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RESUMO 

 

O umbu é uma fruta nativa da região nordeste, que apresenta em sua composição 

carboidratos, proteína, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A, B1, B2, B3 e C. Sua vida pós-

colheita dura de dois a três dias em temperatura ambiente. Dessa forma o presente 

trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e a avaliação de revestimentos comestíveis 

a base de alginato, amido de milho e fécula de mandioca sobre a vida de prateleira do 

umbu. Após colhidos os frutos foram submetidos às etapas de seleção, sanitização e 

secagem, depois foram imersos nas soluções filmogênicas por um minuto. Com o 

planejamento de mistura, foram definidos 10 tratamentos, com a repetição do ponto 

central. As formulações continham polímeros em concentrações variadas de 0 a 3%. Ao 

longo de 6 dias de armazenamento à temperatura ambiente foram analisados a perda de 

peso, cor (L, a e b) e análise sensorial (aparência e textura). Os SST, pH, ATT e ratio 

foram avaliados no primeiro e último dia de armazenamento. Dessa forma foi possível 

obter regressões lineares que demonstram que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos para nenhum dos parâmetros avaliados, perda de peso, cor (L, a e b), 

aparência, textura, SST, pH, ATT e ratio, portanto, não sendo possível, estimar se os 

níveis de alginato, fécula de mandioca e amido de milho estudados tiveram efeito sobre 

a vida de prateleira do umbu. Todavia, ao se avaliar os atributos perda de peso, cor (L, a 

e b), aparência e textura, em conjunto no programa Design Expert foi gerada uma 

condição ótima de mistura dos revestimentos estudados, com a desejabilidade de 77%, 

indicou que a formulação com 0,59g/100g de alginato e 0,41g/100g de fécula de 

mandioca, melhor conservaria as características desejadas nos frutos. Por conseguinte, 

conclui-se que os carboidratos, nas concentrações utilizadas, não foram eficientes na 

conservação pós colheita do umbu a temperatura ambiente, dessa maneira um estudo de 

validação deve ser realizado posteriormente. Já que não foi possível realizar devido a 

condição de sazonalidade do fruto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A níveis globais, por ano, um terço dos alimentos produzidos destinados para o 

consumo humano se perdem, dos quais 50% correspondem a raízes, frutas, hortaliças e 

sementes oleaginosas (ONU, 2016 apud CASTRO, FREITAS e MOURA, 2016). Em países 

em desenvolvimento, cerca de 30 a 40% da produção é perdida nas etapas de pós-colheita, 

processamento e distribuição, representando um desperdício de recursos utilizados, como terra, 

água, energia e insumos (GUSTAVSSON et al., 2011). As perdas de frutas e hortaliças no 

Brasil representam um custo alto ao setor varejista, girando em torno de 600 milhões de reais 

por ano (MELO; et al., 2012) 

As etapas de pré e pós-colheita são de fundamental importância para a qualidade das 

frutas de um modo geral. O estádio de maturação, horários e condições ambientais nas quais 

ocorrem a colheita influenciam na vida de prateleira. As etapas posteriores à colheita também 

são essenciais para manutenção da qualidade desses vegetais, uma vez que as frutas passam 

rapidamente por mudanças bioquímicas e fisiológicas que acarretam aceleração da maturação 

e deterioração (LUVIELMO; LAMAS, 2010). 

Dentre as diversas espécies frutíferas encontradas no Brasil, o umbuzeiro possui 

grande destaque na região Nordeste. Segundo Lima et al. (2002) “o umbu é caracterizado como 

uma drupa arredondada, de cor amarela, casca fina e lisa, com endocarpo chamado “caroço”, 

grande, branco, suberoso e enrugado, localizado na parte central do fruto”. Ele apresenta um 

excelente sabor e aroma, boa aparência e qualidade nutritiva, é muito consumido na forma in 

natura, apresentando rendimento médio de 55 a 65 % em polpa (LIMA et al. 2002). 

A produção nacional de umbu concentra-se majoritariamente na Bahia com um total 

de 88%, seguida de Pernambuco com 4% e Rio Grande do Norte com 2%. O restante da 

produção encontra-se nos chapadões semiáridos do Nordeste brasileiro, Minas Gerais e Piauí 

(BATISTA; SILVA; ARAUJO, 2015). 

Esse fruto é apreciado no Brasil, pelo seu sabor e também por ser rico em compostos 

antioxidantes. Contudo, ainda há uma grande perda entre as etapas de colheita e processamento, 

por se tratar de uma matéria-prima sensível e susceptível a danos, uma vez que sofre severas 

alterações quando armazenada a temperatura ambiente.  Isso dificulta a comercialização nas 

regiões, sul, sudeste e centro-oeste. Refletindo de forma negativa na economia de algumas 

regiões produtoras. Portanto, se faz necessário o uso de técnicas que contribuam para 

conservação desse fruto (ARAÚJO; SILVA, 1995 apud CARMO et al., 2012). 
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Os revestimentos comestíveis vêm sendo bastante estudados, principalmente sobre 

sua aplicação em frutas e hortaliças, com o intuito de minimizar a perda de umidade e reduzir 

as taxas de respiração, além de conferir aparência brilhante e atraente aos produtos 

(AZEREDO, 2003) 

Para produção das embalagens comestíveis utiliza-se principalmente, proteínas, 

polissacarídeos, lipídeos ou até a combinações desses compostos a fim de se obter um 

revestimento mais eficiente na preservação dos alimentos (LUVIELMO; LAMAS, 2010). 

O desenvolvimento de técnicas como a dos revestimentos comestíveis é de 

fundamental importância para possibilitar um melhor escoamento da produção umbu, visto que 

o mesmo apresenta uma vida de prateleira relativamente curta, o que dificulta 

significativamente sua comercialização. 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a influência de diferentes formulações 

revestimentos comestíveis mistos a base de alginato, amido de milho e fécula de mandioca 

sobre os parâmetros físicos, físico-químicos e sensoriais do umbu durante sua vida de 

prateleira. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar o planejamento de misturas, para desenvolver formulações dos 

revestimentos comestíveis com diferentes concentrações de alginato, amido de milho e fécula 

de mandioca, avaliando o impacto das mesmas na vida de prateleira do umbu; 

 Realizar análises de cor (L, a, b), perda de peso, análise sensorial da aparência 

e análise sensorial da textura ao longo do armazenamento em temperatura ambiente; 

 Realizar análises físico-químicas, sólidos solúveis totais (SST), pH, acidez total 

titulável (ATT) e ratio (SST/ATT) no primeiro e último dia de armazenamento;  

 Por Metodologia de Superfície de Resposta, obter uma formulação otimizada do 

revestimento comestível a base de alginato, amido de milho e fécula de mandioca. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 UMBU 

 

O umbuzeiro (Spondias tuberosa) é uma fruteira nativa de regiões semiáridas do 

Nordeste brasileiro. Se caracteriza como uma planta xerófila, caducifólia, da família das 

anacardiáceas, adaptada ao calor, aos solos pobres e à escassez de água. É uma árvore de 

pequeno porte, de tronco curto, com galhos retorcidos e muito ramificados (MENDES, 1990 

apud FOLEGATTI et al., 2003). 

Entre os meses dezembro e março, ocorre o período de frutificação do umbu, esse 

período pode variar devido as condições edafoclimáticas. A fruta é do tipo drupa, de formato 

variável, com 2 a 4 centímetros de comprimento, casca coriácea e de cor amarelo-esverdeada 

quando maduro. A sua polpa pode ser branca ou esverdeada, mole, suculenta e de sabor 

agridoce. Em sua composição apresenta carboidrato, proteína, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas 

A, B1, B2, C e niacina (CARMO, et al., 2012).  

Segundo estudos de Lima et al. (2002) o umbu pode apresentar cinco estádios de 

maturação de acordo com o grau da cor da casca que são: fruto totalmente verde, fruto com 

início de pigmentação, fruto com predominância amarelo, fruto totalmente amarelo, fruto 

totalmente amarelo-alaranjado. Durante a vida de prateleira o fruto apresenta diminuição dos 

pigmentos cloroplastídicos devido à degradação da clorofila da casca dos frutos, resultado dos 

processos fisiológicos (CHITARRA; CHITARRA, 2006). 

Durante a maturação, devido ao metabolismo da planta há alterações físico-químicas, 

aumento do teor de sólidos solúveis totais, diminuição da acidez, o fruto se torna amarelado 

(CHITARRA, CHITARRA, 2006). 

A cor é um aspecto que muito influência os consumidores, pois serve de parâmetro 

para determinar o estádio de maturação no qual o fruto se encontra. A variação de cor verde e 

amarelo é uma escala bastante utilizada na hora da aquisição dos frutos do umbuzeiro. O 

desaparecimento da cor verde das cascas é atribuído à degradação da clorofila, que ocorre por 

meio de reações que dependem da presença de oxigênio (STREIT et al., 2005).  

Por mais que apresente um grande potencial nutricional, há um grande desperdício 

dos frutos do umbuzeiro, tendo destaque o período de safra e durante a colheita. O fruto 

apresenta uma vida útil pós-colheita de dois a três dias em temperatura ambiente, devido ao 

aumento de sua taxa de transpiração, como também a aceleração dos processos metabólicos, 

resultando em prejuízo na aparência, como perda de brilho, murchamento e enrugamento da 
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casca, além de alteração na textura (ONGARELLI et al. 2006 apud MOREIRA et al. 2017). 

Sendo assim se faz necessária o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a diminuição 

de perdas do umbu, tendo em vista o potencial socioeconômico desse fruto (POLICARPO et. 

al., 2003 apud SIQUEIRA, CUNHA, 2015). A manutenção da qualidade pós-colheita do umbu 

está relacionada com a minimização da taxa de deterioração mantendo-os mais atrativos para 

o consumidor por um período de tempo mais prolongado (PALIYATH et al., 2008 apud 

MOURA et al. 2013). 

O umbu apresenta apelo “exótico” para mercados da região Sul e Sudeste do Brasil e 

também para o mercado externo, contribuindo para o aumento da produção, entretanto ainda 

há dificuldades para o escoamento da produção, devido principalmente às condições de 

transportes que não são adequadas para conservação do fruto (FOLEGATTI, 2003). 

 

3.2 CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA 

 

A qualidade de um fruto está diretamente relacionada aos fatores envolvidos nas fases 

pré-colheita e pós-colheita, portanto, as boas práticas agrícolas são indispensáveis para a 

obtenção de uma matéria-prima de qualidade (CENCI, 2006). O estádio de maturação, horários 

e condições ambientais influenciam na vida de prateleira dos frutos. As etapas posteriores à 

colheita também são fundamentais, uma vez que as frutas passam rapidamente por mudanças 

bioquímicas e fisiológicas que acarretam aceleração da maturação e deterioração 

(LUVIELMO; LAMAS, 2010). 

 As características físicas, que correspondem à aparência externa, destacando-se o 

tamanho, a forma do fruto e a cor da casca, são fatores de aceitabilidade dos frutos pelos 

consumidores. Associada a esses atributos, a composição do fruto também é muito relevante, 

dada a presença de vários constituintes físico-químicos e químicos na polpa. É essa qualidade 

intrínseca que oferece aos frutos e aos produtos deles obtidos a qualidade sensorial e 

nutricional, responsável pela sua aceitação definitiva no mercado (LIMA et al., 2002).  

 

3.3 REVESTIMENTO COMESTÍVEL  

 

Segundo o portal do Ministério do Meio Ambiente cerca de um terço do lixo 

doméstico é composto por embalagens, e em média 80% das embalagens são descartadas 

depois de usadas uma única vez e na maioria das vezes de forma inadequada (RESENDE; 
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CRUZ, 2015). Como consequência do grande impacto causado, atualmente existe uma grande 

preocupação ambiental sobre o descarte de materiais não renováveis utilizados como 

embalagem para alimentos, por causarem um grande impacto ambiental. Isso desencadeou 

estudos sobre o desenvolvimento de novos materiais que fossem biodegradáveis e provenientes 

de fontes renováveis.  

Os polímeros biodegradáveis são materiais naturais ou sintéticos que podem ser 

degradados por microrganismos, levando-se em consideração o meio em que se encontram 

(CHANDRA; RUSTGI, 1998 apud TURBIANI; KIECKBUSCH, 2011). Por isso os 

revestimentos comestíveis se mostram viável (FAKHOURI et al., 2007). 

Os revestimentos atuam como barreira ao oxigênio e essas reações de degradação se 

tornam mais brandas, preservando o pigmento na casca do vegetal e fazendo com que esses 

frutos ao longo do amadurecimento continuem com a casca verde (STREIT et al., 2005).  

Nos frutos o emprego dos revestimentos comestíveis atua como uma camada protetora 

que recobre parcialmente os estômatos e as lenticelas, o que reduz a transpiração e respiração. 

Com a redução da permeação de O2, consequentemente ocorre uma diminuição da produção 

de etileno, o hormônio do amadurecimento, com isso estende-se a vida de prateleira do fruto. 

(ASSIS et al., 2009). 

Os revestimentos comestíveis são membranas delgadas, com características 

estruturais que são dependentes da formulação da solução filmogênica precursora. Essas 

coberturas passam a integrar os frutos, onde são aplicadas ou formadas diretamente sobre a 

superfície das frutas. Por isso, os materiais empregados em sua formação devem ser atóxicos e 

seguros para o uso em alimentos (FDA, 2013 apud ASSIS; BRITTO, 2014). 

No alimento essas embalagens comestíveis não podem modificar a aparência, muito 

menos prover alterações de sabor, odor e coloração original da fruta. Além disso, devem ser 

aderentes, a fim de evitar que se desprendam dos frutos durante o manuseio (GONTARD; 

GUILBERT, 1996 apud ASSIS; BRITO; FORATO, 2009). 

No Brasil ainda não há uma legislação que enquadre os revestimentos comestíveis. 

Dessa maneira estes podem ser considerados ingredientes, quando melhoram a qualidade 

nutricional do produto, ou aditivos, quando não incrementam o seu valor nutricional.  Sendo 

assim podem ser utilizados como referência o Decreto 55.871, de 26 de março de 1965; a 

Portaria nº 540 – SVS/MS, de 27 de outubro de 1997 e a Resolução CNS/MS nº 04, de 24 de 

novembro de 1998, referentes ao regulamento sobre aditivos e coadjuvantes de tecnologia e 

também as considerações do Codex Alimentarius, do Food and Drugs Administration (FDA) 

e todas suas atualizações pertinentes (LUVIELMO; LAMAS, 2010). 
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Os carboidratos são alternativas para elaboração de revestimentos comestíveis, devido 

seu baixo custo, abundância, biodegradabilidade, comestibilidade e fácil manipulação, 

constituindo-se como uma opção viável na utilização tanto por pequenos produtores quanto por 

grandes empresas (BOTREL, 2007).  

 

3.3.1 Revestimento comestível a base de Alginato 

 

O alginato é um polissacarídeo coloidal de cadeia linear, de caráter hidrofílico, que é 

derivado de algas marinhas marrons (Phaeophyceae). Comercialmente se apresenta como um 

sal de sódio do ácido algínico.  Por possuir propriedades de espessante, geleificante e 

estabilizante pode ser empregado na indústria de alimentos (SILVA, 2015A).  

A propriedade de geleificação do alginato na presença de cátions polivalentes é útil 

na formação de filme. Formando um gel instantâneo ao entrar em contato com o cálcio, esse 

gel pode ser aplicado nas superfícies de frutas afim de estender sua vida de prateleira 

(GLICKSMAN, 1982 apud MENEGHEL; BENASSI; YAMASHITA, 2008). 

Revestimentos a base de alginato podem manter a qualidade, preservar a textura e 

valor nutricional dos frutos, uma vez que contribuem para redução das trocas gasosas e perda 

ou ganho excessivo de água elevando-se o tempo de vida útil em produtos perecíveis (ASSIS 

et al., 2008). 

Em pesquisas o alginato foi aplicado em frutos de amora preta por Meneghel, Benassi, 

Yamashita (2008). Couto et al. (2015) que realizou a aplicação desse polímero em pimentões, 

ambos conseguiram estender a vida de prateleira dos frutos. Siqueira e Cunha (2015) 

realizaram a aplicação de revestimento a base de alginato e quitosa em umbus, e conseguiram 

aumentar o tempo de vida de prateleira do fruto sob refrigeração. Também foi por Oliu et al. 

(2008) para avaliar seu efeito em melões e por Grau et al. (2007) para avaliar seu efeito em 

maçãs, em ambos os trabalhos obtiveram eficiência do na preservação da qualidade das frutas, 

fazendo com que aumentasse a vida de prateleira. 

 

3.3.2 Revestimento comestível a base de Amido de milho 

 

O amido de milho é um polímero natural proveniente do grão do milho, um 

carboidrato de estrutura complexa, formado de monossacarídeos (glicose) ligados entre si por 

ligações glicosídicas (BRASIL, 2005). Formado por uma mistura de dois polissacarídeos, a 
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amilose e a amilopectina, que são polímeros de glicose formados através da síntese por 

desidratação (ARIETA, 2014).  

Esse polímero possui uma ampla utilidade, podendo ser empregado na indústria 

alimentícia, de bens de consumo, química, farmacêutica, papeleira, de construção civil, têxtil, 

petrolífera. Na indústria de alimentos possui inúmeras finalidades uma delas é a elaboração de 

revestimentos comestíveis. Isso se deve ao fato de apresentar baixo custo, por ser bastante 

disponível, possuir grau alimentício e aplicação prática.  Os revestimentos a base de amido se 

caracterizam como sendo isotrópicos, sem odor, sem sabor, sem cor, não tóxicos e 

biologicamente degradáveis (GARCIA, 2006). 

A aplicação do amido de milho para revestir frutos diminui a infecção, desses por 

fungos, uma vez que atua como atua como uma barreira protetora, reduz a perda de massa, 

preserva por mais tempo a cor e a textura, garantindo uma maior vida útil para os vegetais 

(GARCIA, 2006). 

O amido de milho foi empregado no desenvolvimento de revestimentos comestíveis 

por Couto (2016) na conservação de salada de frutas minimamente processadas, por Alves et 

al. (2011), que utilizou combinações de amidos incluindo o de milho na conservação de 

morangos, Santos et al. (2018) revestiu banana prata com amido de milho, e também por 

Menezes et al. (2017) em tomates de mesa,  onde todos estudos mostraram a eficiência do 

revestimento na conservação dos frutos, reduzindo atividade metabólica. Por mais que existam 

diversos estudos sobre a aplicação de amido de milho na conservação de frutas ainda não 

pesquisas que relatem a aplicação desse polissacarídeo na elaboração de revestimentos 

aplicados a umbus. 

 

3.3.3 Revestimento comestível a base de fécula de mandioca 

 

Por formar películas resistentes e transparentes, a fécula de mandioca é uma das 

matérias-primas mais adequadas para uso em revestimentos comestíveis (CEREDA et al., 1992 

apud LEMOS, 2016). 

Esse material é uma eficiente barreira às trocas gasosas, confere aos frutos maior 

resistência a danos mecânicos, manutenção da integridade da parede celular, retenção de 

Vitamina C, barreira à incorporação de solutos, apresenta propriedades fungicidas e 

fungiestáticas, com isso retarda amadurecimento e aumenta a vida útil pós-colheita dos frutos 

(LUVIELMO; LAMAS, 2010). Além disso, a fécula apresenta baixo custo, bom aspecto, não 
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é pegajosa, é brilhante e transparente, melhorando o aspecto visual dos frutos e, não sendo 

tóxicas, podem ser ingeridas juntamente com o produto protegido (HOJO et al., 2007). 

Para se obter o revestimento de fécula de mandioca deve ocorrer o processo de 

geleificação do amido, que ocorre por volta 70°C, em meio aquoso. Obtendo-se a fécula 

geleificada, quando resfriada, ela forma revestimento semelhante à celulose em resistência e 

transparência (LIMA et al., 2015). 

A aplicação tecnológica do revestimento comestível a base de fécula foi estudada por 

Hojo et al. (2007) e por Vicentini, Castro e Cereda, (1999) na conservação pós colheita de 

pimentões, Epp, (2014) na conservação de melancia minimamente processada, Stülp et al. 

(2012) em mirtilo orgânico, Nunes et al. (2017) para revestir mamão, Silva et al. (2016) em 

pimenta doce, em melão por Batista et al. (2007), mamão por Pereira et al. (2006) e em laranjas 

por Vieites, Arruda, Godoy (1996). Não foram encontrados estudos que reportem a aplicação 

da fécula de mandioca em umbus. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Umbu 

 

Os frutos de umbu foram colhidos no município de Canindé do São Francisco - SE. A 

colheita foi realizada manualmente, no período da manhã (entre 5 e 7 horas), por toda extensão 

das copas, os frutos colhidos estavam no estádio de maturação “de vez”, os frutos que 

apresentavam casca verde e textura firme, esses normalmente são utilizados para 

comercialização. Encaminhou-se os frutos para o Laboratório de Bromatologia da 

Universidade Federal de Sergipe, Campus Sertão (distância percorrida 86 km). Onde foram 

submetidos às etapas de seleção. Os frutos foram selecionados visualmente quanto à 

maturidade tomando-se como base a coloração da casca e a firmeza aparente, sendo 

classificados nos estádios de maturação ‘verdes’, ‘verde-maduros’ e ‘maduros’. Na sequência, 

realizou-se a lavagem e sanitização. Após secos, os frutos foram imersos em solução 

filmogênica. A figura abaixo descreve as etapas anteriores ao revestimento dos frutos. 
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A sanitização dos frutos foi realizada por imersão em solução de 200 mg/L de cloro 

ativo por 10 minutos. Na sequência, eles foram enxaguados com água corrente e deixados secar 

naturalmente, como descrito na Figura 1. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 1. Fluxograma das etapas de preparo do umbu. 

 

4.2 REVESTIMENTOS 

 

Para elaboração do revestimento foram empregados três polissacarídeos comerciais: 

alginato (Dinâmica), amido de milho (Maizena) e fécula de mandioca (sem marca), que foram 

adquiridos no centro comercial de Aracaju - SE. 

No preparo das emulsões seguiu-se as etapas descritas na Figura 2. Os materiais 

usados como base para os revestimentos foram pesados, diluídos em solução de glicerol 1%, 

com base nas concentrações expressas na Tabela 1.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Colheita

Transporte

Recepção das frutas

Seleção

Lavagem

Sanitização

Enxágue

Secagem

Pesagem

Diluição/ homogeinização

Aquecimento

Esfriamento

Imersão dos frutos

Secagem



16 
 

 

 

Figura 2. Fluxograma do preparo dos revestimentos. 

 

As soluções de amido de milho e de fécula de mandioca foram preparadas 

dissolvendo-as na solução aquosa contendo glicerol 1% (p/v). Na sequência, a suspensão foi 

aquecida sob agitação, para obter-se a completa gelatinização do amido de milho (87°C) e 

fécula de mandioca (79°C), depois disso foram colocadas para resfriar até atingiram 

temperatura ambiente. As soluções de alginato não necessitaram de aquecimento, apenas 

homogeneização em solução de glicerol a 1% para formar o gel.  

As formulações de cobertura foram preparadas, adicionando-se as soluções 

correspondentes a cada tratamento e procedendo-se a completa homogeneização das mesmas. 

Foi realizada então a imersão dos frutos nas formulações por um minuto, como descrito por 

Assis e Brito (2014) e depois disso foram deixados secar naturalmente sobre uma tela de aço 

inox. 

Uma amostra controle foi também incluída no experimento, repetindo-se todo o 

procedimento descrito, porém mergulhando-se os frutos em solução aquosa, sem adição de 

qualquer material de cobertura. 

 

4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL DE OTIMIZAÇÃO DAS 

COBERTURAS  

 

As concentrações de alginato, amido de milho e fécula de mandioca propostas para as 

coberturas desta pesquisa foram determinadas utilizando-se planejamento experimental de 

misturas, seguindo-se procedimentos adotados por Neto, Scarminio e Bruns (2010). 

Inicialmente, utilizando-se o planejamento de misturas com pontos axiais e triplicata 

do ponto central mostrado na Tabela 1 e descrito por Neto, Scarminio e Bruns (2010) foram 

preparados 12 revestimentos, misturando-se diferentes níveis das variáveis independentes 

“alginato”, “amido de milho” e “fécula de mandioca”. Conforme pode ser visualizado na 

Tabela 1, o delineamento inclui três repetições no ponto central (0,0) para que seja possível 

estimar a falta de ajuste dos modelos preditivos calculados. 
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Tabela 1. Matriz do planejamento de misturas utilizado para formulação das coberturas 

comestíveis, mostrando os valores reais e codificados das variáveis independentes – Brasil – 

2019 

Ensaios¹ Variáveis codificadas Variáveis decodificadas² (%) 

 A3 AM4 FM5 A AM FM 

1 1 0 0 3 0 0 

2 0 1 0 0 3 0 

3 0 0 1 0 0 3 

4 0,5 0,5 0 0 1,5 1,5 

5 0,5 0 0,5 1,5 0 1,5 

6 0 0,5 0,5 1,5 1,5 0 

7 0,33 0,33 0,33 1 1 1 

8 0,33 0,33 0,33 1 1 1 

9 0,33 0,33 0,33 1 1 1 

10 0,66 0,16 0,16 2 0,5 0,5 

11 0,16 0,66 0,16 0,5 2 0,5 

12 0,16 0,16 0,66 0,5 0,5 2 

¹ O experimento incluirá um tratamento controle, onde nenhuma cobertura será adicionada aos frutos. 

²Concentração expressa como g/100g de solução final; 3Alginato;4Amido de milho; 5 Fécula de mandioca. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4 PERDA DE MASSA  

 

Para avaliação da vida de prateleira dos umbus os mesmos ficaram armazenados 

durante seis dias a temperatura de 30°C. 

Em cada um dos tratamentos, a perda de massa foi determinada seguindo-se 

metodologia de Scanavaca et al. (2007), utilizando-se balança semi-analítica eletrônica, com 

0,01 de sensibilidade. As amostras representativas, de cada tratamento foram pesadas no dia 

da colheita e durante os seis dias de armazenamento. A perda de massa é expressa em 

porcentagem (%) com relação ao peso inicial da amostra no dia da colheita.  

 

4.5 COR  
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As cores da casca dos umbus em cada tratamento (com cobertura e controle), foram 

avaliadas, utilizando-se uma amostra representativa com 3 umbus de cada tratamento e do 

controle, no dia da colheita e durante os dias adicionais de armazenamento do produto. Os 

parâmetros L, a e b, permitiram avaliar as alterações que ocorrem nas cascas dos frutos em 

consequência do amadurecimento. 

O valor de Luminosidade (L*) é um indicador de escurecimento ao longo do 

armazenamento, que pode ser causado, tanto por reações oxidativas, como também pelo 

aumento da concentração de pigmentos. A taxa de luminosidade pode variar do 0 (preto) ao 

100 (branco) (KADER, 2010).  

As alterações dos valores de a, demonstram a variação da casca entre as tonalidades 

verde (-) e vermelho (+), ocorridas durante o amadurecimento do fruto.  

No sistema Hunter de avaliação de cores, o parâmetro b* quantifica a presença da cor 

amarela (b+) e azul (b-), sendo que quanto maior for o valor de b*, mais amarela é a superfície. 

Em cada tratamento (com cobertura e controle), foram realizados três registros da 

casca de três diferentes umbus, utilizando a câmera Sony Cyber-shot 16.2 mega pixels. 

Calculando-se a média e o desvio padrão das leituras de cada parâmetro (L*, a* e b*), depois 

os dados foram tratados no programa Adobe Photoshop® de acordo com a metodologia 

proposta por Yam e Papadakis (2004) e Manninen et al. (2015).  

 

4.6 ANALISE SENSORIAL 

 

Para a determinação da vida pós-colheita dos frutos de cada tratamento, análises 

sensoriais foram realizadas com uma amostra representativa, composta por três umbus, de cada 

tratamento e do controle. As análises foram conduzidas no dia inicial e nos demais dias de 

armazenamento. 

 Como apenas a definição dos estádios de maturação não seria suficiente para treinar 

os provadores, umbus em diferentes estádios de maturação foram selecionados, desde o 

“verde” até o “passado”. Além de treiná-los no dia, foi feito o registro (Figura 3). 

Os treze provadores foram treinados no dia inicial, onde dispôs-se da presença dos 

frutos em seis pontos de maturação, demonstrando-se as características dos mesmos em cada 

estádio. Onde o fruto totalmente verde apresenta, casca totalmente verde e textura firme. O 

fruto de vez, início de pigmentação da casca, de 70 a 80% verde e textura firme.  O fruto com 

predominância de amarelo, polpa menos firme. O fruto maduro, casca totalmente amarela e 
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textura mole. E o fruto passado, início da senescência (totalmente amarelo-alaranjado e polpa 

mole, sem consistência. Conforme ilustrado na Figura 3.   

Durante os seis dias de armazenamento avaliaram a aparência e a textura de cada fruto 

dos tratamentos e do controle, utilizando a ficha de analise sensorial mostrada no anexo 1. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 3. Referências utilizadas no treinamento dos julgadores exemplificando os estádios 

“verde”, “maduro” e “passado” de maturação dos umbus. 

 

As amostras foram apresentadas em bandejas codificadas com números de três dígitos, 

expostas em uma bancada, iluminadas com luz fluorescente branca. As avaliações foram 

realizadas individualmente por cada julgador, utilizando as escalas não estruturadas de 9 cm 

mostradas na Ficha de Avaliação apresentada no Anexo1 e Anexo 2. 

  

4.7 ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

4.7.1 Sólidos Solúveis Totais  

 

Sólidos solúveis totais foram determinados por refratometria, em cada um dos 

tratamentos, seguindo-se metodologia descrita na AOAC (1997). As avaliações foram 

realizadas no dia da colheita e durante os outros dias de armazenamento dos umbus, e os valores 

expressos em °Brix.  

 

4.7.2 Acidez Total Titulável  

 

A acidez total titulável (ATT) foi determinada em cada um dos tratamentos, titulando-

se 1 g de suco diluído em 50 ml de água destilada, com NaOH a 0,1N. Os valores serão 

expressos em meq/L. As análises foram realizadas em uma amostra representativa de cada 
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tratamento. Para cada tratamento, o “ratio”, definido como a relação SST /ATT será também 

calculado. As avaliações foram realizadas no dia da colheita e no último dia de armazenamento 

do produto. 

 

4.7.3 pH  

 

O pH foi determinado no extrato aquoso do suco de umbu, utilizando-se 

potenciômetro seguindo-se metodologia da AOAC, 1997. As análises foram realizadas em uma 

amostra representativa de cada um dos tratamentos no dia da colheita e no último dia de 

armazenamento do produto. 

 

4.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os modelos foram obtidos utilizando metodologia de superfície de resposta, utilizando-

se os programas Statistica 7.0 e Design Expert em que as variáveis independentes (alginato, 

amido de milho e fécula de mandioca), foram associadas individualmente a cada uma das 

variáveis resposta (taxas de alteração dos parâmetros físico-químicos, instrumentais e tempo 

de vida de prateleira). Para trabalhar as múltiplas respostas foi utilizada a função de 

desejabilidade (D-ótimo) calculada pelo programa Design Expert, a fim de obter de forma 

eficiente e com objetividade a otimização da melhor formulação de revestimento. 

Os modelos matemáticos ajustados a cada resposta do planejamento de mistura foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) para determinar a significância do modelo de 

regressão em nível de 5% (teste F) e o coeficiente de determinação ajustado. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 PERDA DE PESO 

 

Analisando a Figura 4 foi possível observar que todos os tratamentos tiveram um 

aumento progressivo da perda de peso durante os seis dias de armazenamento. Demonstra 

também que os tratamentos T1 (A 3%, AM 0% e FM 0%), T5 (A 1,5%, AM 0% e FM 1,5%), 

T9 (A 1%, AM 1% e FM 1%) e T11(A 0,5%, AM 2% e FM 0,5%), apresentam uma menor 

perda de peso ao se comparar com os demais tratamentos e com o controle. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 4. Regressões lineares entre a perda de peso e o tempo de armazenamento dos frutos 

dos diferentes tratamentos e do tratamento controle. 

 

A Tabela 2 expressa as equações das regressões lineares, calculadas para cada um dos 

tratamentos estudados e o controle. Assim como os coeficientes angulares das regressões, que 

representam a taxa de alteração da perda de peso e um aumento da mesma. Quanto maior for a 

taxa de alteração, maior será perda de peso. E, consequentemente, quanto menor o coeficiente 

angular, menor é a perda de peso.  

Embora tenha sido verificado um aumento da perda de peso para todos os tratamentos, 

foi possível reconhecer que a maioria dos tratamentos não foram eficientes estatisticamente na 

conservação do peso dos frutos, visto que para a maioria dos tratamentos as regressões não 

foram significativas para perda de peso (p > 0,05). Esse comportamento também foi observado 

em estudos realizados por e Souza (2016) em umbus, pois, revestimentos a base de substâncias 

hidrofílicas não são barreiras efetivas à perda de peso (KESTER; FENNEMA, 1986; 

VILLADIEGO et al., 2005). No entanto, quando utilizados em maiores concentrações, pode 

ter um melhor efeito, como observado por Moreira et al. (2017), que utilizou uma concentração 

de 4% de amido de milho como cobertura para conservação de pimentões.  

Também foi possível perceber que os tratamentos T1 (A 3%, AM 0% e FM 0%), T5 

(A 1,5%, AM 0% e FM 1,5%) e T6 (A 1,5%, AM 0% e FM 0%) foram significativos. Esses 
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apresentam concentrações de 1,5% e 3% de alginato, sugerindo que a utilização desse material 

conseguiu minimizar a perda de peso dos umbus.  Siqueira, Cunha (2015) também conseguiram 

obter uma redução na perda de peso utilizando o alginato. 

 

Tabela 2. Regressões lineares entre a perda de peso (%) de frutos de umbu dos diferentes 

tratamentos durante 6 dias de armazenamento à temperatura ambiente – Brasil – 2019 

Tratamentos A1 AM2 FM3 Equação DP4 R25 P6 

T1 3 0 0 y= 3,65x - 1,64 0,1500 0,9780 0,0275 

T2 0 3 0 y= 4,41x - 0,80 0,5659 0,8507 0,7467 

T3 0 0 3 y= 4,44x -1,83 0,6704 0,8071 0,5338 

T4 0 1,5 1,5 y= 5,14x - 6,08 0,9882 0,6969 0,1778 

T5   1,5 0 1,5 y= 4,81x - 3,56 0,1652 0,9873 0,0005 

T6 1,5 1,5 0 y= 4,71x - 2,89 0,2999 0,9273 0,0467 

T7 1 1 1 y= 3,64x - 1,48 0,4730 0,8518 0,4777 

T8 1 1 1 y= 5,03x - 2,65 0,6511 0,8494 0,3596 

T9 1 1 1 y= 3,80x - 2,10 0,8925 0,6427 0,5911 

T10 2 0,5 0,5 y= 4,87x - 3,17 0,8035 0,7840 0,3750 

T11 0,5 2 0,5 y= 3,50x - 1,53 0,4376 0,8605 0,4304 

T12 0,5 0,5 2 y= 4,15x - 1,88 0,5782 0,8339 0,4601 

TC 0 0 0 y= 4,07x - 1,46 0,4296 0,8947 0,4413 
1Alginato; 2Amido de milho; 3Fécula de mandioca; 4Desvio Padrão do coeficiente angular; 5Coeficiente de 

Determinação; 6Nível de significância da regressão. 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2 COR 

 

A variação da luminosidade (L*) dos umbus durante os seis dias de armazenamento 

foi pequena, inclusive para o tratamento controle. A Figura 5 representa graficamente a 

alteração da luminosidade. Onde pôde-se perceber que não houve nenhuma tendência para o 

ajuste estatístico dos dados, e, quando as regressões lineares foram ajustadas entre os valores 

de L* dos umbus e o tempo de armazenamento, nenhum modelo de significância (p) igual ou 

inferior a 5% foi encontrado (Figura 5).  

Portanto, as concentrações de alginato, amido de milho e fécula de mandioca nos 

revestimentos não influenciaram a velocidade de escurecimento dos umbus dentro dos níveis 

estudados, corroborando com os resultados de Moura et al. (2013) e contrapondo os resultados 

encontrados por Trigo et al. (2012), que constataram que o alginato foi eficiente na conservação 

da luminosidade de mamões minimamente processados. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 5. Regressões lineares entre a luminosidade (L*) e o tempo de armazenamento dos 

frutos dos diferentes tratamentos e do tratamento controle. 

 

Analisando-se a Figura 6, pôde-se observar, que as alterações do parâmetro a 

ocorreram em todos os tratamentos, ou seja, houve um aumento da taxa de a, indicando que ao 

passar do tempo de armazenamento os frutos tornaram-se mesmo verde, esse efeito é notado 

com mais clareza no tratamento controle. A velocidade com que as alterações ocorreram, foi 

diferente entre os tratamentos, entretanto não houve tendência para o ajuste estatístico dos 

dados (p < 0,05).  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 6. Regressões lineares entre os valores de a* e o tempo de armazenamento dos frutos 

dos diferentes tratamentos e do tratamento controle. 

 

Quando as regressões lineares foram ajustadas entre os valores de a* dos umbus e o 

tempo de armazenamento, nenhum modelo de significância (p) igual ou inferior a 5% foi 

encontrado. Portanto, as concentrações de alginato, amido de milho e fécula de mandioca nos 

revestimentos não influenciaram a velocidade de escurecimento dos umbus, armazenados a 

temperatura ambiente, dentro dos níveis estudados. 

A Figura 7 apresenta as alterações dos umbus durante o armazenamento com relação 

aos valores de b*.  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 7. Regressões lineares entre os valores de b* e o tempo de armazenamento dos frutos 

dos diferentes tratamentos e do tratamento controle. 

 

Os frutos tiverem alteração de cor tornando-se mais amarelados com o passar do 

tempo. Entretanto, quando regressões lineares foram ajustadas entre os valores de b* e o tempo 

de armazenamento das mesmas, poucos modelos calculados apresentaram significância 

estatística (p ≤ 0,05), dificultando definir qual tratamento teve melhor efeito em preservar a cor 

do umbu, uma vez que a cor amarela é resultado de processos fisiológicos relacionados ao 

amadurecimento (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Nos frutos, geralmente o desaparecimento da cor verde das cascas é atribuído à 

degradação da clorofila, que ocorre por meio de reações que dependem da presença de 

oxigênio. Os revestimentos atuam como barreira ao oxigênio e essas reações de degradação se 

tornam mais brandas, preservando o pigmento da casca do vegetal e fazendo com que esses 

frutos ao longo do amadurecimento continuem com a casca verde (STREIT et al., 2005). No 

entanto, para os revestimentos estudados, esse efeito não foi observado de forma gradual e 

diferenciada que permitisse a definição do tratamento que melhor preservasse a cor dos umbus 

nas condições do estudo. Ademais, foi observado que os frutos apresentaram em alguns pontos 

da casca, a incidência de cor marrom. Moura et al. (2013) reportaram que pode estar 

relacionado à exsudação do líquido da polpa, sendo favorecida pela elevada temperatura de 

armazenamento.  
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5.3VIDA DE PRATELEIRA 

 

Para determinação da qualidade dos frutos durante a vida de prateleira a aparência é 

um fator determinante. A medida que o fruto amadurece ocorre alterações como murchamento, 

enrugamento e escurecimento da casa (MARTINS et al., 2003). Na Figura 8, a escala possui 

9cm, dessa forma 4,5 representa o meio que corresponde ao estio maduro do fruto.  Médias 

superiores a 4,5 indicam que os frutos se encontravam entre o estádio maduro e passado, 

condição indesejável tanto para os vendedores, que terão muito pouco tempo para 

comercializar seus produtos, como para os consumidores, que caso adquiram o umbu neste 

estádio, terão que consumi-lo imediatamente. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 8. Regressões lineares entre o grau de maturação de frutos de umbu julgados através 

da aparência e o tempo de armazenamento dos diferentes tratamentos por 6 dias a temperatura 

ambiente. 

 

Observando o gráfico pode-se perceber que para o quesito aparência, os tratamentos 

que passaram mais tempo para amadurecer foram o T5 (A 1,5%, AM 0% e FM 1,5%), T7(A 

1%, AM 1% e FM 1%) e T12(A 0,5%, AM 0,5% e FM 2%), que se enquadraram no estádio 

maduro apenas no dia 5, enquanto o controle foi enquadrado como maduro entre os dias 3 e 4. 

Indicando que essas formulações foram eficientes na conservação da aparência dos frutos. O 
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que é considerado positivo, pois ao se estender em um ou dois a vida de prateleira de um fruto, 

contribui-se para um melhor escoamento da produção 

Na Tabela 3 são apresentadas as equações lineares associadas às regressões ilustradas 

na Figura 8, bem como seus respectivos coeficientes de determinação (R2) e níveis de 

significância (p). Constata-se nessa tabela, que de fato, os menores coeficientes angulares 

encontram-se nas regressões dos tratamentos T5 (A 1,5%, AM 0% e FM 1,5%), T7(A 1%, AM 

1% e FM 1%) e T12 (A 0,5%, AM 0,5% e FM 2%), indicando que estes foram os tratamentos 

que tiverem as menores taxas de alteração na aparência dos frutos durante o armazenamento, 

além de chegar ao último dia em melhores condições se comparados ao controle, que já estava 

muito próximo ao estádio de maturação “passado” conforme avaliação dos julgadores. Esse 

efeito também foi obtido no estudo de Meneghel et al. (2008), que utilizou alginato com 

concentrações em torno de 2% em amoras pretas não favoreceu a preservação da aparência 

durante a vida de prateleira de 28 dias.  

 

Tabela 3. Regressões lineares entre o grau de maturação de frutos de umbu julgados por meio 

da aparência e o tempo de armazenamento dos diferentes tratamentos por 6 dias a temperatura 

ambiente – Brasil – 2019 

Tratamentos A1 AM2 FM3 Equação DP4 R5 P6 

T1 3 0 0 y= 1,24x + 0,59 0,1151 0,6322 0,0000 

T2 0 3 0 y= 1,18x + 0,64 0,0833 0,7160 0,0000 

T3 0 0 3 y= 1,15x + 0,45 0,0762 0,7592 0,0000 

T4 0 1,5 1,5 y= 1,09x + 0,63 0,0737 0,7517 0,0000 

T5 1,5 0 1,5 y= 0,86x + 1,18 0,0951 0,5398 0,0000 

T6 1,5 1,5 0 y= 1,03x + 0,90 0,0883 0,651 0,0000 

T7 1 1 1 y= 0,77x + 1,38 0,1069 0,4300 0,0000 

T8 1 1 1 y= 1,13 x+ 0,78 0,0905 0,6963 0,0000 

T9 1 1 1 y= 1,11x + 0,93 0,0793 0,7321 0,0000 

T10 2 0,5 0,5 y= 1,06x + 0,59 0,0886 0,6682 0,0000 

T11 0,5 2 0,5 y= 0,97x +1,02 0,0858 0,6500                                                                                                             0,0000 

T12 0,5 0,5 2 y= 0,80x + 1,04 0,0902 0,54793 0,0000 

TC 0 0 0 y= 1,28x + 0,16 0,0802 0,7745 0,0000 
1Alginato; 2Amido de milho; 3Fécula de mandioca; 4Desvio Padrão do coeficiente angular; 5Coeficiente de 

Determinação; 6Nível de significância da regressão. 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observando com clareza na Figura 9, verificou-se que para a maioria dos tratamentos 

houve uma variação expressiva na taxa de aumento da textura do fruto, partindo do firme para 

o mole. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 9 Regressões lineares entre o grau de maturação de frutos de umbu julgados através da 

textura e o tempo de armazenamento dos diferentes tratamentos por 6 dias a temperatura 

ambiente. 

 

Ao se observar ao gráfico é possível constatar que os frutos revestidos pelo tratamento 

T12 (A 0,5%, AM 0,5% e FM 2%), apresentaram uma menor taxa de alteração da textura 

durante o período de armazenamento. Já que o mesmo foi enquadrado como maduro de acordo 

com a textura apenas no quinto dia, enquanto os demais tratamentos incluindo o controle foram 

considerados com textura de maduros entre os dias 3 e 4. No sexto dia o T12 apresentou menor 

grau de maturação que o controle no quarto dia, sugerindo que essas coberturas retardaram o 

processo de amadurecimento dos umbus.  

A Tabela 4 apresenta as equações lineares das regressões mostradas na Figura 9, bem 

como seus respectivos coeficientes de determinação (R2) e níveis de significância (p). O 

tratamento, T12 (A 0,5%, AM 0,5% e FM 2%), foi o que apresentou menor valor do coeficiente 

angular, demonstrando uma maior estabilidade na manutenção da textura dos frutos, em relação 

aos outros tratamentos, o que é considerado positivo, já que quando verde o fruto apresenta-se 

muito firme, e a medida que amadurece perde esta firmeza, tornando-se frágil. A diminuição 

da textura está relacionada ao amadurecimento, que provoca o amolecimento dos tecidos 

vegetais. 
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Tabela 4 Regressões lineares entre o grau de maturação de frutos de umbu julgados através da 

textura e o tempo de armazenamento dos diferentes tratamentos por 6 dias a temperatura 

ambiente – Brasil – 2019 

Tratamentos A1 AM2 FM3 Equação DP4 R25 P6 

T1 3 0 0 y= 1,01x +1,34 0,1365 0,4452 0,0000 

T2 0 3 0 y= 1,22x + 0,90 0,0883 0,7283 0,0000 

T3 0 0 3 y= 1,17x + 0,45 0,0897 0,7126 0,0000 

T4 0 1,5 1,5 y= 1,11x + 0,71 0,0766 0,7420 0,0000 

T5 1,5 0 1,5 y= 0,92x +0,96 0,0933 0,5855 0,0000 

T6 1,5 1,5 0 y= 0,99x+ 1,23 0,0897 0,6286 0,0000 

T7 1 1 1 y= 0,92x + 1,22 0,0869 0,6075 0,0000 

T8 1 1 1 y= 1,20x + 0,76 0,0794 0,7558 0,0000 

T9 1 1 1 y= 1,08x + 1,23 0,0796 0,7263 0,0000 

T10 2 0,5 0,5 y= 0,97x + 0,80 0,0882 0,6318 0,0000 

T11 0,5 2 0,5 y= 1,01x + 1,11 0,0815 0,6894 0,0000 

T12 0,5 0,5 2 y= 0,73x + 1,32 0,0799 0,5599 0,0000 

TC 0 0 0 y= 1,17x + 0,71 0,7081 0,7539 0,0000 
1Alginato; 2Amido de milho; 3Fécula de mandioca; 4Desvio Padrão do coeficiente angular; 5Coeficiente de 

Determinação; 6Nível de significância da regressão. 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por ser um fruto climatérico, depois de colhido o umbu apresenta aumento expressivo 

na atividade respiratória e síntese de etileno na fase do amadurecimento (LELIEVRE et al., 

1997 apud SANTOS, 2009). Em decorrência da atividade respiratória exercida pelo fruto, 

ocorrem alterações na aparência e textura, justificando os resultados encontrados para análise 

sensorial desse trabalho, onde verificou-se alterações na aparência e na textura dos frutos. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS TRATAMENTOS 

 

Observando-se a Tabela 5 que dispõe dos valores médios, obtidos do teor de Sólidos 

Solúveis Totais (SST), pH, Acidez Total Titulável (ATT) e ratio, pelo teste de Tukey, de cada 

tratamento no início e no final do armazenamento dos umbus, é possível perceber que para a 

maioria dos tratamentos houve diferença significativa entre os valores do primeiro dia e os 

valores do último dia, havendo o aumento dos sólidos solúveis, redução do pH, aumento da 

acidez e elação do ratio. Essas alterações eram esperadas durante a vida de prateleira dos umbus 

e confirmam o amadurecimento dos frutos de todos os tratamentos estudados e o controle. 
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Tabela 5. Valores médios do teor de SST, pH, ATT e ratio de cada tratamento no início e no 

final do armazenamento dos umbus – Brasil - 2019 

*Média diferenciou-se estatisticamente da média do controle a p ≤ 0,05; 1Alginato; 2Amido de milho; 3Fécula de 

mandioca 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se perceber que ao final do armazenamento os teores médios de SST de todos 

os tratamentos variaram entre 13 e 15,2 °Brix, demonstrando que houve amadurecimento dos 

frutos, e que todos os tratamentos diferiram significativamente (p < 0,05) do fruto no dia da 

colheita. O teor de SST está relacionado a maturação do umbu e é diretamente proporcional a 

mesma, assim, quanto mais avançado for o estádio de maturação, maior será o teor de SST, 

devido à hidrólise de polissacarídeos como amido e da pectina, resultando na biossíntese de 

açúcares solúveis (PINHEIRO, et al, 2015).  

Para o pH todos os tratamentos diferiram significativamente (p > 0,05) dos valores do 

dia inicial. Com relação a acidez é notório que a maioria dos tratamentos diferiram 

estatisticamente (p < 0,05), ao se comparar os umbus no dia inicial e no dia final, havendo um 

aumento da acidez. Ao se observar o ratio na tabela acima, percebe-se que os tratamentos 

também apresentaram diferença significativa (p < 0,05) entre o dia inicial e o dia final. O ratio 

refere-se à relação entre o teor de sólidos e solúveis e acidez total titulável (SST/ATT), então, 

quanto mais baixa for essa relação, mais ácida será a solução, e vice-versa (BERILLI et al., 

2011). O que expressa que para a maioria dos tratamentos houve um aumento da “doçura com 

o amadurecimento, em função do aumento do SST. 

 

Tratamentos SST(°Brix) pH ATT (meq/L) STT/ATT 

A1 AM2 FM3 Início Final Início Final Início Final Início Final 

3 0 0 10,1 13,0* 3,25 2,45* 1,87 2,74* 5,40 4,75* 

0 3 0 10,1 14,9* 3,25 2,27* 1,87 2,19* 5,40 6,85* 

0 0 3 10,1 13,6* 3,25 2,27* 1,87 2,29* 5,40 5,95 

0 1,5 1,5 10,1 13,1* 3,25 2,12* 1,87 2,42* 5,40 5,42 

1,5 0 1,5 10,1 14,0* 3,25 2,28* 1,87 2,80* 5,40 5,00 

1,5 1,5 0 10,1 14,6* 3,25 2,27* 1,87 2,39* 5,40 6,10* 

1 1 1 10,1 14,0* 3,25 2,17* 1,87 2,65* 5,40 5,28 

1 1 1 10,1 13,0* 3,25 2,39* 1,87 1,81 5,40 7,21* 

1 1 1 10,1 13,9* 3,25 2,36* 1,87 1,76* 5,40 7,94* 

2 0,5 0,5 10,1 14,0* 3,25 2,27* 1,87 2,25* 5,40 6,23* 

0,5 2 0,5 10,1 14,0* 3,25 2,30* 1,87 2,15* 5,40 6,55* 

0,5 0,5 2 10,1 14,9* 3,25 2,22* 1,87 2,91* 5,40 4,82 

0 0 0 10,1 15,2* 3,25 2,18* 1,87 2,66* 5,40 5,76 
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5.5 DEFINIÇÃO DA MELHOR FORMULAÇÃO (D-ÓTIMO) 

 

Ao se trabalhar as múltiplas respostas: perda de peso, cor (parâmetros L, a e b), 

aparência e textura, foi gerada uma condição ótima de mistura dos revestimentos estudados. 

Com a desejabilidade de 77%, a metodologia de superfície de resposta indicou que a 

formulação que melhor alcançaria os resultados esperados (baixa perda de peso, estabilidade 

da luminosidade, baixo crescimento da taxa de a e b, menores alterações na aparência e textura), 

seria a formulação com 0,59g/100g de alginato e 0,41g/100g de fécula de mandioca, conforme 

apresentado na Tabela 7 e representado graficamente na Figura 10. 

 

Tabela 6. Condição de desejabilidade dos revestimentos e valores preditos de coeficientes 

angulares para as regressões da alteração desses parâmetros com o tempo – Brasil - 2019 

A1 

(%) 

AM2 

(%) 

FM3 

(%) 

P. P4 L A B S.A5 S.T6 D7 

0,59 0,0 0,41 3,97 -0,72 0,29 0,19 0,84 0,86 0,77 
1 Alginato; 2 Amido de milho; 3Fécula de mandioca; 4 Perda de peso; 5Sensorial aparência; 6Sensorial textura; 

7 Desejabilidade ou D-ótimo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como os resultados anteriores não direcionavam de forma clara para que tipo de 

mistura e em que proporções entre os revestimentos estudados, se fécula de mandioca, alginato 

ou amido de milho teriam melhor efeito na conservação pós-colheita do umbu à temperatura 

ambiente, a utilização desta ferramenta foi imprescindível para direcionar a sequência do 

estudo.  Essa condição de desejabilidade apresentada pelo programa deve ser testada em 

trabalhos futuros para validar os resultados do estudo de vida de prateleira do umbu revestidos 

com alginato e fécula de mandioca, nas proporções determinadas, e armazenados à temperatura 

ambiente. Já que devido a sazonalidade do fruto não foi possível testa-la. 

A Figura 10 demonstra a Representação gráfica do ponto predito para a formulação 

do revestimento à base de alginato e fécula de mandioca para a conservação pós-colheita do 

umbu à temperatura ambiente. 
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Figura 10 Representação gráfica do ponto predito para a formulação do revestimento à base 

de alginato e fécula de mandioca. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O efeito dos revestimentos comestíveis a base de alginato, amido de milho e fécula de 

mandioca aplicado em umbus armazenados a temperatura ambiente, levando em consideração 

a perda de massa não foi eficaz devido ao seu caráter hidrofílico não funcionar como barreiras 

eficientes para perda de água.  

A avaliação da cor (L a e b) da aparência e da textura foram influenciadas pelo efeito 

da elevada taxa de transpiração apresentada pelo umbu, comportamento justificado por se tratar 

de um fruto climatérico. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Quando avaliado individualmente cada um dos parâmetros estudados, cor (L, a, b), 

perda de peso, análise sensorial da aparência e análise sensorial da textura não foi possível 

obter modelos preditivos significativos por metodologia de superfície de resposta. Ao serem 

avaliadas múltiplas respostas, foi possível obter um D-ótimo, e com a desejabilidade de 77%, 

a melhor formulação seria: 0,59g/100g de alginato e 0,41g/100g de fécula de mandioca. No 

entanto, neste estudo não foi possível validar esta condição. Sendo necessário a realização de 

um teste com essas concentrações para validar.  
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Por tanto pôde-se perceber que a aplicação de revestimentos comestíveis a base de 

amido quando aplicado a umbus em temperatura ambiente não foi eficiente na conservação das 

características do fruto. E que possivelmente revestimentos a base de alginato e fécula de 

mandioca possam ser eficazes na conservação do umbu. 

Como também ficou claro que o umbu é um fruto que apresenta alterações 

indesejáveis quando armazenado a temperatura ambiente, que comprometem sua qualidade 

sensorial, sendo um desafio o desenvolvimento de técnicas que minimizem esses efeitos. 

 

7 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA ESTUDO 

 

Com a realização do presente trabalho foi possível constatar que quando armazenado 

a temperatura ambiente o umbu passa por alterações causando danos a aparência, como perda 

de brilho, murchamento e enrugamento da casca, além de alteração na textura. Esse fato 

comprometeu a visualização de alguns resultados esperados, pois essas características 

impossibilitaram a avaliação do efeito dos revestimentos sobre o umbu. Se mostrando um 

desfio trabalhar com esse fruto nessa condição, reafirmando a necessidade do desenvolvimento 

de tecnologias capazes que conservar as características do umbu quando armazenado a 

temperatura ambiente. Outra dificuldade se deve ao fato de se tratar de um fruto sazonal, essa 

indisponibilidade em algumas épocas do ano compromete o andamento no trabalho. 

Sendo uma alternativa o desenvolvimento das formulações estudadas armazenadas a 

temperatura de refrigeração. Outra possibilidade é realizar um estudo para validação da 

formulação predita nessas condições. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1. Ficha sensorial aparência  

 

Nome: _________________________________________________Data: _____________ 
 

Observe a figura exposta, com os estádios de maturação do umbu. Agora, avalie a 
APARÊNCIA de cada amostra de umbu e expresse na escala abaixo, o grau de maturação da fruta. 
 

Amostras  
 

214  
 

Verde Madura Passada  

 

625  
 

Verde Madura Passada  

 

437  
 

Verde Madura Passada 

 

149  
 

Verde Madura Passada  

 

358  
 

Verde Madura Passada  

 

264  
 

Verde Madura Passada  

 

173  
 

Verde Madura Passada  

 

285   
Verde Madura Passada 

 

390  
 

Verde Madura Passada 

 

410  
 

Verde Madura Passada 

 

911  
 

Verde Madura Passada  

 

712  
 

Verde Madura Passada  

 

513  
 

Verde Madura Passada 
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APÊNDICE 2. Ficha sensorial textura  

 
Agora, avalie a TEXTURA, tocando cuidadosamente cada amostra de umbu e 

expresse na escala abaixo, o grau de maturação da fruta. 

 
Amostras  

 
214  

 
Verde Madura                                    Passada  

 

625  
 

Verde Madura                                    Passada  

 

437  
 

Verde Madura                                    Passada 

 

149  
 

Verde Madura                                    Passada  

 

358  
 

Verde Madura                                    Passada  

 

264  
 

Verde Madura                                    Passada  

 

173  
 

Verde Madura                                    Passada  

 

285   
Verde Madura                                    Passada 

 

390  
 

Verde Madura                                    Passada 

 

410  
 

Verde Madura                                    Passada 

 

911  
 

Verde Madura                                    Passada  

 

712  
 

Verde Madura                                    Passada  

 

513  
 

Verde Madura                                    Passada 

                     
 


