) e o licopeno (53-56 

µg. g-1), segundo os quais dão coloração vermelha à polpa (DURIGAN et al., 2012).  

Segundo Lien e Ting (2014), ao estudarem métodos para determinação da 

maturidade em goiabas, verificaram que a firmeza de goiabas sofre um declínio progressivo 

durante o amadurecimento que está relacionado com o número de dias de armazenamento, ou 

seja, a firmeza diminuiu à medida que o amadurecimento avança. Esse declínio na firmeza foi 

cerca de oito vezes, do estádio de maturidade fisiológica até o estádio fino macio maduro. A 

firmeza dos frutos está diretamente relacionada com a degradação da parede celular causada 

por enzimas que solubilizam a pectina provocando o amaciamento dos tecidos. Botelho et al. 

(2016) constataram uma correlação negativa da quantidade de pectina solúvel de goiaba ‘Pedro 

Sato’ com a firmeza durante 8 dias de armazenamento a temperatura ambiente. As 

características físicas do fruto como tamanho e massa, podem contribuir para a perda da 

firmeza. Mattiuz e Durigan (2001) correlacionaram a diferença da perda da firmeza entre as 

cultivares ‘Pedro Sato’ e ‘Paluma’ a maior tamanho e massa, além da epiderme mais lisa e 

pericarpo mais espesso desta última.  Esses fatores, em conjunto, aumentam o grau de 

hidratação celular, podendo ter contribuído para uma maior resistência dos tecidos. 

A coloração da casca é um excelente indicador do estádio de maturação (Figura 3). 

A variação na coloração, durante o amadurecimento, é devido à degradação da clorofila em 

conjunto com aparecimento e/ou síntese de pigmentos (CAVALINI, 2008). A degradação das 

clorofilas ocorre devido a mudanças no pH e, à ação dos processos oxidativos e das clorofilases 

(WILLS et al., 1998). A cor da casca da goiaba é significativamente afetada pela temperatura 

de armazenamento. Há uma rápida mudança na coloração da casca que passa de verde claro 

para amarelo quando são submetidas a elevadas temperaturas (VIEIRA et al., 2008). Os 
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principais pigmentos responsáveis devem-se a presença de clorofila, caroteno, licopeno e 

xantofilas. 

 

Figura 3 – Mudança da coloração da casca de goiabas durante armazenamento 

 

Fonte: CEAGESP1 

 

O etileno é o hormônio regulador da taxa respiratória. Estudos mostram que a taxa 

máxima respiratória de goiabas coincide com a taxa máxima de produção de etileno, ou com o 

início do crescimento da produção desse gás (BRON et al., 2005). Velho et al. (2011), 

estudando o padrão de respiração de goiabas, perceberam que os frutos apresentaram um 

aumento na atividade respitatória entre o 4º e 5ºdia após a colheita de aproximadamente 2.900 

μmol CO2/ kg.h. Azoline et al. (2005) encontraram valores máximos durante o climatério de 

goiabas ‘Pedro Sato’ de 863 μmol CO2/ kg.h. 

Após a colheita, o teor de sólidos solúveis em goiabas aumenta ao longo do 

armazenamento, variando de 8 a 12º Brix. O aumento da concentração de sólidos solúveis 

durante a maturação é explicado pela biossíntese e degradação de polissacarídeos, 

principalmente de amido (MANICA et al., 2001).  

Em goiabas, o ponto de colheita pode ser estabelecido com base no índice de 

maturação definidos pelas alterações físicas e químicas que ocorrem durante o amadurecimento 

e tem como objetivo assegurar a obtenção de frutos de boa qualidade. Em goiabas da variedade 

‘Paluma’ o melhor indicador de maturidade é a firmeza e a acidez da polpa (CALVANI et al., 

2006). 

 

                                                 
1 Disponível em: http://www.ceagesp.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/goiaba.pdf. Acesso em: 10 jul. 2019. 
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3.7 Metabolismo antioxidante de goiabas e aplicação de revestimento  

 

As espécies reativas de oxigênio (EROS) são formadas durante a respiração de 

goiabas, sendo uma característica intrínseca do amadurecimento. São responsáveis por 

promover degradação oxidativa que contribui para deterioração geral do metabolismo celular, 

conduzindo-o a senescência. Os antioxidantes são responsáveis por neutralizar/ inibir a ação 

desses reativos, controlando o desequilíbrio causado e, dessa forma, atuando como sistema de 

defesa no fruto (SILVA et al., 2018). A aplicação de revestimento diminui o acesso ao O2 

prevenindo a formação de EROS e, além disso, preserva e/ ou aumenta o sistema de defesa 

antioxidantes do fruto (GARCÍA-BETANZOS et al., 2017). Dessa forma, estudos tem revelado 

que a manutenção de compostos antioxidantes, tais como o ácido ascórbico bem como os 

compostos fenólicos, prolongam os atributos de qualidade após a colheita, retardando o 

amadurecimento (GERMANO et al., 2019; NAIR; SAXENA; KAUR, 2018; SILVA et al., 

2018). Além disso, a atividade de enzimas responsáveis pela eliminação de EROS também 

podem ser aumentadas quando tratadas com revestimento (HONG et al., 2012). 

É sabido que os compostos fenólicos são sintetizados como metabólitos secundários 

e que exercem funções defensivas contra o estresse oxidativo que o fruto experimenta enquanto 

amadurece. Os compostos fenólicos são suscetíveis ao O2, García-Bentanzos et al. (2017), 

relataram que a diminuição no nível desse gás em torno do fruto, em consequência da aplicação 

de revestimento a base de cera de carnaúba com partículas lipídicas, melhorou a retenção desse 

composto em goiaba durante longos períodos de armazenamento (38 dias) mantidas em 

temperatura de 25º C comparado aos frutos sem nenhum revestimento. Semelhantemente, 

Murmu e Mishra (2018) demostraram que  em comparação com as amostras revestidas com 

goma arábica, o teor total de fenol das amostras controle (não revestidas) diminuiu 

significativamente após sete dias de armazenamento a 4–7 °C, registrando manutenção de 

melhor qualidade de goiaba tratadas. Essa melhor qualidade foi atribuída ao maior teor de 

fenólicos retido. 

Santos et al. (2018) demostraram que o conteúdo de ácido ascórbico (AA) de 

goiabas recobertas com revestimento de zeína foi visivelmente melhor preservado quando 

comparado ao controle, os autores atribuíram isso ao acesso reduzido de oxigênio nos tecidos 

que evitou a degradação do composto. Análogo a isto, Lo’ay e Taher (2018) verificaram que o 

teor de AA em frutos de goiabas foi preservado devido ao tratamento com revestimento de 

quitosana/polivinilpirrolidina (biopolímero) quando se comparou aos não tratados. O 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/phenolic-compound
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revestimento impediu a respiração normal dos frutos e inibiu a biossíntese de etileno, atrasando 

o amadurecimento e, consequentemente, mantendo o teor de AA durante a vida de prateleira. 

A dismutase do superóxido (SOD) está na linha de frente do sistema de defesa 

antioxidante e catalisa a dismutação de superóxido altamente reativo (O2
-) em H2O2. Em 

paralelo à atividade da SOD, a catalase (CAT) neutraliza o H2O2 em água e oxigênio. A 

peroxidase do ascorbato (APX) também catalisa a neutralização do H2O2 ao usar o poder redutor 

do ascorbato (GERMANO et al., 2019). Hong et al. (2012) apresentaram resultados da 

atividade de SOD e CAT de goiabas com revestimento de quitosana. Os níveis de atividade de 

SOD nos frutos tratados apresentaram valor relativamente superior ao controle. A atividade de 

CAT diminuiu em todos os frutos, no entanto os tratamentos com revestimento atrasaram a 

diminuição. Os mesmos afirmaram que ambas enzimas são importantes na proteção do tecido 

vegetal contra as EROS. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Material vegetal e extração da matéria-prima 

 

4.1.1 Colheita  

 

Goiabas da variedade ‘Paluma’ doadas pela fazenda Sagitário (Figura 4 A), 

localizada em Maranguape, Ceará (4 ° 05’43.6” latitude, 38 ° 51’17.7” longitude), foram 

colhidas, nas primeiras horas do dia (maio de 2018), em estádio de maturidade fisiológica, 

representado pela coloração verde-claro da casca, com ausência de defeitos, injúrias e com 

tamanhos padronizados (85,42 ± 2,67 mm longitudinal e 58,04 ± 1,52 mm transversal) (Figura 

4 B).  

 

Figura 4 – Fazenda Sagitário (A), local da colheita das goiabas e frutos colhidos (B) 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Posteriormente, as goiabas foram transportadas ao laboratório de Frutos e 

Hortaliças do Departamento de Engenharia de Alimentos (UFC) para higienização. Os frutos 

foram lavados com detergente neutro, sanitizados com água clorada (150 mg. kg -1) por 5 min 

e secos com papel toalha.  

 

4.1.2 Xiloglucano 

 

Xiloglucano da semente de tamarindo foi obtido conforme metodologia apresentada 

por Rodrigues et al. (2018). As sementes foram secas (Solab, SL102 Piracica, São Paulo, Brasil) 

a 55 °C durante 24 h e depois moídas (Ika-Werke, Ika A11 Staufen, Alemanha). O pó resultante 

A B 
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foi adicionado em água destilada (1:30, p / v) e agitado, com auxílio de agitador magnético, à 

50 °C por 1 h. A dispersão foi filtrada e o filtrado foi precipitado com etanol. O precipitado 

resultante foi centrifugado (15 min, 24.600 x g, 20 °C) e, finalmente, seco em fluxo de ar 

contínuo e triturado em moinho analítico (IKA, modelo A11 basic) para obtenção do 

xiloglucano em pó seco.  

 

4.1.3 Extrato do subproduto do pedúnculo do cajueiro 

 

Uma mistura de bagaço do pedúnculo de várias variedades de cajueiro, sem 

padronização, foi doada pela empresa Frutã (Jaguaribe, Ceará, Brasil). O material foi seco em 

estufa (Tecnal, modelo TE-394/2, São Paulo, Brasil) a 30 ºC durante 48 h até atingir 6,7% de 

umidade e depois triturado para obtenção do pó. O pó foi disperso (10% p/v) em solução 

hidroalcóolica a 42% (v/v) e colocados em banho ultrassônico (Ultronique, modelo Q3.0/40A, 

São Paulo, Brasil) com temperatura controlada (30 ± 1 ºC) por 37 min. A suspensão foi 

centrifugada a 4500 rpm durante 10 min a 4 ºC e depois filtrado em papel de filtro. O extrato 

obtido foi concentrado usando evaporador rotativo a 40 °C até a completa evaporação do álcool. 

A Figura 5 apresenta o fluxograma para obtenção do extrato do caju conforme mencionado 

anteriormente. Após obtenção, o extrato foi caracterizado, antes de incorporá-lo ao 

revestimento, em relação aos compostos antioxidantes e atividade antioxidante total de acordo 

com metodologia apresentada nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.3, respectivamente. 

 

Figura 5 – Fluxograma de obtenção do extrato a partir da mistura de bagaço de caju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/ethanol
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4.2 Preparação do revestimento e aplicação em goiabas 

 

Os revestimentos foram preparados de acordo com estudo anterior (RODRIGUES 

et al., 2018), com modificações (Figura 6). Uma emulsão de óleo em água (o/w) foi preparada 

adicionando 5% (p/p em base seca) de óleo de gergelim (Germina LTDA, Rio Grande do Norte, 

Brasil), 0,5% (p/v) de plastificante Sorbitol (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) e dois surfactantes 

(0,25% (p/v em base seca) de Tween 80 e 0,75% (p/v em base seca) de Span 80 (Oxiteno, São 

Paulo, Brasil)) em 1L de água destilada. Foi realizada homogeneização em UltraTurrax T-25 

(Ika-Werke, Staufen, Alemanha) a 15.000 rpm por 15 min e depois incorporou 2% (p/v) de 

xiloglucano. A dispersão foi sonicada em desruptor ultrassônico com macro ponta de titânio 

com diâmetro de 13 mm (Ultronique, modelo DES500, São Paulo, Brasil) operando a uma 

potência de 75,5 W/cm² durante 5 min com frequência constante de 19 kHz. Ao final, o Extrato 

do bagaço do Caju (EC) foi adicionado (1%, v/v).  

 

Figura 6 – Fluxograma de elaboração do revestimento 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Cento e setenta e uma goiabas foram divididas nos seguintes grupos: Controle 

(goiabas sem revestimento), RX (goiabas tratadas com Revestimento de Xiloglucano e óleo de 

gergelim) e RXE (goiabas tratadas com Revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e EC). 

Os frutos foram imersos na solução de revestimento por 1 min (Figura 7 B), deixados em 

repouso para escorrer o excesso e mantidos por 24h em temperatura ambiente (25 ºC) para 

secagem da cobertura. Os frutos do grupo controle foram imersos em água destilada e 

submetidos as mesmas condições. Em seguida, foram acondicionados em bandejas de 

poliestireno (Figura 7 C) e armazenados durante 14 dias em incubadora (Tecnal, TE-371, São 

Paulo, Brasil) a 25 ± 1 °C, 90- 92% de U.R, sendo analisados nos dias 0, 4, 7, 11 e 14, 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/staufen-protein
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considerando como tempo inicial (dia 0) o dia após a secagem do revestimento na superfície do 

fruto. Na Figura 7 A é possível observar o fluxograma de aplicação dos revestimentos, assim 

como descrito anteriormente.  

 

Figura 7 – Fluxograma da aplicação do revestimento (A), aplicação do revestimento por imersão nas goiabas 

(B), acondicionamento em bandejas de poliestireno (C) 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

A

 

B
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4.3 Caracterização física do revestimento 

 

4.3.1 Ângulo de contato  

 

Amostras da casca dos frutos com tamanho de 5 cm x 2,5 cm foram fixadas em 

placa de Petri e com auxílio de seringa foi gotejada (gota de 7μL) a solução do revestimento na 

superfície na casca do fruto. As imagens do momento que a gota é depositada na superfície 

foram capturadas por câmera digital acoplada ao aparelho Desidrop (GBX, modelo DGD-

MCAT, Dublin, Irlanda) e o ângulo de contato foi obtido.  Foi realizada cinco repetições para 

cada revestimento. Água destilada foi usada como referência.   

 

4.3.2 Potencial zeta, tamanho de partícula e índice de polidispersão (PDI) 

 

Amostras dos revestimentos foram diluídas 1:250 (v/v) em água deionizada e 

analisadas quanto ao potencial Zeta, tamanho de partícula e índice de polidispersão (PDI) 

através de analisador de partículas Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments Ltd, 

Worcestershire, Reino Unido) usando espalhamento de luz com comprimento de onda de 663 

nm a 25 ºC. Foram realizadas cinco corridas para cada amostra.  

 

4.3.3 Reologia 

 

O comportamento reológico dos revestimentos foi determinado no Laboratório de 

Frutos e Hortaliças (UFC) através de reômetro rotacional de cilindros concêntricos (Brookfield, 

modelo R/S plus SST 2000) a 25 ºC, utilizado sensor DG-DIN. Os parâmetros taxa de 

deformação e tensão de cisalhamento foram obtidos através do software RHEO V 2.8 e 

submetidos a regressão não linear utilizando software OriginPro 8E (2007) para ajuste e escolha 

do modelo matemático. Os parâmetros obtidos no ajuste foram usados e aplicados na Equação 

1 para encontrar a viscosidade aparente. Os resultados foram expressos em Pa.s. 

 

μ ap = K. Ƴ n-1, onde                                                                              (Equação 1) 

K: índice de consistência comportamento (Pa. s) 

Ƴ: taxa de deformação (s -1) 

n: índice de comportamento 
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4.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Imagens da superfície dos filmes preparado a partir dos revestimentos, realizadas 

na Central Analítica (UFC), foram estudadas e comparadas com as imagens obtidas das cascas 

dos frutos revestidos. Os filmes foram preparados a partir de 20 mL de cada dispersão (RX e 

RXE). Foram colocadas em placas e secas a 25 °C durante 24 h.  Amostras de cada película 

(1cm x 1cm) foram cortadas e montadas em fitas de carbono e revestida com ouro. Da mesma 

forma, amostras da casca de goiaba revestida foram desidratadas em bateria crescente de etanol 

(50-100 v/v) e montadas como relatada anteriormente. A digitalização foi realizada utilizando 

um Microscópio Electrónico de Varredura Quanta FEG 450 (energia de 10 kV) usando variação 

de aumento (270 a 500 x).  

 

4.4 Variáveis de qualidade pós-colheita 

 

A perda de massa foi calculada através da pesagem dos frutos após a secagem do 

revestimento aplicado e a cada dia de avaliação de acordo com a Equação 2 

 

Perda de massa = (massa inicial – massa final / massa inicial) x 100 (Equação 2) 

 

Os resultados foram obtidos em percentagem. O teor de Sólidos Solúveis (SS) foi 

determinado por refratometria como descrito por AOAC (2005) utilizando um refratômetro 

digital e expressos em º Brix. O pH foi medido utilizando um medidor de pH (Kasvi, modelo 

K39-2014B) conforme AOAC (2005). A Acidez Titulável (AT) foi avaliada pelo método 

volumétrico tomando 1 g de polpa e titulando com NaOH 0,1 N e fenolftaleína como indicador, 

o resultado foi expresso em porcentagem de ácido cítrico (AOAC, 2005). Finalmente, o Índice 

de Maturidade (IM) foi calculado como a relação entre SS e AT.  

 

4.5 Cor e variáveis associadas  

 

4.5.1 Cor 

 

A cor da casca e da polpa dos frutos, realizadas no Laboratório de Fisiologia e 

Tecnologia Pós-colheita (EMBRAPA), foram avaliadas através de colorímetro (Konica 

Minolta ®, modelo CR 400, Osaka, Japão). Foram feitas duas leituras em pontos equidistantes 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423817303035#bib0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423817303035#bib0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423817303035#bib0005
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de cada fruto usando o espaço de cor CIELab. Os parâmetros L* a* e b* foram usados para 

cálculo da diferença total de cor (Equação 3). 

 

ΔE=[(ΔL*)2 + (Δa*)2  + (Δb*)2 ]1/2                                                        (Equação 3) 

 

As leituras foram feitas entre cada dia de análise e o dia 0 (GARCÍA-BETANZOS 

et al., 2017). 

 

4.5.2 Clorofila e carotenoides  

 

A determinação de clorofila e carotenoides totais foram realizadas utilizando o 

método descrito por Kotíková et al. (2011). 0,125 g de goiaba foi adicionado à 15 mL de acetona 

100% por 48 horas no escuro a 4 °C. As amostras foram ulltrasonicadas (Ultronique, modelo 

Q3.0/40A, São Paulo, Brasil) por 15 minutos e, então, filtradas. As absorbâncias foram medidas 

a 662, 645 e 470 nm. O conteúdo de clorofila foi calculado conforme a seguir:  

 

Clorofila a (Ca) = 11,75 x A662 – 2,35 x A645                                         (Equação 4) 

 

Clorofila b (Cb) = 18,61 x A645 – 3,96 x A662                                                             (Equação 5) 

 

O teor total de carotenoides foi calculado com base no valor de clorofila da seguinte 

forma:  

 

Carotenoides totais = (1000 x A470 – 2,27 x Ca – 81,4 x Cb)/ 227         (Equação 6) 

 

Os resultados foram expressos em µg. g -1 de polpa.  

 

4.6 Firmeza, histologia e variáveis associadas  

 

4.6.1 Firmeza 

 

A firmeza foi realizada através de penetrômetro (Magness-Taylor, modelo FT-011) 

equipado com ponteira de 8 mm. As medições foram realizadas em dois pontos equidistantes 

do fruto e os resultados expressos em Newton (N).  
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4.6.2 Histologia 

 

A análise histológica utilizando microscopia de luz foi realizada através de fixação 

das amostras em glutaraldeído 1% (v/v) e paraformaldeído 4% (v/v) em tampão fosfato de sódio 

a 0,02 M (pH 7,2), durante 24 h a 25 ºC (KARNOVSKY, 1965). O material foi desidratado em 

bateria crescente de etanol de 50 a 100% (v/v) e incluído em resina (Reichert-Jung ®, 

Alemanha). Cortes do epicarpo e mesocarpo foram realizados em micrótomo (SLEE CUT ® 

5062, Alemanha) e, então, corados com PAS (ácido periódico 0,5% (v/v) e reativo de Schiff) 

(Vidal, 1977). Os cortes foram fotografados em microscópio (Olympus ®, BX41TF, Tóquio, 

Japão) acoplado a câmera digital (Olympus ®, modelo UC30, Japão) usando o software 

cellSens®. 

 

4.6.3 Enzimas hidrolíticas de parede 

 

A atividade da poligalacturonase (PG, EC 3.2.1.15) foi determinada de acordo com 

Pressey e Avants (1982) e Buescher e Furmanski (1978). O extrato foi obtido a partir de 4 g da 

polpa de goiaba homogeneizada com 8,34 mL de água destilada gelada e centrifugada a 5000 

rpm durante 15 min a 4 °C.  O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi ressuspenso em 

3,34 mL de água destilada gelada. Após esse passo ser repetido três vezes, finalmente, o 

precipitado foi homogeneizado com 8,34mL de NaCl (0,1 M). O pH foi ajustado para 6,0 e 

deixado descansar por 1 h. Em seguida foi centrifugado a 5000 rpm durante 25 min a 4 °C.  A 

atividade da enzima foi avaliada a partir de 300 µL do sobrenadante adicionados de 300 µL de 

ácido poligalacturônico (0,25% em 37,5 mmol L -1 de tampão acetato de sódio, pH 5,0). A 

mistura foi incubada a 30 °C por 3 h, em seguida colocada em banho fervente por 5 min. A 

absorbância foi medida 540 nm.  Os resultados foram expressos como UA. g −1 de polpa. 

A atividade da pectinametilesterase (PME, EC 3.1.1.11) foi realizada com base na 

técnica descrita por Jen e Robinson (1984). O extrato bruto enzimático foi obtido de 5g de polpa 

homogeneizado com 20 mL de NaCl (0,02 M). O homogenado foi filtrado (Whatman No. 1) 

para obtenção do extrato. 5 mL do extrato adicionado com 30 mL de pectina cítrica (1%, 0,2 

M, pH 7,0) foram titulados com NaOH (0,01 M) até pH 7,0 durante 10 min. O volume de NaOH 

gasto foi usado para calcular a atividade enzimática. Uma unidade de atividade enzimática (UA) 

foi definida como o consumo de 1 ηmol de NaOH. min -1 e os resultados expressos como UA/ 

g -1 de polpa. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521415301654#bib0195
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521415301654#bib0050
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4.6.4 Peroxidação lipídica (PL) 

 

A PL das membranas celulares dos frutos foi determinada conforme Zhu et al. 

(2008) baseado na formação de malonaldeído (MDA). Alíquota de 2 g da polpa adicionado de 

10 mL de ácido tricloroacético (TCA) 0,1% foi centrifugada a 3248 x g durante 20 minutos a 4 

°C. Alíquota de 0,75 µL do sobrenadante foram adicionados de 300 µL da solução de TCA 

20% contendo ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,5% e incubados durante 30 minutos a 95 °C. Após 

a incubação, foi centrifugados a 3000 x g durante 10 minutos a temperatura ambiente. As 

absorbâncias foram lidas a 532 nm e corrigidas para turbidez inespecífica subtraindo a 

absorbância a 600 nm. O conteúdo de MDA foi calculado utilizando coeficiente de extinção 

molar de 155 nmol-1. cm-1 (HEATH; PACKER, 1968) e expressos em ηmol MDA. g-1 de polpa. 

 

4.7 Compostos antioxidantes e atividade antioxidante total (AAT) 

 

4.7.1 Ácido ascórbico (AA) 

 

O conteúdo de AA foi feito seguindo método proposto por Chen e Wang (2002). 2 

g da polpa foi homogeneizada com 25 mL de TCA 5% e posteriormente centrifugada (Sigma 

2-16 KL) a 15.000 x g por 12 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi separado e utilizado como 

extrato. A quantificação foi realizada pela mistura de 50 µL do extrato, 25 µL do tampão fosfato 

de potássio 100 mM (pH 7,7), e 175 µL de uma mistura contendo TCA 10%, ácido fosfórico, 

2,2-bipiridil e 0,3% de tricloreto de ferro, incubado a 37 °C por 60 minutos e então, absorbância 

foi monitorada a 525 nm em leitor de microplacas (Synergyx Mx, Biotek, Estados Unidos). Os 

resultados foram expressos em mg.100 g -1 de polpa.  

 

4.7.2 Polifenóis totais (PT) 

 

O conteúdo de PT foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu (OBANDA; 

OWUOR, 1997) adaptado por Rufino et al. (2006). A leitura da absorbância foi realizada a 700 

nm, sendo o ácido gálico (Acrós Organics) usado como padrão e os resultados expressos em 

mg de equivalentes de ácido. 100 g -1. 
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4.7.3 Atividade antioxidante total (AAT)  

 

A AAT foi determinada pelo método ABTS conforme metodologia de Re et al. 

(1999) modificada por Rufino et al. (2006), utilizando método de oxidação do radical 2,2-

azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-ácido-sulfônico (ABTS * +). A absorbância foi medida a 

734 nm. Uma curva de calibração foi preparada com soluções padrão de trolox (100-2000 μM) 

e os resultados foram expressos como μM Trolox. g −1 de polpa.  

 

4.8 Enzimas antioxidantes (EA) 

 

Extrato enzimático para a determinação da atividade das enzimas antioxidantes 

(EA) e teor de proteínas totais foi obtido (YANG; ZHEBG; CAO, 2009). Alíquota de 2 g da 

polpa foram diluídas em 10 mL de tampão fosfato de potássio 0,1M (pH 7,0), contendo ácido 

etilenodiamino tetra-ácetico (EDTA) 0,1mM, e centrifugadas a 3248 x g por 40 minutos a 4 °C. 

O sobrenadante obtido foi utilizado como extrato enzimático. 

O teor de proteínas totais foi quantificado para expressar os resultados da atividade 

das EA em base proteica. Os resultados foram expressos em mg. g -1 de polpa (BRADFORD, 

1976). 

 

4.8.1 Atividade da dismutase do superóxido (SOD) 

 

A atividade da SOD (EC 1.15.1.1) foi determinada segundo Giannopolitis e Ries 

(1977) baseada na fotorredução do nitro-azul-tetrazólio (NBT) pela luz na presença de 

RIBOFLAVINA e metionina. A absorbância foi medida espectrofotometricamente a 560 nm e 

os resultados foram expressos em UA. g -1 de proteína, considerando que uma unidade de 

atividade enzimática da SOD (UA) é definida como a quantidade da enzima requerida para 

promover 50% de inibição da taxa de fotorredução do NBT.  

 

4.8.2 Atividade da catalase (CAT)  

 

A atividade da CAT (EC 1.11.1.6) foi avaliada com base na redução do peróxido 

de hidrogênio (H2O2) (BEER; JÚNIOR; SIZER, 1952). Em banho-maria a 30 °C, tampão 

fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,0) contendo EDTA 0,1 mM, foram aquecidos durante 5 

minutos. Depois adicionou-se o H2O2 0,5 M e o extrato enzimático. A atividade da CAT foi 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/superoxide-dismutase
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monitorada pelo decréscimo na absorbância a 240 nm durante 10 minutos e quantificada 

utilizando o coeficiente de extinção molar do H2O2 (36 M-1. cm-1). Os resultados foram 

expressos em µmol H2O2. g
-1 de proteína.  

 

4.8.3 Atividade da peroxidase do ascorbato (APX) 

 

A atividade da APX (EC 1.11.1.1) foi determinada baseada na oxidação do 

ascorbato pelo peróxido de hidrogênio (H2O2), conforme metodologia descrita por Nakano e 

Asada (1981). A taxa de oxidação do ascorbato pelo H2O2 foi monitorada a 290 nm durante 10 

minutos. Utilizando o coeficiente de extinção do ascorbato (2,8 mM-1. cm-1), os resultados 

foram expressos em µmol H2O2. g
-1 de proteína. 

 

4.9 Delineamento experimental e análise estatística 

 

Foi realizado um delineamento experimental com arranjo fatorial 3 x 5 que 

corresponde a três tratamentos: (controle, RX e RXE) e cinco períodos de avaliação (0, 4, 7, 11 

e 14 dias), com três repetições, sendo cada repetição composta por uma bandeja contendo 3 

frutos, totalizando 9 frutos/ tratamento/ período de avaliação.   

Para a análise de perda de massa, foram realizadas em cada repetição, uma triplicata 

composta por uma bandeja contendo 4 frutos, totalizando 12 frutos/ tratamento/ dia de 

avaliação. 

Os dados foram analisados estatisticamente e submetidos à análise de variância 

(ANOVA) utilizando o software STATISTICA version 10. A comparação das médias foi 

realizada empregando o teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Todos os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/enzyme-activity
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização do extrato do pedúnculo do cajueiro (EC)  

 

O uso do solvente hidroalcoólico utilizado no processo de extração possibilitou a 

obtenção de um extrato com boa capacidade antioxidante (Tab. 1). O extrato apresentou maior 

teor de fenólicos totais se comparado ao ácido ascórbico. No que se refere a atividade 

antioxidante, os resultados mostraram que o EC teve forte atividade de reduzir o ferro (FRAP), 

sendo superior à capacidade de sequestrar o radical orgânico ABTS.  

Dentre alguns extratos estudados, os de folhas de mirtilo mostraram alta capacidade 

antioxidante, assim como o extrato de EC, devido à presença de polifenóis (YANG et al., 2014). 

Extratos da casca de Romã também evidenciou tal propriedade (NAIR; SAXENA; KAUR, 

2018), assim como os extratos de azeitona (KHALIFA et al., 2017), folha de lotus (FAN et al., 

2019), tulsi (MURMU; MISHRA, 2017), cálice de Roselle (VENTURA-AGUILAR et al., 

2018) e folhas de murta (RAMÍREZ et al., 2012). Todos esses autores aplicaram esses extratos 

em revestimentos afim de explorar a propriedade antioxidante destes na manutenção da 

qualidade pós-colheita de frutos. Assim verifica-se o potencial para utilização do EC em 

revestimento proposto neste estudo.  

 

Tabela 1 – Compostos antioxidantes e atividade antioxidante total do Extrato do subproduto do pedúnculo do 

Cajueiro (EC) 

Polifenóis totais 437,15 ± 11,21 mg EAG*. 100 g -1 

Ácido ascórbico 126,6 ± 1,48 mg. 100 g –1 

Atividade antioxidante (ABTS) 57,37 ± 9.54 μM Trolox. g -1 

Atividade antioxidante (FRAP) 212,45 ± 5,22 μM sulfato ferroso. g -1 

*EAG: Equivalentes de Ácido Gálico 

Os resultados são baseados na massa fresca do EC e os dados são apresentados como média ± desvio padrão de 

três repetições. 
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5.2 Caracterização física do revestimento 

 

5.2.1 Ângulo de contato, potencial Zeta, tamanho e índice de polidispersão (PDI) 

 

O ângulo de contato dos revestimentos na casca de goiaba variou entre 71,1 ± 1,01 

a 65,5 ± 0,86 (Tab. 2). Os resultados mostram que a adição do EC ao revestimento (RXE) levou 

à uma diminuição no ângulo de contato formado entre a superfície do fruto e a solução de 

revestimento, o que melhorou significativamente (p<0,05) a sua espalhabilidade em relação ao 

RX (APÊNDICE Figura 1B e 1C). Além disso, verifica-se que a performance do revestimento 

RXE equipara-se ao da água, pois não houve diferença significativa nos valores encontrados 

(Tab. 2) (APÊNDICE Figura 1A e 1C). Um menor ângulo de contato proporciona maior 

interação entre a solução do revestimento e a casca do fruto, o que favorece a formação de 

coberturas uniformes (RAMÍREZ et al., 2012). Esses autores relataram a tendência da redução 

do ângulo de contato entre superfície de frutos (maçã e marmelo) e as soluções de revestimento 

de carboximetilcelulose (CMC) incorporado com extrato aquoso de folhas de murta (Ugni 

molinae Turcz). Os resultados mostraram ângulo de contato em torno de 76–73 ° para maçã e 

82–78º para marmelo, valores aproximados ao encontrado nesse estudo. 

 

Tabela 2 – Caracterização física dos revestimentos elaborados a base de xiloglucano, óleo de gergelim e extrato 

de caju 

*Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p < 0,05). RX- 

Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim. RXE- Revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato 

de caju. 

 

O potencial zeta, o índice de polidispersão (PDI) e o tamanho da gota das soluções 

de revestimento foram avaliados (Tab. 2). O revestimento RX alcançou potencial zeta de 

Revestimentos 

 
Ângulo de 

contato (º) 

Potencial zeta 

(mV) 

Índice de 

polidispersão 

(PDI) 

Tamanho (nm) 

RX 75,1 ± 1,01 a -3,5 ± 0,32 a 0,71 ± 0,06 a 831,63 ± 144,67a 

RXE 65,5 ± 0,86 b -6,3 ± 1,08 b 0,56 ± 0,02 b 425,30 ± 96,83 b 

Água  64,6 ± 2,81 b - - - 
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módulo inferior em relação ao RXE (p < 0,05). O valor superior encontrado para RXE melhorou 

significativamente o PDI mostrando que as gotículas de óleo possuem distribuição de tamanho 

mais homogêneo. Quanto maior o potencial zeta em módulo maior será a repulsão eletrostática 

entre as gotículas adjacentes em suspensão, evitando a coalescência e, consequentemente, 

mantendo as gotículas com tamanho menor. Isso corrobora com os resultados encontrados, uma 

vez que, o tamanho da gota de óleo  para o revestimento RXE (425,30 ± 96,83) foi 

significativamente inferior ao RX (831,63 ± 144,67) contribuindo para uma distribuição mais 

homogênea (SÁNCHEZ-ORTEGA et al., 2016).  

Os compostos fenólicos presente no extrato adicionado ao revestimento (RXE) 

podem ter funcionado como surfactantes, estabilizando a emulsão, assim como mostra estudo 

realizado por León-zapata et al. (2017). A utilização do ultrassom apesar de melhorar a 

homogeneização, pode ter influenciado o baixo potencial zeta verificado para ambos os 

revestimentos. Importantes mudanças ocorrem na superfície da carga da partículas em 

suspensão quando alta energia é introduzida na dispersão (ZAMBRANO-ZARAGOZA et al., 

2013). Isso explica o reduzido valor encontrado para o potencial zeta de ambos os revestimentos 

quando comparado a outros estudos (ARNON-RIPS; PORAT; POVERENOV, 2019; 

GONZÁLEZ-SAUCEDO et al., 2019; SALAS-MÉNDEZ et al., 2019). 

 

5.2.2 Reologia 

 

O estudo do comportamento reológico é importante para caracterizar o 

comportamento de fluxo dos revestimentos comestíveis (GALVÃO et al., 2018). Em nossa 

pesquisa observamos que ambos os revestimentos (RX e RXE) se ajustaram bem ao modelo 

reológico da Lei da potência (y = a*x b) (APÊNDICE Figura 2A e 2B). A correlação linear 

confirmou a viabilidade do ajuste (R2 > 0,9). As variáveis ‘a’ que representa o índice de 

consistência e a variável ‘b’, caracterizada como o índice de comportamento, foram aplicadas 

na Equação 1, considerando uma taxa deformação de 200 s -1 para calcular a viscosidade 

aparente (Tab. 3).  

Não foi detectado diferença significativa na viscosidade aparente entre os 

revestimentos estudados (Tab. 3). Em trabalho realizado por Lemes et al. (2017), revestimento 

bioativo de gelatina foi ajustado adequadamente ao mesmo modelo matemático encontrado em 

nosso estudo, no entanto, a viscosidade aparente relatada foi inferior (0,259 Pa.s), isso significa 

que o tipo de hidrocoloide afeta o comportamento reológico de soluções de revestimento 

(SILVA-WEISS et al., 2014). O índice de comportamento mostrou que ambos os revestimentos 
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são fluidos pseudoplásticos (n < 1) (Tab 3), ou seja, são fluidos não newtonianos em que a 

viscosidade decresce com o aumento do gradiente de velocidade.  

 

Tabela 3 – Variáveis reológicas dos revestimentos a base de xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju 

Revestimentos Viscosidade 

µap (Pa.s) 

Índice de comportamento (n) 

RX 5,02 ± 0,85 a 0,499 

RXE 6,04 ± 0,17 a 0,590 

*Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p < 0,05). RX- 

Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim. RXE- Revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato 

de caju. 

 

5.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Observações perpendiculares da superfície dos filmes podem ser feitas através das 

imagens na Figura 8. As imagens mostram que o revestimento adere intimamente à casca do 

fruto (Figura 8 A e 8 C). O filme RX apresentou morfologia grosseira com estrutura de 

partículas heterogênea e presença de poros e rachadura (Figura 8 A e 8 B). Ao analisar o filme 

RX na casca do fruto (Figura 8 A) é possível visualizar os poros característicos desse 

revestimento. A presença de poros semelhante a estes foram encontrados em filmes elaborados 

a partir de partículas lipídicas-goma xantana (ZAMBRANO-ZARAGOZA et al., 2013).  

Em comparação, o filme RXE parece homogêneo com superfície contínua e a 

ausência de partículas indica homogeneização adequada (DAS; DUTTA; MAHANTA, 2013) 

(Figura 8 C e 8 D). Os compostos fenólicos presente no EC podem ter contribuído para melhorar 

a aparência do filme RXE, funcionando como tensoativos e melhorando a emulsificação do 

óleo de gergelim no revestimento (LEHTONEN et al., 2018). Filme de Pupulana, que continha 

extrato de flores de meadowsweet (Filipendulae ulmariae flos) apresentaram estrutura estáveis 

e caracterizavam-se por superfícies brilhantes, transparentes e uniformes, sem a presença de 

poros visíveis e rachaduras (GNIEWOSZ et al., 2014).  

Os mesmos resultados em relação ao filme RX deste trabalho foram obtidos em 

filmes à base de glúten incorporados de extratos de casca de romã e folhas de curry. Nestes tais 

filmes foi possível observar a formação de porosidade, além disso, o filme mostrou alguns 

pequenos cristais como partículas; isso foi atribuído à gelatinização dos grânulos de glúten 

(KUMARI et al., 2017). 
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Figura 8 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos filmes formado a partir dos revestimentos elaborados 

a base de xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju sob goiabas ‘Paluma’. (A) Casca de goiaba revestida com 

filme RX (Xiloglucano e óleo de gergelim) com aumento de 400 x. (B) Filme RX (Xiloglucano e óleo de gergelim) 

com aumento de 200 x. (C) Casca de goiaba revestida com filme RXE (Xiloglucano e óleo de gergelim e Extrato 

de caju) com aumento de 400 x. (D) Filme RXE (xiloglucano e óleo de gergelim) com aumento de 200 x. 

 

  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

5.3 Variáveis de qualidade pós-colheita das goiabas 

 

A perda de massa ocorreu progressivamente ao longo do tempo para todos os 

tratamentos, no entanto, foi significativamente inferior para os frutos revestidos (Tab. 4). Foi 

observado que, nos primeiros 4 dias de armazenamento, houve diferença significativa entre as 

amostras controle e as amostras RXE. Pode-se observar que os frutos controle, ao final do 

armazenamento, apresentaram uma intensificação da perda de massa significativa quando 

comparado aos frutos revestidos. Este comportamento pode ter relação à propriedade de 

barreira física exercida pelo revestimento que contribui com a redução da perda de umidade, 

retardando a desidratação do fruto (SOGVAR; SABA; EMAMIFAR, 2016). Forato et al. 

(2015) demonstraram que formulações de revestimento a base de goma de cajueiro e 

A B 

D C 

PORO 

RACHADURA 

POROS 
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carboximetilcelulose atuaram positivamente, retardando a perda de massa em frutos de goiaba 

em temperatura ambiente.  

 

Tabela 4 – Parâmetros de qualidade pós-colheita de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a base de 

xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias a 25 ºC 

Variáveis 

Tratamentos 

Dias de armazenamento 

0 4 7 11 14 

Perda de 

massa (%) 

 

Controle           -  23,00 ± 5,59 aC  35,66 ± 2,81 aBC 39,17 ± 9,05 aAB   52,53 ± 5,04 aA 

RX           -  11,80 ± 5,31 abC  20,33 ± 5,08 bBC  29,14 ± 2,97 aAB  37,17 ± 2,28 bA 

RXE           - 4,94 ± 3,68 bB 15,08 ± 2,79 bC 26,34 ± 2,08 aA 33,34 ± 4,51 bA 

SS (ºBrix)      

Controle 8,10 ± 0,47aB 10,61 ± 0,64 aA  11,07 ± 0,55 aA 10,08± 0,54aA 11,25 ± 0,51aA 

RX 8,55 ± 1,19 aB 10,66 ± 0,24 aA  10,44 ± 0,29 abA 10,05 ± 0,45aAB 10,17 ± 0,54 aA 

RXE 8,47 ± 0,45 aC 9,15 ± 0,26 aBC 9,48 ± 0,65 bBC 10,22 ± 0,88 aB 11,23 ± 0,93 aA 

pH      

Controle 3,83 ± 0,20 aB  3,94 ± 0,08 aB 4,46 ± 0,23 Aa 4,16 ± 0,15 aAB 4,25 ± 0,13 aA 

RX 3,84 ± 0,03 aB 3,81 ± 0,07 aB 4,30 ± 0,06 aA  3,87 ± 0,11 abB 4,49 ± 0,23 aA 

RXE 3,84 ± 0,06 aB 3,94 ± 0,02 aAB 4,33 ± 0,03 aAB 3,83 ± 0,13 bB 4,70 ± 0,34 aA 

AT (% ácido 

cítrico) 

 
 

   

Controle 0,75 ± 0,05bAB  0,81 ± 0,04 aAB 0,90 ± 0,16 aA 0,62 ± 0,15 bAB 0,58 ± 0,09 bB 

RX 1,01 ± 0,07 aA 0,83 ± 0,02 aB 0,83 ± 0,12 aB 0,94 ± 0,03 aAB 0,83 ± 0,02 aB 

RXE 0,74 ± 0,17 bB 0,81 ± 0,04 aAB 1,00 ± 0,09 aAB 1,02 ± 0,08 aA 0,86 ± 0,03 aAB 

IM (SS/AT)      

Controle 10,78± 0,74 aB 11,64 ± 2,54 aB 12,56 ± 1,92 aB 19,22 ± 2,17 aA 19,61 ± 3,62 aA 

RX 8,05 ± 0,71 aC 12,92 ± 0,50 aA 12,75 ± 1,62 aAB 10,47 ± 0,14 bBC 12,20 ± 0,80 bAB 

RXE 12,35 ± 3,31aA  11,18 ± 0,37 aA  9,50 ± 0,57 aA 10,25 ± 0,87 bA 12,97 ± 1,35 bA 

*Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os tratamentos pelo teste de 

Tukey (p < 0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa, em relação ao 

tempo, pelo teste de Tukey (p < 0,05). RX- Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim. RXE- Revestimento 

de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato de caju. 

 

O conteúdo de SS foi influenciado pelo tempo de armazenamento, mas não foi 

afetado pelos tratamentos aplicados (p ≤ 0,05) (Tab. 4). Houve um aumento significativo de SS 
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ao longo do tempo para os três tratamentos. No 7° dia os frutos revestidos com RXE 

apresentaram SS significativamente inferior em relação grupo controle. Nos dias posteriores 

(dias 11 e 14) essa diferença não ocorreu. Isso implica que o revestimento RXE é eficiente em 

reter a degradação de carboidratos em goiabas em até sete dias de armazenamento. Apesar de 

não ter sido verificado diferença no 14º dia entre os tratamentos, foi observado que os frutos 

controle e RX alcançam níveis de sólidos solúveis maiores antecipadamente (4º dia) durante o 

armazenamento comparado aos frutos RXE, que ocorre somente no 11º dia. Estes resultados 

estão de acordo com Silva et al., (2018), os quais mostraram que o uso de revestimento de 

quitosana retardou o aumento do conteúdo de SS em goiabas. Os revestimentos comestíveis 

modificam a atmosfera interna dos frutos, reduzindo sua atividade metabólica e, 

especificamente, a degradação de carboidratos (VENTURA-AGUILAR et al., 2018).  

Com relação ao pH dos frutos, houve um aumento considerável durante o tempo de 

armazenamento, embora não foi observado diferença entre os tratamentos (p ≤ 0,05).  

Enquanto que para a AT, houve uma diminuição ao longo do armazenamento e os 

frutos não revestidos apresentaram AT significativamente menor que as goiabas revestidas 

(Tab. 4). Segundo Kowalczyk et al. (2017), com o avanço do amadurecimento, os ácidos 

orgânicos são utilizados como substrato na respiração levando a redução do seu teor. Os 

resultados mostraram que a partir do 11º dia, os revestimentos aplicados aos frutos (RX e RXE) 

contribuíram para a manutenção da AT, os quais apresentaram teor mais elevado em relação ao 

controle. Esse comportamento também foi relatado por Aquino et al. (2015) ao estudar o efeito 

de revestimento de amido-quitosana enriquecido com óleo essencial de Lippia gracillis Schauer 

durante o armazenamento de goiabas à temperatura ambiente verificaram que ao final do 

armazenamento, os frutos apresentaram entre 0,62 ± 0,01 e 1,05 ± 0,07 % de ácido cítrico, 

constatando valores semelhantes aos da nossa pesquisa. 

O IM (Tab. 4) demonstrou que os revestimentos tiveram efeito sobre o 

amadurecimento das goiabas (p ≤ 0,05). Embora que, para todas as amostras foi observado um 

aumento gradual no IM, nos frutos revestidos essa mudança ocorreu em menor escala, havendo 

diferença estatística em relação aos frutos controle entre os dias 11 e 14. Isso evidencia que o 

revestimento proposto é efetivo no retardo do amadurecimento de goiabas armazenadas em 

temperatura ambiente. 
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5.4 Cor e variáveis associadas 

 

A cor é um importante atributo de qualidade em frutos de goiabas (SILVA et al., 

2018). Os resultados relacionados ao conteúdo de clorofila mostraram que os frutos 

apresentaram desverdecimento ao longo do armazenamento (Tab. 5).  De acordo com Santos et 

al. (2018), isso é devido as mudanças da cor verde para amarela que ocorre durante o 

amadurecimento do fruto. No entanto, nota-se que as goiabas revestidas (RX e RXE) 

mantiveram conteúdo de clorofila significativamente mais elevado quando comparado ao 

controle. Além disso, ao analisarmos a diferença total de cor (ΔE) da casca, confere que os 

valores de ΔE para os frutos revestidos foi significativamente menor do que o controle.  O efeito 

do revestimento sobre o conteúdo de clorofila em goiabas é devido a uma modificação na 

atmosfera interna, que reduz a ação do etileno promovendo um retardo na degradação desse 

pigmento, consequentemente, da sua cor (HONG et al., 2012). 

Os carotenoides foram reduzidos significativamente ao longo dos dias de 

armazenamento nos frutos sem revestimento, enquanto que para os revestidos (RX e RXE) foi 

observado um aumento do conteúdo desse pigmento antioxidante a partir do 7° dia (Tab. 5). O 

aumento no conteúdo de carotenoides também foi observado em tomates revestidos com goma 

arábica em estudo realizado por Ali et al. (2013).  

Os autores explicaram que a respiração foi reduzida em consequência da aplicação 

do revestimento e isso atrasou o amadurecimento e, consequentemente, mantendo maior 

quantidade de carotenoides em tomates armazenados durante 16 dias à 20 ºC. Além disso, 

González-Saucedo et al. (2019) justificaram que o aumento de carotenoides em pimentões 

tratados com revestimento de quitosana e extrato de nanche (Brysomina crassifolia  (L.) Kunth) 

(rico em composto antioxidante) seria devido a indução dos metabólitos secundários em 

resposta ao fator de estresse, no qual consistiu no revestimento.  Assim, sugere-se que a 

aplicação do revestimento promoveu atraso no amadurecimento das goiabas, além de ter 

contribuído no aumento de carotenoides.  
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Tabela 5 – Cor e variáveis associadas de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a base de xiloglucano, 

óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC 

Variáveis Dias de armazenamento 

Tratamentos 4 7 11 14 

ΔE casca         

Controle  10,6 ± 2,99 aB 18,0 ± 4,68 aAB 19,3 ± 2,84 aAB 25,3 ± 2,27 aA 

RX 4,29 ± 3,06 abA 4,5 ± 1,13 aA 11,7 ± 1,47 bA 10,1 ± 8,08 bA 

RXE  2,96 ± 1,76 bC 5,7 ± 1,70 aBC 12,2 ± 2,92 bA 9,6 ± 3,06 bB 

ΔE polpa         

Controle  7,9 ± 2,03 aA 6,2 ± 2,42 aA 7,2 ± 0,80 aA 7,5 ± 2,55 aA 

RX 10,9 ± 5,19 aA 8,9 ± 5,77 aA 7,4 ± 1,66 aA 7,5 ± 3,23 aA 

RXE  6,3 ± 1,30 aA 7,2 ± 4,28 aA 5,4 ± 1,65 aA 3,3± 1,22 aA 

Clorofila  

(µg.g-1) 
  

      

Controle  60,4 ± 1,66 cA  10,5 ± 1,38 cB 6,1 ± 1,55 cB 13,1 ± 3,87 bB 

RX 78,3 ± 0,88 aA 27,3 ± 1,33 bC 42,3, ± 0,88 aBC 49,7, ± 7,86 aB 

RXE  71,3 ± 1,32 bA  43,0 ± 0,99 aC 31,4 ± 2,76 bD 59,2 ± 0,66 aB 

Carotenoides 

(µg. g -1) 
  

      

Controle  52,5 ± 1,74 aA  36,4 ± 1,50 cB  11,8 ± 0,45 cC 1,7 ± 0,04 bD 

RX 66,5 ± 2,30 bC  108,6 ± 4,42 bB  174, 2 ± 1,39 aA 8,6 ± 1,31 aD 

RXE  62,1 ± 0,15 bC  182,7 ± 2,78 aA  128,3 ± 12,5 bB 11,4 ± 2,04 aD 

*Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre os tratamentos pelo teste de 

Tukey (p < 0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa, em relação ao 

tempo, pelo teste de Tukey (p < 0,05). RX- Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim. RXE- Revestimento 

de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato de caju. 

 

5.5 Firmeza, histologia e variáveis associadas 

 

A Figura 9 mostra que todas as amostras tiveram redução da firmeza até o 11° dia 

de armazenamento, sendo observado para os frutos controle uma diminuição de 57,5 N para 

18,9 N, enquanto que para os revestidos a redução foi de 57 N a 50,2 N, para o tratamento RX, 

e de 57 N a 51,9 N para o RXE. Germano et al. (2019) conseguiram retardar a perda da firmeza 

de goiabas, utilizando revestimento a base de cera de carnaúba e galactomanano. Takma e Korel 

(2017) promoveram a manutenção da perda da firmeza de uvas durante armazenamento, quando 
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foram tratadas com revestimento de alginato e vanilina. Nesse estudo, não houve diferença 

significativa na firmeza dos frutos tratados com RX e RXE, durante o período de 

armazenamento, os valores mantiveram-se aproximadamente constantes (p ≤ 0,05). Segundo 

Fagundes et al. (2014), a resistência ao decaimento da firmeza pode também estar relacionado 

à manutenção da perda de massa, resultado que foi observado para os frutos revestidos (Tab. 

4). Ao final do armazenamento, houve um aumento significativo (p ≤ 0,05) da firmeza nos 

frutos controle. Isso pode estar relacionado a excessiva perda de massa e retração dos tecidos 

ocorrido para este tratamento durante o armazenamento (MURMU; MISHRA, 2017).   

 

Figura 9 – Firmeza de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a base de xiloglucano, óleo de gergelim e 

extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC. *Frutos Controle ( ), frutos RX ( ) e frutos RXE 

( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As mudanças na firmeza dos frutos podem também estar relacionada à atividade de 

enzimas hidrolíticas da parede celular, as quais são responsáveis pelo amaciamento dos tecidos 

(GARCÍA-BETANZOS et al., 2017).  

Os resultados da atividade das enzimas PG e PME são mostrados na Figura 10. Percebe-

se que a atividade da PG foi reduzida nas goiabas tratadas com RX e RXE comparadas as 

goiabas sem revestimento, houve diferença significativamente (p ≤ 0,05) entre os frutos 

revestidos e não revestidos nos dias 4, 7 e 11. Contudo, não houve diferença significativa entre 

as amostras RX e RXE durante todo período de avaliação. Isso evidencia que ambos 

revestimentos são afetivos em reduzir a atividade de PG de goiabas. Até o 4° dia de 
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armazenamento houve um aumento acentuado na atividade da PG para o tratamento controle, 

sendo que nesse mesmo período foi observada uma queda acentuada na firmeza desses frutos 

(Figura 9). Semelhantemente, foi verificado que o valor mínimo de firmeza encontrado no 11° 

dia de armazenamento das amostras controle (6,72 N) ocorreu atividade máxima de PG (16,08 

± 1,98 UE. g -1). Nesse dia, a atividade dessa enzima nos frutos controle foi de 3 a 5 vezes 

superior em relação aos tratados com RX (5,05 ± 0,49) e RXE (3,06 ± 1,38), respectivamente.  

 

Figura 10 – Atividade das enzimas hidrolíticas de parede (PG (A) e PME(b)) de goiabas ‘Paluma’ revestidas 

com revestimento a base de xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 

ºC. *Frutos Controle ( ), frutos RX ( ) e frutos RXE ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os frutos de todos os tratamentos mostraram aumento significativo (p ≤ 0,05) na 

atividade da PME ao longo do armazenamento (Figura 10 B) e, entre os tratamentos, foi 

observado diferença significativa (p ≤ 0,05) a partir do 7° dia. Nesse período, para os frutos 

RXE a atividade da PME foi reduzida em 2 vezes (589, 79 ± 29,05 UE. g -1) quando comparada 

ao controle (1090,98 ± 35,73 UE. g -1), sendo 4 vezes menor ao final do armazenamento. De 

maneira geral, os revestimentos utilizados nesse estudo conseguiram prorrogar em 11 dias o 

aumento da atividade das duas enzimas estudadas. Além disso, a aplicação de revestimento a 

base xiloglucano enriquecido com EC promoveu impacto positivo, uma vez que, minimizou a 

atividade das enzimas hidrolíticas de parede celular, atrasando o amaciamento de goiabas 

durante 14 dias em temperatura de 25º C. Outros estudos também observaram semelhante 

desempenho, como os realizados por Liu et al. (2016), avaliando frutos de cherimoia revestidos 

A B 

Fonte: Elaborada pela autora 

 



54 

 

 

com quitosana e ácido cítrico e Liu et al. (2014) em ameixas tratadas com revestimento a base 

de quitosana e ácido ascórbico. 

A Peroxidação Lipídica (PL) é resultado da oxidação de ácidos graxos 

poliinsaturados das membranas celulares, ocasionada pelas EROs (espécies reativas do 

oxigênio), com consequente formação de compostos, como os íons peróxido e malonaldeído 

(MDA). Existe uma associação entre o amaciamento e a oxidação da membrana celular, sendo, 

dessa forma, a determinação da PL, uma forma de também avaliar as mudanças no amaciamento 

do fruto durante o amadurecimento (TESFAY; MAGWAZA, 2017b). 

 

Figura 11 – Peroxidação lipídica das membranas celulares de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a 

base de xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC. *Frutos Controle 

( ), frutos RX ( ) e frutos RXE ( ) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os resultados mostram que houve diferença significativa na PL dos frutos 

submetidos aos tratamentos analisados (Figura 11) Foi observado um aumento significativo da 

PL para os frutos controle ao longo do armazenamento, apresentando valor máximo no último 

dia de avaliação (52,78 ± 0,17 ηmol MDA. g -1). Apesar dos revestimentos (RX e RXE) 

aplicados nas goiabas promoverem uma redução significativa da PL, os frutos revestidos com 

RXE foram os que mostraram menor índice de PL, apresentando ao final do armazenamento 

índice de 23,35 ± 1,97 ηmol MDA. g -1 (2 vezes menor do que o controle), sugerindo que o 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyunsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyunsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyunsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyunsaturated-fatty-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/peroxide
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revestimento antioxidante tem potencial ação sobre espécies químicas oxidativas (EROs) e, 

portanto, pode contribuir para a redução dos processos oxidativos associados ao 

amadurecimento de goiabas. Em estudo realizado por Fan et al. (2019), o revestimento 

elaborado com extrato da folha lótus (Nelumbo nucifera Gaertn) foi eficaz na inibição da PL 

em frutos de goji (Lycium barbarum L.). Petriccione et al. (2018)  relataram diminuição do 

acúmulo de MDA em uvas revestidas com quitosana e tratadas com dosagens de ozônio. Chen 

et al. (2016) demostraram que a formação de MDA foi minimizada em mandarinas tratadas 

com revestimento de alginato e extrato de Ficus hista. 

A análise histológica dos cortes corados de goiaba foi estudada sobre os diferentes 

tratamentos aplicados durante os 14 dias de armazenamento (Figura 12). Nota-se a presença de 

parede celular corada devido à presença de polissacarídeo e também epicarpo fino (Figura 12). 

Inicialmente, as células dos frutos controle e RX apresentaram-se túrgidas e, à medida que o 

tempo de armazenamento avançou, houve uma perda de sua integridade. Os frutos controle e 

RX mostraram início do processo de plasmólise no sétimo dia, possivelmente devido à intensa 

atividade das enzimas de parede (PG e PME) (Figura 10).  

Nos dias seguintes (11° e 14° dia) é possível perceber desorganização celular e 

rompimento de parede nos frutos submetidos a esses dois tratamentos. Esse aspecto pode ter 

contribuído para a reduzida resistência mecânica das goiabas controle e RX (Figura 9). Para os 

frutos RXE não foi observado desorganização celular consequente de ruptura de parede celular, 

as células permaneceram com parede celular intactas durante os dias de avaliação, indicando 

que o revestimento antioxidante preservou a integridade das células promovendo, 

consequentemente, maior firmeza (Figura 9). Resultados semelhantes foram apresentados por 

Carvalho et al. (2016) que mostraram a preservação da integridade estrutural do tecido de 

melões minimamente processados revestidos com quitosana e trans-cinnamaldeído. 
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Figura 12 – Histologia do mesocarpo de goiabas ‘Paluma’ coradas com PAS e revestidas com revestimento a base 

de xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC. RX- Revestimento de 

Xiloglucano e óleo de gergelim. RXE- Revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato de caju. Barra:  

20 μm. Epicarpo (EP); (       ) parede celular. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

EP 

EP 
EP 



57 

 

 

5.6 Compostos antioxidantes e Atividade Antioxidante Total (AAT) 

 

O conteúdo de composto fenólicos totais (FT) diminuiu significativamente ao logo 

do armazenamento para os frutos de todos os tratamentos (Figura 13). A degradação intensa de 

fenóis pode estar associado ao processo de senescência do fruto (VENTURA-AGUILAR et al., 

2018). 

 

Figura 13 – Compostos fenólicos totais de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a base de xiloglucano, 

óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC. *Frutos Controle ( ), frutos RX             

( ) e frutos RXE ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Durante o armazenamento foi observado que os frutos RXE apresentaram maior 

nível de fenólicos (p ≤ 0,05) quando comparado ao RX e ao controle, o que pode ser atribuído 

ao efeito protetor do EC presente no revestimento (DAS; DUTTA; MAHANTA, 2013). A 

combinação do EC com o revestimento pode ter inibido a ação de enzimas de degradação dos 

compostos fenólicos devido restrição ao suprimento de oxigênio que é necessário para sua 

oxidação (HABIBIE et al., 2019). Por outro lado, os frutos sem revestimento (controle) tiveram 

um acentuado declínio no conteúdo desses bioativos nos primeiros 4 dias de armazenamento, 

mantendo-se constante nos demais dias. Ao final do armazenamento, o conteúdo de FT dos 

frutos RXE (116,99 ± 3,07 mg GAE. 100 g -1) foi de aproximadamente 2 vezes maior do que 

os RX (64,64 ± 4,26 mg GAE. 100 g -1), demonstrando que o extrato antioxidante adicionado 
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promoveu a manutenção dos FT em goiabas. Outros estudos mostram resultados semelhantes 

ao apresentado nessa pesquisa, comprovando que a utilização de revestimentos com potencial 

antioxidante podem preservar os compostos fenólicos em frutos, como maçã (KHALIFA et al., 

2017), morango (VENTURA-AGUILAR et al., 2018), framboesa (HASSANPOUR, 2015) e 

abacate (BILL et al., 2014).   

O conteúdo de Ácido Ascórbico AA foi determinado (Figura 14). 

 

Figura 14 – Ácido ascórbico de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a base de xiloglucano, óleo de 

gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC. *Frutos Controle ( ), frutos RX ( ) e 

frutos RXE ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Um aumento significativo na concentração de AA foi observado a partir do 4º dia 

para as amostras RXE, apresentando conteúdo máximo no 7º dia de armazenamento (141,52 ± 

11,04 mg.100 g -1), indicando que os frutos desse tratamento tiveram uma maior manutenção 

desse bioativo. Segundo Fan et al. (2019), elevados níveis de AA durante o armazenamento 

podem atrasar o seu processo oxidação contribuindo para sua maior concentração. Para os frutos 

controle, após o dia 0, a maior concentração de AA foi encontrada no 4º dia (109,79 ± 1, 23 

mg. 100 g -1), reduzindo até o final do armazenamento. A partir do 11° dia de armazenamento 

os frutos de todos os tratamentos já apresentavam uma redução no nível de AA. Entretanto, 

apenas o tratamento RXE diferiu significativamente dos demais, apresentando maior conteúdo 

(122,11 ± 3,65 mg. 100 g -1). Ao final do armazenamento, o conteúdo de AA nos frutos RXE 
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foi 1,5 vezes maior do que no RX e 2 vezes maior do que nos frutos controle, sendo observado 

apenas diferença significativa com relação ao controle. Dessa forma, o extrato incorporado ao 

revestimento foi contribuiu positivamente corroborando na manutenção de AA, indicando que 

é tecnologia pós-colheita que possui potencial para retardar os processos de oxidação 

associados ao amadurecimento de frutos.  

A Atividade Antioxidante Total (AAT) das amostras de goiabas ao longo do 

armazenamento foi estudada (Figura 15).  

 

Figura 15 – Atividade antioxidante total (AAT) de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a base de 

xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC. *Frutos Controle ( ), 

frutos RX ( ) e frutos RXE ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Os frutos revestidos mostraram AAT gradativamente maior que os frutos controle 

ao longo do armazenamento e, ao final desse período, as amostras RXE apresentaram maior 

AAT (4,35 ± 0,06 µM Trolox. g -1), seguido pelas amostras RX (3,49 ± 0,15 µM Trolox. g -1) e 

dos frutos sem revestimento (2,37 ± 0,29 µM Trolox. g -1). Segundo Petriccione et al. (2018), 

a preservação do conteúdo de compostos antioxidantes, como os FT e AA podem contribuir 

para melhorar a AAT do fruto.  
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5.7 Enzimas antioxidantes  

 

A Figura 16 mostra os resultados da atividade das enzimas antioxidantes SOD, CAT 

e APX. Ocorreu aumento significativo na atividade das três enzimas ao longo do tempo de 

armazenamento para os frutos revestidos. A aplicação dos revestimentos (RX e RXE) 

conseguiu aumentar significativamente (p ≤ 0,05) a atividade das três enzimas avaliadas em 

relação ao controle. Ao final da avaliação, foi registrado que os frutos que receberam a aplicação 

do RXE tiveram atividade enzimática superior para as três enzimas. As máximas atividade 

detectada para SOD foi encontrada no 7º dia de avaliação com valores de 10,6 ± 2,25 x 106 UA. 

g -1 para os frutos controle, 42,4 ± 1,12 x 106 UA. g -1 para RX e  47,0 ± 2,34 x 106  UA. g -1 

para RXE. No dia 14 foi verificado que os frutos com RX e RXE (15,2 ± 0,86 x 106 UA. g -1 e 

14,1 ± 1,88 x 106 UA. g -1, respectivamente) alcançaram atividade de SOD maior que o controle 

(6,91 ± 0,81 x 106 UA. g -1). O amadurecimento desencadeia condições oxidativas que leva ao 

aumento do potencial antioxidante enzimático. A SOD atua na linha de frente no processo de 

eliminação de radicais livres de oxigênio (EROs) , reduzindo o superóxido a peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (GAO et al., 2018).   

No 4º dia foi o período em que se registou a máxima atividade para a CAT (RXE: 

12,18 ± 1,57 x 103 μmol H2O2 .g -1; RX: 10,62 ± 1,55 x 103 μmol H2O2 .g -1; C: 3,78 ± 1,07 

µmol H2O2. g
-1 de proteína. Hong et al. (2012) afirmaram que a CAT desempenha função 

importante na resistência a oxidação em goiabas atrasando a senescência ao neutralizar o H2O2 

em água (H2O) e oxigênio (O2).  

Semelhantemente à SOD, os resultados da APX mostraram atividade elevada no 7º 

dia de armazenamento, havendo significativa diferença entre os frutos revestidos e não 

revestidos (p ≤ 0,05). As amostras revestidas (RXE: 59,8,0 ± 8,17 μmol H2O2 . g -1 e RX: 52,8 

± 1,44 μmol H2O2 . g -1) exibiram atividade enzimática de 3-4 vezes superior ao controle (16,0 

± 0,24 μmol H2O2 . g -1).  A APX também catalisa a neutralização do H2O2, assim, os produtos 

da reação da SOD poderia ter induzido o aumento da atividade da APX  nesse mesmo período 

(GERMANO et al., 2019). 

Outros trabalhos reportam o aumento da atividade de enzimas antioxidantes quando 

utilizado revestimentos antioxidantes em frutos, esclarecendo que a elevação do potencial 

enzimático foi responsável por minimizar espécies reativas do oxigênio (EROs) pelo sequestro 

de O2
- e H2O2 (CHEN et al., 2016; FAN et al., 2019; HABIBIE et al., 2019). Dessa forma, os 

resultados aqui obtidos mostram que os níveis mais altos dessas três enzimas antioxidantes em 

goiabas tratadas com RXE, provavelmente, contribuiu para baixa peroxidação lipídica 
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encontrada para os frutos deste tratamento (Figura 11) (LO’AY; DAWOOD, 2017). Assim 

como, o baixo potencial enzimático pode ter contribuído para acelerar os danos celulares nos 

frutos controle levando a senescência mais rápido (Figura 12).  

Os resultados ainda sugerem que o aumento do sistema antioxidante (compostos 

antioxidantes e enzimas antioxidantes) nas goiabas, através da aplicação do revestimento 

enriquecido com EC (RXE), contribuiu possivelmente para um controle mais efetivo do nível 

de radicais livres produzido durante o amadurecimento do fruto e isso, consequentemente, 

impediu o decaimento do amaciamento dos frutos por mais dias (Figura 9) (AL-QURASHI; 

AWAD, 2015). 

 

Figura 16 – Atividade das enzimas antioxidantes de goiabas ‘Paluma’ revestidas com revestimento a base de 

xiloglucano, óleo de gergelim e extrato de caju, armazenadas durante 14 dias à 25 ºC.. (A) atividade da Dismutase 

do Superóxido (SOD). (B) atividade da Catalase (CAT). (C) atividade da Peroxidase do Ascorbato (APX). Frutos  

Controle ( ), frutos RX ( ) e frutos RXE ( ) 

  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

A B 
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6 CONCLUSÕES 

 

A incorporação de extrato antioxidante do bagaço do caju (EC) atuou melhorando 

o desempenho físico do revestimento de xiloglucano, garantindo espalhabilidade adequada e 

homogeneidade do óleo de gergelim à cobertura formada sobre as goiabas. 

O revestimento a base de xiloglucano (RX e RXE) manteve a qualidade da goiaba 

“Paluma” durante armazenamento a 25º C, impedindo a perda de massa, retardando os 

paramentos físico-químicos e mantendo a cor do fruto durante os 14 dias de armazenamento.  

O revestimento antioxidante (RXE) não só impediu a degradação como promoveu 

a manutenção de compostos bioativos, melhorando o sistema antioxidante do fruto, juntamente 

com o aumento da atividade das enzimas antioxidante, isso reduziu formação de oxidantes 

associados ao amadurecimento  

As paredes celulares dos frutos RXE foram preservadas. Juntamente com a redução 

da atividade das enzimas hidrolíticas de parede, foi possível retardar o amaciamento do fruto 

durante os 14 dias de avaliação.  
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APÊNDICE A – DADOS COMPLEMENTARES  

 

 

Figura 1 – Imagens de Ângulo de contato entre as superfície do fruto de goiaba e os revestimentos. (A) Água, 

(B) Revestimento RX, (C) Revestimento RXE. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 2 – Gráficos da regressão linear dos parâmetros reológicos (Tensão de cisalhamento x taxa de 

deformação) dos revestimentos. (A) Revestimento RX, (B) Revestimento RXE 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora
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Tabela 1 – Resumo das médias das variáveis L*, a* e b* da análise de cor da casca de goiabas revestidas 

 

 

 

 

 

 

 

*Tratamento Controle: frutos sem revestimento; Tratamento RX: frutos revestidos com Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim;Tratamento 

RXE: frutos revestidos com revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato do pedúnculo do cajueiro. 

  

 

 

 

Tratamentos Dias de armazenamento L* a* b* 

Controle 0 59,80 ± 3,22 "-16,13 ± 0,20 36,23903 ± 2,14 

Controle 4 64,12 ± 7,01 "-8,6738 ± 0,22 41,40208 ± 4,78 

Controle 7 60,19 ± 7,81 "-1,6025 ± 1,65 39,17583 ± 5,28 

Controle 11 63,87 ± 7,40 1,8183 ± 1,81 39,57389 ±3,93 

Controle 14 54,74 ± 2,34 8,2679 ± 8,26 32,97611 ± 0,88 

RX 0 56,28 ± 0,81 "-16,89 ± 0,65 32,14 ± 0,86 

RX 4 55,70 ± 0,91 "-15,82 ± 0,39 30,95 ± 0,59 

RX 7 54,17 ± 0,41 "-13,41 ± 1,08 30,64 ± 0,35 

RX 11 51,50 ± 1,09 "-6,55 ± 1,49 29,88 ± 1,19 

RX 14 54,64 ± 3,01 "-7,12 ± 8,24 32,28 ± 0,92 

RXE 0 55,74 ± 2,09 "-16,55 ± 0,52 32,28 ± 2,12 

RXE 4 54,55 ± 0,61 "-15,22 ± 0,73 30,55 ± 0,07 

RXE 7 53,18 ± 0,60 "-12,84 ± 0,79 30,46 ± 0,48 

RXE 11 50,83 ± 1,64 "-6,17 ± 0,87 29,58 ± 1,46 

RXE 14 56,76 ± 2,28 "-8,04 ± 2,29 32,94 ± 3,05 
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Tabela 2 – Resumo das médias das variáveis L*, a* e b* da análise de cor da polpa de goiabas revestidas 

 

 

 

*Tratamento Controle: frutos sem revestimento; Tratamento RX: frutos revestidos com Revestimento de Xiloglucano e óleo de 

gergelim;Tratamento RXE: frutos revestidos com revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato do pedúnculo do cajueiro. 

 

 

 

Tratamentos Dias de armazenamento L* a* b* 

Controle 0 59,79 ± 0,80 24,94 ± 1,06 23,33 ± 0,69 

Controle 4 54,10 ± 1,56 30,02 ± 1,37 25,11 ± 0,66 

Controle 7 56,90 ± 2,52 28,50 ± 2,54 27,21 ± 0,28 

Controle 11 57,24 ± 4,32 26,50 ± 3,63 27,56 ± 2,30 

Controle 14 54,53 ± 2,53 23,61 ± 1,07 25,58 ± 1,55 

RX 0 69,33 ± 4,60 11,09 ± 8,40 25,19 ± 1,31 

RX 4 61,58 ± 2,32 22,99 ± 1,57 26,27 ± 0,74 

RX 7 64,41 ± 1,30 17,21 ± 2,93 29,15 ± 0,08 

RX 11 64,71 ± 4,31 18,61 ± 5,10 27,04 ± 1,47 

RX 14 70,01 ± 1,96 11,28 ± 2,56 28,32 ± 0,60 

RXE 0 18,73 ± 3,75 24,78 ± 0,51 31,92 ± 2,15 

RXE 4 63,72 ± 1,65 18,94 ± 2,25 27,19 ± 0,39 

RXE 7 62,69 ± 2,42 22,11 ± 2,59 26,48 ± 0,90 

RXE 11 64,04 ± 2,74 20,41 ± 3,71 27,93 ± 1,67 

RXE 14 65,61 ± 1,83 17,64 ± 1,94 27,45 ± 0,49 
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Tabela 3 – Resumo das médias das variáveis firmeza, enzimas hidrolíticas de parede e peroxidação lipídica de goiabas revestidas 

 

*Tratamento Controle: frutos sem revestimento; Tratamento RX: frutos revestidos com Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim;Tratamento RXE: 

frutos revestidos com revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato do pedúnculo do cajueiro. 

 

 

 

Tratamentos Dias de armazenamento Firmeza 

(N) 

PG 

(UAE. g -1) 

PME 

(10 2 UAE. g -1) 

Peroxidação 

lipídica (ηmol 

MDA. g -1) 

Controle 0        37,08 ± 11,40   2,94 ± 0,94   565,82 ± 71,08 23,33±1,14 

Controle 4        21,76 ± 1,07 15,26 ±7,31   961,07 ± 49,07 33,06±0,21 

Controle 7        18,78 ± 0,82 11,19 ±2,06 1090,85 ± 35,73 40,79±1,10 

Controle 11        18,90 ± 4,68 16,08 ±1,97 2831,72 ± 89,08 43,02±0,83 

Controle 14        27,77 ± 6,02 10,80 ±4,27 4158,80 ± 154,26 52,78±0,17 

RX 0        69,96 ± 20,21 0,83 ±0,66   495,05 ± 82,93 24,57±0,44 

RX 4        62,15 ± 9,15 6,01 ±3,62   926,57 ±18,25 27,48±0,90 

RX 7        54,95 ± 3,53 1,27 ±0,94   845,92 ±21,12 36,00±0,78 

RX 11        50,28 ± 21,95 5,05 ±0,49   989,16 ± 46,75 26,14±0,19 

RX 14        50,53 ± 17,35 4,42 ±0,28 1972,46 ±110,72 30,66±0,20 

RXE 0        65,45 ± 9,47 0,99 ±0,16   409,96 ±33,81 24,38±0,98 

RXE 4        61,45 ± 13,46 1,21 ±0,79   554,23 ±33,77 24,33±0,20 

RXE 7        60,34 ± 9,49 1,18 ±0,50   589,79 ±29,05 24,93±0,03 

RXE 11        51,89 ± 12,27 3,06 ±1,38   596,38 ±25,60 23,52±0,47 

RXE 14        52,98 ± 8,37 5,28 ±1,20   880,06 ±19,71 23,35±1,97 
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Tabela 4 – Resumo das médias dos compostos antioxidantes não enzimático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Tratamento Controle: frutos sem revestimento; Tratamento RX: frutos revestidos com Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim;Tratamento 

RXE: frutos revestidos com revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato do pedúnculo do cajueiro. 

  

Tratamentos Dias de armazenamento Ácido ascórbico (mg. 

100 g -1) 

Polifenóis  

(mg. 100 g -1) 

AAT 

(µM Trolox. g -1) 

Controle 0 116,51 ± 0,84 256,07 ± 8,49 3,02 ± 0,51 

Controle 4 109,79 ± 1,23 102,14 ± 4,91 2,60 ± 0,07 

Controle 7 106,94 ±3,06 104,47 ± 2,44 2,94 ± 0,03 

Controle 11 103,40 ± 2,19 92,30 ±1,17 3,03 ± 0,12 

Controle 14 30,60 ± 1,50 85,62 ± 3,67 2,37 ± 0,29 

RX 0 137,30 ± 6,42 273,43 ± 3,69 3,16 ± 0,31 

RX 4 118,30 ±1,56 157,96 ± 3,40 2,75 ± 0,19 

RX 7 78,74 ± 1,22 138,67 ± 18,54 3,24 ± 0,03 

RX 11 111,30 ± 3,91 99,57 ± 4,48 4,50 ± 0,43 

RX 14 45,18 ± 9,63 64,64 ± 4,26 3,49 ± 0,15 

RXE 0 126,84 ± 2,85 286,08 ± 16,19 2,16 ±0,04 

RXE 4 101,51 ± 10,57 254,80 ± 6,78 3,67 ± 0,07 

RXE 7 141,52 ± 11,04 185,41 ± 1,40 4,92 ± 0,19 

RXE 11 122,11 ± 3,65 161,90 ± 6,50 4,49 ± 0,08 

RXE 14 67,28 ± 1,26 116,99 ± 3,07 4,35 ±0,06 
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Tabela 5 – Resumo das médias das enzimas antioxidantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tratamento Controle: frutos sem revestimento; Tratamento RX: frutos revestidos com Revestimento de Xiloglucano e óleo de gergelim;Tratamento 

RXE: frutos revestidos com revestimento de Xiloglucano, óleo de gergelim e Extrato do pedúnculo do cajueiro. 

Tratamentos Dias de armazenamento SOD 

(10 6 UA. g -1 Proteína) 

CAT 

(10 3 μmol  H2O2. g -1 

Proteína) 

APX 

(μmol H2O2. g -1 

Proteína ) 

Controle 0 24,28 ± 1,24 2,46 ± 0,33 27,78 ± 9,55 

Controle 4 3,26 ± 0,35 3,78 ± 0,33 6,47 ± 0,33 

Controle 7 10,62 ± 2,15 2,89 ± 0,33 16,07 ± 0,24 

Controle 11 8,30 ± 0,88 2,03 ± 0,33 20,49 ± 1,84 

Controle 14 6,91 ± 0,81 0,72 ± 0,33 13,23 ± 1,33 

RX 0 24,28 ± 1,24 2,46 ± 0,33 27,78 ± 9,55 

RX 4 14,71 ± 1,05 10,62 ± 2,55 18,03 ± 0,87 

RX 7 42,40 ± 1,12 7,85 ± 0,62 52,86 ± 2,44 

RX 11 26,89 ± 1,54 2,06 ±0,68 49,92 ± 2,55 

RX 14 15,28 ± 0,86 3,00 ±0,28 22,63 ± 1,61 

RXE 0 24,28 ± 1,24 2,46 ± 0,33 27,78 ± 9,55 

RXE 4 31,60 ± 1,43 12,18 ±1,57 37,19 ± 1,07 

RXE 7 47,05 ± 2,46 11,76 ± 1,49 59,86 ± 8,17 

RXE 11 11,79 ± 1,40 1,37 ± 0,28 25,81 ± 1,54 

RXE 14 14,14 ± 1,88 6,16 ± 0,54 35,99 ± 6,24 


