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RESUMO 

 

A goiaba é cultivada em várias partes do mundo, porém a alta perecibilidade e a incidência de 

doenças como a antracnose limitam a sua comercialização. A contestação do método mais 

utilizado para tentar solucionar tais problemas, o uso de produtos químicos, tem instigado a 

realização de pesquisas com produtos naturais. Assim, as plantas vêm sendo estudadas por 

muitas vezes possuírem substâncias ativas com propriedades antimicrobianas, dentre elas a 

aroeira que é amplamente utilizada na medicina popular e suas potencialidades quanto ao uso na 

agricultura estão sendo alvo de estudos. Outra alternativa é o uso de revestimentos a base de 

biopolímeros como a quitosana que além de prolongar a vida pós-colheita também apresenta 

potencial fungitóxico. Este trabalho teve como objetivos determinar o rendimento do extrato 

aquoso e hidrolato de aroeira e os principais compostos químicos contidos, avaliar o efeito 

fungitóxico destes subprodutos da hidrodestilação no desenvolvimento in vitro do fungo 

Colletotrichum gloeosporioides e testar biofilmes a base de quitosana para promover o aumento 

da vida útil e controlar o ataque da antracnose em goiabas ‘Paluma’. O extrato aquoso e o 

hidrolato foram obtidos por hidrodestilação de folhas e sementes em diferentes tempos. Para o 

ensaio in vitro do poder fungitóxico da aroeira em C. gloeosporioides foram utilizadas as 

concentrações 5, 10, 15, 20, 25 e 30% de extrato aquoso; 10, 15, 20 e 25% de hidrolato e 2µL 

de fungicida. No ensaio in vivo as goiabas foram inoculadas com o patógeno, imersas por 1 

minuto em soluções de quitosana a 2, 3 e 4% e submetidas a avaliações físicas e químicas a 

cada 4 dias totalizando 12 de armazenamento. Observou-se que os tempos de hidrodestilação 

não influenciaram o rendimento do extrato aquoso e do hidrolato, indicando-se 2,5h para 

extração. Maiores quantidades de hidrolato foram obtidas a partir de folhas de aroeira, enquanto 

que o rendimento do extrato também não foi influenciado pela parte da planta. Não foi possível 

determinar os compostos existentes no hidrolato da aroeira. Os fungos desenvolveram-se em 

todos os tratamentos com aspecto cotonoso exceto no fungicida Captan® (2µL). O extrato 

aquoso e hidrolato de aroeira não apresentaram propriedade fungicida para a inibição do 

desenvolvimento do in vitro do Colletotrichum gloeosporioides nas concentrações utilizadas 

não sendo recomendados para controle deste fungo. As goiabas revestidas com quitosana 3 e 

4% tiveram seu amadurecimento retardado sendo evidenciado pela alta firmeza, manutenção da 

coloração tanto da polpa quanto da casca, leve incremento de sólidos solúveis e vitamina C além 

de apresentarem pH constante. Os frutos controle e fungicida não se encontravam aptos para o 

consumo aos 12 dias em função do rápido amadurecimento e incidência de antracnose. Todas as 

concentrações de quitosana foram eficientes no controle do fungo. 

 

Palavras chave: Extrato aquoso, hidrolato, Colletotrichum gloeosporioides, substâncias 

bioativas, vida-de- prateleira. 
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ABSTRACT  

 

Guava is cultivated in many parts of the world, but the high perishability and the incidence of 

diseases such as anthracnose limits its commercialization. The challenge to the method used to 

attempt to solve these problems, the use of chemicals, has instigated the conduct of research 

with products. Thus, plantas have been studied mant times have active substances with 

antimicrobial properties, among them aroeira that is widely used in folk medicine and its 

potencial for the use in agricultura are being targeted studies. Another alternative is the use of 

coatings based on polymers such as chitosan that in addition to prolonging the shelf-life also 

presents potencial antifungal. This study to determine the yeld of aqueous extract and hydrolate 

mastic and the main chemical compounds contained, to evaluate the antifungal effect of 

hydrodistillation byproducts on in vitro development of the fungus Colletotrichum 

gloeosporioides and test biofilm-base chitosan for promote increased service life and control the 

attack of anthracnose in guavas ‘Paluma’. The aqueous extract end hydrolate were obtained by 

hydrodistillation of leaves and seeds at different times. For the in vitro antifungical power of 

aroeira in C. gloeosporioides concentrations used were 5, 10, 15, 20, 25 and 30% aqueous 

extraxt, 10, 15, 20 and 25% hydrolate and 2µL fungicide. In vivo test, guavas were inoculated 

with the pathogen were for 1 minute in chitosan solutions 2, 3 and 4% and subjected to 

chemical and physical assessments every 4 days storage totaling 12. It was observed that the 

time of hydrodistillation did not influence the yeld of the aqueous extract and hydrolate, 

indicating 2,5h for extraction. Larger amounts of hidrolact were obtained from levaes of aroeira, 

while the yield of the extract was not influenced by the plant. Unable to determine the 

compounds existing in the hydrolate aroeira. The fungus developed in all treatments with 

respect cotonoso except in fungicide Captan® (2μL). The aqueous extract and hydrolate aroeira 

showed no fungicidal properties of inhibiting the development of in vitro concentrations used in 

Colletotrichum gloeosporioides is not recommended to control of this fungus. The guavas 

coated with chitosan 3 and 4% had delayed ripening being evidenced by the high firmness, 

color maintenance from the pulp and peel, slight increase of soluble solids and vitamin C in 

addition to having constant pH. A 2% chitosan was not as efficient when compared to other 

concentrations. The fruits control and fungicide were not fit for consumption for 12 days due to 

the rapid maruration and incidence of anthracnose. All concentrations of chitosan were efficient 

in controlling the fungus. 

 

 

Keywords: Aqueous extract, hydrolate, Colletotrichum gloeosporioides, bioactive substances, 

shelf-life. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A goiaba (Psidium guajava L.) é amplamente cultivada nas diversas regiões tropicais e 

subtropicais do mundo, sendo cultivada no Brasil de norte a sul. É bastante apreciada pelas suas 

características organolépticas, aptidão tanto para indústria quanto consumo in natura e elevado 

teor nutricional. Embora seja dotada dessas características positivas, apresenta metabolismo 

intenso após a colheita, limitando o seu tempo de prateleira interferindo assim na 

comercialização dos frutos, sobretudo em lugares distantes. Outro fator que compromete a 

comercialização de goiabas são as doenças pós-colheita, em especial a antracnose ou mancha de 

chocolate, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides. 

Aplicações de tecnologias de conservação pós-colheita nem sempre são utilizadas para 

prolongar o tempo de prateleira do fruto assegurando-lhe as características desejáveis pelos 

consumidores, que a cada dia estão mais preocupados em adquirirem produtos com alta 

qualidade. Quando realizadas, estas práticas são desenvolvidas por meio de tratamento com 

produtos químicos colocando em risco tanto a saúde do aplicador como a dos consumidores que 

consomem os vegetais com resíduos uma vez que o período de carência recomendado muitas 

vezes não é respeitado. 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos buscando minimizar ou quem sabe eliminar 

o uso dos produtos químicos na pós-colheita e o uso dos revestimentos comestíveis, que têm 

como princípio reduzir as trocas gasosas entre o fruto e o ambiente é um deles. Esses biofilmes 

podem ter além da função de retardar o amadurecimento prolongando a vida útil dos frutos, 

protegê-los contra o ataque de microrganismos. A aplicação de biofilmes não implica em gastos 

superiores ao produtor, uma vez que, com a utilização desta tecnologia muitas vezes o uso da 

refrigeração é dispensado e a aplicação é realizada de forma simples, na maioria das vezes, por 

meio da imersão dos frutos na solução formada e posterior secagem. Os frutos que recebem 

estes revestimentos ficam com aspecto mais brilhoso atraindo os consumidores. 

Dentre as diversas matérias-primas para elaboração dos biofilmes, como amido, glúten, 

zeína, gelatina, entre outras, como a quitosana que é produto da desacetilação da quitina, 

composto presente nos crustáceos vem sendo muito utilizada devido a sua capacidade de formar 

uma camada protetora no fruto contra a perda de água, controlando a respiração e prolongando o 

tempo de vida pós-colheita dos frutos, além de possuir propriedades antifúngicas, ou seja, 

atende aos requisitos para formação de biofilme de qualidade. 

No tocante a doenças, na fase pós-colheita a principal é a antracnose onde o fungo 

infecta os frutos ainda nas plantas, mas os seus sintomas característicos manifestam-se com 
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mais intensidade nesta fase causando perdas significativas. O uso de substâncias bioativas 

extraídas de plantas tem demonstrado eficiência como agente alternativo para controle da 

antracnose. Os óleos essenciais e seus subprodutos, como o extrato aquoso e hidrolato, vem 

sendo aplicados sejam sozinhos ou associados a biofilmes comestíveis e tem-se mostrado 

promissores no combate aos microrganismos fitopatogênicos. 

 Para obtenção dos extratos e hidrolatos vários parâmetros são levados em consideração, 

pois o método e tempo de extração, os fatores abióticos como pluviosidade, horário de colheita, 

técnicas de pós-colheita, nutrição, parte vegetativa utilizada exercem influência sobre o 

rendimento e a composição química. Os estímulos decorrentes do ambiente, no qual a planta se 

encontra, podem redirecionar a rota metabólica, ocasionando a biossíntese de diferentes 

compostos (MORAIS, 2009a), comprometendo as propriedades bioativas. 

A aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi) é encontrada em grande escala no 

Brasil, sendo típica da caatinga e não é exigente em água nem nutrientes sendo muitas vezes 

considerada pelos produtores como invasora devido a sua facilidade de propagação. É uma 

espécie que pode ser bem aproveitada uma vez que todas as suas partes podem ser utilizadas, 

onde os frutos têm sido bastante consumidos na forma de condimentos tanto pelo mercado 

interno quanto externo, por apresentar rápido crescimento se faz presente em muitos projetos de 

arborização e as suas pequenas flores são muito atrativas para as abelhas.  

Na medicina popular é amplamente utilizada, há muito tempo, pelo seu extenso poder 

curativo seja adstringente, depurativa, antifebril, diurética, cicatrizante, contra micoses, azia, 

brinquite, infecções urinárias, entre outras. Diante dessas propriedades e facilidade de obtenção, 

o seu poder no combate a doença de plantas também vem sendo investigado. Sendo assim, este 

estudo teve como objetivos avaliar o rendimento de extrato aquoso e hidrolato das folhas e 

sementes de aroeira em diferentes tempos de hidrodestilação e a composição química do 

hidrolato; avaliar o potencial fungitóxico destes subprodutos derivados da hidrodestilação 

quanto à inibição do fungo Colletotrichum gloeosporioides e testar o efeito do biofilme a base 

de quitosana no prolongamento da vida pós-colheita dos frutos de goiabeira mantendo as 

características físicas, químicas e organolépticas, e que atue no controle da antracnose. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A cultura da goiabeira 

 

A goiaba (Psidium guajava) é um fruto nativo da América Tropical, é a espécie mais 

cultivada da família das Myrtaceae (PEREIRA et al.; 2005) e vegeta desde o México até o sul 

do Brasil. Adapta-se facilmente a diversos tipos de solos e condições climáticas o que favorece 

seu cultivo em todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo.  
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É uma árvore de porte pequeno a médio, geralmente de 3-5 m de altura, tortuosa, 

esgalhada, às vezes atingindo 8 m, de casca lisa, delgada, castanho-arroxeada, que, quando 

velha, se desprende em lâminas. As flores são hermafroditas, sem glândulas nectaríferas, com 

androceu formado por numerosos estames (cerca de 350). O gineceu, com ovário ínfero, é tri ou 

tetra locular, com numerosos óvulos. O fruto é uma baga globosa que internamente apresenta 

um mesocarpo de textura firme e quatro a cinco lóculos, cheios por uma massa de consistência 

pastosa, onde estão numerosas sementes (FERREIRA e RIBEIRO, 2006). 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de goiaba, tendo uma área colhida no 

ano de 2009 de 15.012 ha, com uma produção total neste mesmo ano de 328.255 t 

(AGRIANUAL, 2009). O comércio mundial da goiaba e de seus derivados têm pouca expressão 

quando comparado ao de outras frutas tropicais como a banana, a manga e o melão. A 

preferência do mercado externo está sintonizada para a fruta de polpa branca, em contraposição 

ao mercado interno onde a opção é pela de polpa vermelha (ROZWALKA, 2003). No ano de 

2010 o país exportou cerca de 150 t do fruto gerando uma renda de 326 mil US$ e importou 0,2 

t (IBRAF, 2010). 

O cultivo em escala comercial da goiabeira é desenvolvido desde o Rio Grande do Sul 

até o Maranhão, com destaque para os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na 

região Sudeste; Pernambuco, Bahia e Paraíba, no Nordeste; Goiás no Centro-Oeste; Rio Grande 

do Sul e Paraná na região Sul (PESSOA et al., 2007). 

É indiscutível a importância que a goiabeira representa para o Nordeste brasileiro como 

uma atividade econômica e social de grande expressão, garantindo renda para muitas famílias e 

empresas (MOURA NETO et al., 2008). Segundo Watlington (2006), o Nordeste brasileiro 

apresentou com auxílio da irrigação e alta tecnologia aplicada, um aumento de quase 100% na 

produção de goiabas. De acordo com COHIDRO (2011), no Estado de Sergipe, o Perímetro 

Irrigado Califórnia tornou-se referência no cultivo e comercialização da goiaba onde cerca de 

300 ha de terras são destinados ao cultivo da fruta. Por ano, cada hectare produz, 

aproximadamente, 16 toneladas, culminando em uma produção anual de 4.800t de goiaba e já 

há uma projeção que em 3 anos a produtividade se estabilize em torno de 22t/ha/ano. 

No mercado brasileiro, a goiaba produzida tem dois caminhos a seguir, comercialmente 

bem distintos, conforme o uso a que se destina. O maior e principal deles é o consumo in natura 

ou para mesa. O segundo que vem crescendo muito nos últimos anos, destina-se à indústria de 

processamento de polpa utilizada para a fabricação de doces, néctares, sucos e também 

comercializada como tal, em pequenas frações, congelada (ALVES, 2010). Atualmente tem sido 

produzido o “guatchup” que é um molho agridoce produzido com goiabas vermelhas 

semelhante ao ketchup que apresenta alto valor nutricional, é rico em licopeno, e menos calórico 

em relação ao feito com tomate. 
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A goiaba é apreciada não só pelas suas diversas formas de utilização, aroma e sabor 

agradáveis. Nutricionalmente, é importante por ser uma excelente fonte de vitamina C, niacina, 

riboflavina, vitamina A (SOARES et al., 2007) e B, substâncias pécticas (Pectina), proteínas e 

sais minerais, principalmente cálcio, ferro e fósforo (LEITE et al.; 2006). Segundo Cavalini 

(2004) este fruto apresenta quatro vezes mais ácido ascórbico que a laranja, quatro e duas vezes 

mais cálcio e licopeno, respectivamente, que o tomate. 

Em todo o mundo, existem mais de 400 cultivares de goiaba, apesar de apenas algumas 

poucas dezenas serem de fato plantadas em escala comercial. Algumas se tornaram populares 

apenas em seus próprios locais de origem, porém outras foram distribuídas por diversos países 

(POMMER et al., 2006). Dentre as variedades de goiabas mais plantadas no Brasil, destacam-

se: Paluma, Sassaoka, Rica, Século XXI, Pedro Sato, Ogawa e as variedades regionais Cortibel 

1, 2, 3 e 4 (NOGUEIRA et al., 2010).  

Em Sergipe há uma predominância do cultivo de goiabas 'Paluma'. Segundo Medina et 

al. (2001), é um clone derivado da variedade Rubi-Supreme, a partir de sementes de polinização 

aberta, obtida através de programas de melhoramento na cidade de Jaboticabal. Os frutos da 

goiabeira 'Paluma' são destinados à industrialização, pois possuem características como 

produção em períodos diversificados, boa produtividade, alto rendimento devido ao seu peso e 

tamanho, teores elevados de sólidos solúveis, coloração vermelha da polpa que favorecem o 

processamento, a elaboração de sucos, compotas e doces em pasta, entretanto, em razão da 

qualidade, seus frutos também podem ser consumidos in natura, o que a torna uma opção para a 

cultura mista (PEREIRA e NACHTIGAL, 2002). 

 

2.2 Pós-colheita da goiaba 

 

Apesar de o Brasil se caracterizar como um país altamente produtor é também um dos 

países onde mais se perdem alimentos durante a pós-colheita, principalmente, nas fases de 

armazenamento, transporte e comercialização (RINALDI, 2011). 

O nível das perdas poderia ser reduzido se práticas corretas de cultivo como escolha das 

variedades adequadas, uso de materiais propagativos sadios, preparo do solo, irrigação para 

suprir o déficit hídrico, adubação buscando corrigir a deficiência nutricional, adoção de 

estratégias para minimizar a incidência de pragas e doenças; de colheita como a capacitação dos 

colhedores para não provocar injúrias, conhecimento sobre o ponto de maturação e pós-colheita 

com o armazenamento dos alimentos em ambientes reservados exclusivamente para este fim, 

devidamente higienizados, com temperatura e umidade controladas, substituição das caixas de 

madeira, utilização de meios transportes em bom estado de conservação, limpos, compatíveis 

com a carga e distância, de preferência refrigerados e se não forem estabelecer medidas que 

minimizem o efeito da elevação da temperatura fossem adotadas. A falta de conhecimento dos 
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processos fisiológicos dos frutos, uma vez que durante o amadurecimento ocorrem 

transformações resultantes dos processos de degradação e síntese, a falta de infra-estrutura 

adequada e de uma logística de distribuição são os principais fatores responsáveis pelo elevado 

nível de perdas pós-colheita observado no Brasil (AZZOLINI, 2002; SIQUEIRA, 2009). 

De acordo com Pereira et al. (2005), fatores como condições climáticas e a cultivar 

utilizada também influenciam a vida útil e a qualidade das frutas frescas. Desta forma, a 

qualidade de um fruto é dependente da adoção de um conjunto de medidas que se iniciam na 

formação do pomar e terminam com a distribuição do fruto no mercado consumidor 

(AZZOLINI, 2002). 

A natureza delicada, vida pós-colheita curta e suscetibilidade à injúria por frio, uma vez 

que temperaturas inadequadas, durante o armazenamento e comercialização, podem acelerar a 

perda da qualidade dos frutos e as doenças limitam o potencial de comercialização da goiaba 

(SINGH e PAL, 2008; STEFFENS et al., 2008). Embora exista um grande número de variáveis 

que podem afetar a severidade e a intensidade da injúria pelo frio, geralmente os sintomas são 

similares (ALMEIDA et al., 2005a). O aparecimento dos danos causados pelo frio está 

relacionado também ao tempo de exposição dos produtos às baixas temperaturas. Casca com 

aspecto enrugado e dificuldade na perda da coloração verde com surgimento de áreas irregulares 

verde-pardas contrastando com as amareladas foram os sintomas apresentados pelos frutos de 

goiaba ‘Kumagai’ armazenados sob temperaturas muito baixas, como 2°C, aos 14 dias 

(JACOMINO et al.; 2000). Outro sintoma característico é o aumento na firmeza, onde o 

enrijecimento do tecido pode ser explicado devido ao aumento da atividade da fenilalanina 

amonialiase em resposta ao estresse térmico ao qual o fruto é submetido, pois vem a ser 

considerada por muitos autores como “proteína do estresse”, relacionando-se com 

desenvolvimento de mecanismos de proteção e adaptação de plantas a situações adversas 

(CHAKRABORTY et al., 2001). 

As características externas de qualidade, percebidas pelo tato e pela visão, são 

importantes na diferenciação do produto, particularmente, na decisão de compra. As 

características internas percebidas pelo sabor, aroma e sensação de textura ao paladar, 

combinadas com aparência do produto, são importantes para a aceitação do produto pelo 

consumidor (CHITARRA e CHITARRA, 2005). Por ser um fruto climatérico, ou seja, 

apresenta um aumento da atividade respiratória e da síntese de etileno associada ao 

amadurecimento (CAVALINI, 2004), a senescência do fruto da goiabeira é rápida, ocorrendo 

em até quatro dias, a depender do ponto em que foi colhido e aos tratamentos pós-colheita que 

foi submetido, fazendo com que perca seus atributos de qualidade (físicas, sensoriais e 

nutricionais) limitando o período de transporte e armazenamento (MOURA NETO et al., 2008).  

É extremamente importante a adoção de técnicas que venham minimizar o intenso 

metabolismo das goiabas, visando à redução de perdas pós-colheita e a ampliação do período de 
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conservação, proporcionando a comercialização de frutas de excelente qualidade, tanto sensorial 

quanto nutricional, especialmente para o consumo in natura (VILA et al., 2007). A redução do 

conteúdo de umidade juntamente com o controle da atividade respiratória das frutas são fatores 

de extrema importância para garantir sua estabilidade e segurança, resultando no aumento da 

vida-de-prateleira e na maior preservação dos atributos de qualidade (PEREIRA et al., 2003). 

Para que essas técnicas sejam eficientes é necessário que se tenha conhecimento a respeito da 

fisiologia do fruto e isto não ocorre na maioria das vezes. Os processos de respiração, 

transpiração, atividade enzimática bem como a influência dos estádios de maturação fisiológica 

na qualidade pós-colheita da goiaba pouco são levados em conta o que vem a dificultar o 

manejo adequado no período da pós-colheita. Vários estudos vêm sendo realizados a fim de 

minimizar as perdas e proporcionar produtos de qualidade ao consumidor. 

Levando-se em conta a importância que cálcio apresenta para a pós-colheita por ser um 

cátion que produz efeitos positivos na preservação da integridade e funcionalidade da parede 

celular mantendo a consistência firme do fruto (AWAD, 1993), Werner et al. (2009) estudaram 

o efeito do cloreto de cálcio quanto ao prolongamento da conservação e manutenção da 

qualidade de goiabas Cortibel. Para isto, os frutos foram imersos durante 15 minutos em 1, 2 e 

3% de CaCl2 onde as maiores concentrações não se mostraram tão eficientes quanto 1% na 

manutenção da firmeza e apresentaram assim, menor atividade enzimática da 

pectinametilesterase (PME). Aos 12 dias, houve queda na atividade da PME das goiabas 

controle, 2 e 3% de CaCl2, possivelmente pela redução no substrato para ação da enzima e 

aumento gradual daquelas tratadas a 1% devido este tratamento ter mantido menores e 

constantes valores nos primeiros dias de análise, em consequência da manutenção da estrutura e 

composição da parede celular. Sendo assim, a concentração de 1% mostrou-se mais eficiente em 

prolongar a vida-de-prateleira das goiabas mantendo suas características ideais. 

Outro método pós-colheita é o uso da atmosfera modificada que tem sido relatado com 

grande importância para a conservação de alimentos. O estudo do envolvimento de frutas e 

hortaliças em biofilmes comestíveis tem sido então, uma alternativa para promover a atmosfera 

modificada (VILA et al., 2007). As concentrações reduzidas de O2 e elevadas de CO2 

desenvolvidas no interior da embalagem devido à respiração dos frutos, com o passar do tempo, 

reduzem as taxas de respiração e produção de etileno, tornando mais lentas as mudanças 

associadas ao amadurecimento e retardando a senescência (KADER, 1995).   

Os efeitos dos revestimentos de fécula de mandioca nas concentrações 2, 3 e 4% na pós-

colheita de goiabas ‘Pedro Sato’ foram estudados por Vila et al. (2007) sendo constatado que os 

frutos revestidos a 3 e 4% apresentaram metabolismo menos intenso em decorrência do teor de 

açúcares solúveis, da evolução da pectina, da porcentagem de solubilização a da atividade das 

enzimas PG e PME terem sido menos evidentes. Provavelmente, o biofilme formou uma 

camada mais coesa levando a uma modificação da concentração de gases do metabolismo 
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respiratório, reduzindo o metabolismo dos frutos e, por conseguinte, capaz de minimizar, com 

maior eficiência, a degradação de substâncias pécticas, possibilitando a contenção da firmeza, 

ocasionando atraso nos processos naturais do amadurecimento e no amaciamento da polpa, 

sendo então a aplicação do biofilme nas concentrações 3 e 4% uma alternativa viável para 

ampliar o período de conservação de goiabas ‘Pedro Sato’. 

A atmosfera controlada, que é um método o qual permite maior tempo de conservação, 

pois combina baixas temperaturas, alta umidade e controle das pressões parciais de O2 e CO2 no 

interior das câmaras, diminuindo assim a atividade respiratória (BRACKMANN et al., 2005) 

tem sido alvo de estudos. Sendo assim, visando avaliar os efeitos de ambientes controlados 

(AC) sobre a respiração, produção de etileno, firmeza, perda de peso, qualidade, injúria por frio 

e incidência de podridões, goiabas ‘Lucknow-49’, ‘Allahabad Safeda’ e ‘Apple Colour’ foram 

armazenadas a 8°C em atmosferas contendo 2,5; 5; 8 e 10 kPa O2, com 2,5; 5 e 10 kPa CO2  (N2 

equilíbrio). Singh e Pal (2008) verificaram que as goiabas ‘Lucknow-49’ apresentaram menor e 

maior pico respiratório nas atmosferas a 5 kPa O2 + 2,5 kPa CO2  e 10 kPa O2+ 10 kPa CO2, 

respectivamente. Quanto a produção de etileno, todas as concentrações foram efetivas em 

reduzir tal variável nas 3 cultivares e estas apresentaram perda de peso inferior a 2%. Os frutos 

submetidos as menores concentrações de O2 amoleceram mais lentamente sendo que o CO2 

pareceu não exercer influência. Demonstrou-se com o estudo que os efeitos mais significativos 

do armazenamento controlado em goiaba incluem redução da frequência respiratória e 

biossíntese de etileno, amadurecimento, redução de danos pelo frio para se ter frutos de boa 

qualidade. 

Vários fungos têm sido descritos, ocasionando infecções nos frutos, tanto no Brasil 

como em outros países sendo mais frequentes nesta fase os seguintes: Lasioplodia theobromae, 

Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium solani, Pestalotiopsis versicolor, Phomopsis psidii, 

Guingnardia psidii, P. destructum, Phytophthora nicotianae var. parasitica, P. citricola, 

Rhizopus arrhizus e R. stolonifer, Penicillium spp. e Alternaria spp. O apodrecimento dos frutos 

por causa da infecção causada por esses fungos normalmente está associado à época do ano, à 

pressão dos patógenos, às condições fisiológicas do fruto e à interação desses fatores com 

temperatura e umidade relativa. Os ferimentos existentes nos frutos propiciam a penetração dos 

fungos e o surgimento das infecções (TAVARES, 2001). 

Embora seja um fruto que apresenta características nutricionais e organolépticas 

satisfatórias ao consumidor, as goiabas têm a sua vida de prateleira reduzida em virtude do seu 

intenso metabolismo após serem colhidas o que vem a limitar o seu comércio em regiões mais 

distantes e exportação. O meio mais utilizado para tratar os frutos e tentar minimizar as perdas é 

o uso de produtos químicos, mas hoje em dia vem sofrendo restrições, pois o consumidor busca 

por alimentos de boa qualidade e isentos de resíduos químicos. Sendo assim, tornam-se 

necessários o desenvolvimento e emprego de tecnologias alternativas como embalagens 
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protetoras a exemplo dos biofilmes comestíveis a base de quitosana que não só prolongam o 

tempo de prateleira dos frutos como também apresentam ação antimicrobiana proporcionando 

ao consumidor goiabas com as características desejáveis. 

 

2.3 Revestimentos comestíveis 

 

A poluição ambiental causada pela deposição de materiais de embalagens não 

renováveis no meio ambiente demanda alternativas para seu controle e /ou eliminação. Assim, 

surgiu o interesse em desenvolver biofilmes com características de embalagens biodegradáveis, 

que não causem danos ao meio ambiente e que adicionalmente possam melhorar a qualidade dos 

produtos alimentícios como a manutenção da textura firme, maior brilho melhorando o aspecto 

visual e manutenção das características organolépticas por mais tempo (DAVANÇO et al., 

2007). 

Biofilme é um filme fino preparado de materiais biológicos, que age como barreira a 

elementos externos e, consequentemente, pode proteger o produto e aumentar a sua vida de 

prateleira (TANADA-PALMU et al., 2002) que pode ser confeccionado a partir de matéria-

prima como polissacarídeos (celulose, quitosana, amido), proteínas (glúten, zeína, soro de leite, 

proteína) e lipídios (ceras) (AZEREDO, 2003). Essas películas não apresentam riscos à saúde 

do consumidor, pois sua passagem pelo trato intestinal é de maneira inofensiva, uma vez que 

não são metabolizados pelo organismo (OLIVEIRA et al., 2007). 

A aplicação de filmes poliméricos, ceras ou biofilmes em frutas e hortaliças, expostas a 

temperaturas baixas ou mesmo a temperatura ambiente, caracteriza-se pela modificação da 

atmosfera (CHITARRA e CHITARRA, 2005). A atmosfera modificada consiste numa técnica 

conservacional de frutas e hortaliças que vem sendo muito utilizada na preservação da qualidade 

onde este tipo de acondicionamento contribui para o decréscimo de perdas pós-colheita (VILA, 

2004), uma vez que, de acordo com Lana e Finger (2000) a atmosfera modificada pode ser 

resumida como presença de uma barreira artificial à difusão de gases em torno do produto, que 

resulta em redução do nível de O2, aumento do nível de CO2, alteração na concentração de 

etileno e vapor d’água e alterações em outros compostos voláteis retardando a senescência e 

prolongando o período comercial de frutas e hortaliças. 

O uso de cera como proteção aos produtos perecíveis seria um meio de controlar a perda 

de umidade, retardar o enrugamento e conferir aparência lustrosa ao produto para o consumidor; 

todavia quando apresenta espessura muito fina não inibe a perda de umidade, e se muito espessa 

contribui para induzir o aparecimento de doenças e do colapso interno do produto (CHITARRA 

e CHITARRA, 1990).  

Ceras de carnaúba apresentam boas propriedades físicas na conservação pós-colheita de 

tomates, cv. Kátia, no estádio maduro, sendo assim Cavassa et al. (2004) utilizaram cera de 
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carnaúba Fruit Wax H2 (18%), emulsão de carnaúba e celulose (9 e 8% respectivamente) e 

constataram que os frutos tratados com Fruit Wax H2 apresentaram resultados mais 

significativos no aumento da vida útil e o tratamento com cera de carnaúba e celulose promoveu 

maior descarte por podridão. Enquanto que Blum et al. (2008) imergiram rapidamente caquis 

cv. Giombo em solução contendo cera de carnaúba (Meghwax ECF 100® 30%) diluída em 

água, nas concentrações de 12,5; 25 e 50% do produto comercial e constataram que o uso de 

cera de carnaúba a 12,5% permitiu conservar as características dos frutos durante 49 dias de 

armazenamento, retardando o amadurecimento provavelmente pela diminuição da taxa 

respiratória do fruto. 

Em goiabas ‘Pedro Sato’ armazenadas a temperatura ambiente Jacomino et al. (2003) 

utilizaram-se cinco ceras comerciais: Citrosol AK (18%), Citrosol M (10%), Fruit wax (18 a 

21%), Meghwax ECF–100 (30%) e Cleantex wax (18,5 a 20,5%) na proporção de 0,15 a 

0,20mL por fruta. As ceras exerceram pouca influência nos teores de sólidos solúveis, acidez 

titulável e ácido ascórbico, porém, foram eficientes em retardar o amadurecimento, reduzindo a 

perda de massa e a incidência de podridões, sendo que a cera Meghwax ECF—100 apresenta 

potencial para utilização em goiabas.  

Outros tipos de filmes são as coberturas proteicas à base de soro de leite e glúten que 

são biodegradáveis, transparentes, mecanicamente fortes e com relativa resistência à água. Estas 

coberturas conferem proteção mecânica à fruta, o que contribui para minimizar as injúrias, além 

de ser excelente barreira para O2 e CO2 e boa opção para recobrir frutas frescas (GUILBERT et 

al., 2002).  Contudo a natureza hidrofílica, que apresenta alta permeabilidade ao vapor d’água, 

dos filmes proteicos limita a sua aplicação em produtos que requerem barreira à umidade. A 

incorporação de lipídios (ceras e ácidos graxos) na matriz filmogênica proteica, reduz a 

afinidade por moléculas de água, reduzindo a permeabilidade ao vapor d’água dos filmes 

(YOSHIDA e ANTUNES, 2009).  

Os biofilmes podem ser utilizados não apenas com a finalidade de prolongar a vida pós-

colheita como também proteger os alimentos da ação de microrganismos a exemplo dos 

revestimentos produzidos a partir da quitosana. 

 

2.4 Quitosana 

 

O uso de polímeros naturais para aplicações diversificadas tem sido de vital importância 

para os avanços das ciências e apresentam várias vantagens como ser de fácil obtenção, ser 

biocompatível e biodegradável. Os polissacarídeos, como uma classe de macromoléculas 

naturais, têm sua propensão extremamente bioativa e são geralmente derivados de produtos 

agrícolas ou de crustáceos. Celulose e goma são exemplos de biopolímeros antigos, enquanto 

que a quitina e a quitosana são exemplos de biopolímeros obtidos recentemente. Em termos de 
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disponibilidade, a da quitina é próxima a da celulose; são disponíveis numa extensão de mais de 

10 gigatoneladas anualmente (AZEVEDO et al., 2007). 

A quitina tem como principais fontes naturais as carapaças de crustáceos, notadamente 

caranguejo, camarão e lagosta, que representam 15–20% do peso, e é também encontrada em 

insetos, moluscos e na parede celular de fungos (DI PIERO e GARDA, 2008). A quitina é 

insolúvel em água, solventes orgânicos, ácidos diluídos e álcalis, e apresenta uma forma de 

sólido cristalino ou amorfo. Apresenta também três diferentes formas polimórficas descritas 

como α-quitina, β-quitina e γ-quitina, dependendo de sua estrutura cristalina, da disposição de 

suas cadeias e da presença de moléculas de água (MOURA et al., 2006). Os usos industriais e 

em larga escala de quitina ainda são muito menos importantes que os de celulose, mas alguns 

importantes segmentos do mercado já são ocupados por derivados de quitina (CAMPANA-

FILHO et al., 2007) como é o caso da quitosana que possui valor comercial maior e 

propriedades mais interessantes para âmbito industrial e fins de pesquisa, torna-se uma 

alternativa de utilização para a quitina (MOURA et al., 2006). 

A quitosana é um amino-polissacarídeo obtido da desacetilação da quitina, a qual é um 

dos mais abundantes polímeros naturais existentes nos organismos vivos (CERQUEIRA, 2007), 

cuja estrutura é formada por vários grupos β-(1-4) N-acetyl-D-glucosamine (DEVLIEGHERE 

et al., 2004). Durante a reação de desacetilação, os grupamentos acetamido (-NHCOCH3) da 

quitina são transformados, em graus variados, em grupos amino (-NH2), dando origem a 

quitosana (Figura 1) (ANTONINO, 2007). 

 

                         Figura 1: Estrutura da quitosana 

 

De acordo com JIANG e LI (2001) devido à sua habilidade de formar um filme 

semipermeável que pode modificar a atmosfera interna do fruto a quitosana atua no controle da 

transferência de umidade entre o alimento e o meio, da taxa respiratória, da temperatura e do 

escurecimento enzimático além de possuir ação antifúngica e antibacteriana (SHAHIDI et al., 

1999), sendo as possibilidades de aplicações ainda aumentadas pelo fato da quitosana poder ser 

preparada em diferentes formas, como soluções de viscosidade controlada, géis, filmes e 

membranas, microesferas e nanopartículas (CAMPANA-FILHO et al., 2007).  
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Quanto à atividade antifúngica da quitosana, verificou-se o poder inibitório da ação do 

Fusarium sulphureum, causador da podridão seca do tubérculo da batata nas concentrações 

0,25; 0,5 e 1% sendo a última causadora de sérios danos às hifas fúngicas, incluindo 

desorganização da membrana celular, ruptura da parede celular, e quebra de citoplasto interior. 

Os testes in vivo mostraram que as soluções de 0,5 ou 1%  controlaram efetivamente  a podridão 

seca dos tubérculo das batatas inoculadas com suspensão de esporos de F.sulphureum. No 

entanto, o tratamento de quitosana a 1% causou  fitotoxicidade  aos tubérculo. Este estudo 

sugere que o uso da quitosana pode ser um tratamento promissor como fungicida natural para 

substituir  parcialmente os fungicidas aplicados nos tubérculos (YONG-CAI et al., 2009). 

Foi verificado o efeito da quitosana sobre a vida-de-prateleira de mamões Eksotika II, 

onde utilizaram-se as concentrações (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0%). Após 4 semanas de armazenamento 

os frutos controle e a concentração de 0,5% foram descartadas por não apresentarem 

características aceitáveis (contaminação por fungos). Os frutos tratados com quitosana a 2% 

foram incapazes de amadurecer adequadamente sendo considerados inaceitáveis, mostrando-se 

mais promissora a concentração de 1,5% (ALI et al., 2011).  

A quitosana também apresenta efeito sobre lichias (Litchi chinensis Sonn) descascadas, 

pois apresentaram retardo na perda de peso, aumento no teor de sólidos solúveis, acidez titulável 

e ácido ascórbico além da redução na atividade da polifenoloxidade e da peroxidase (DONG et 

al.; 2004). 

Sendo assim, a quitosana demonstra ser um polissacarídeo de grande utilidade como 

matéria-prima para elaboração de biofilmes uma vez que agrega propriedades antimicrobianas, 

antifúngicas e de preservação das características dos vegetais na pós-colheita, podendo ainda, 

ser utilizada em combinação com outros agentes estendendo a cadeia produtiva do fruto. 

 

2.5 Antracnose 

 

A antracnose causada por espécies de Colletotrichum é a principal doença de frutos em 

pós-colheita, sendo considerada de elevada importância econômica em todas as regiões que 

promovem a fruticultura (SERRA e SILVA, 2004), pois ataca diversos frutos como mamão, 

banana, goiaba, manga, maracujá, caju, abacate, acerola. A alta incidência de antracnose, 

observada em locais destinados à comercialização de frutas e hortaliças, incitou preocupação em 

relação às perdas econômicas significativas pela redução do período de comercialização, 

desclassificação e descarte de frutos, ainda que tratamentos fitossanitários de pré ou pós-

colheita tenham sido realizados (ROZWALKA et al., 2008).  Nos meses mais quentes do ano, 

na ausência de medidas de controle, sua incidência pode atingir 70 a 100 % dos frutos. Mesmo 

em frutos destinados à exportação, que recebem tratamento pós-colheita, a antracnose ainda é 

um importante problema (LIMA FILHO et al., 2003). 
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Os fungos do gênero Colletotrichum são fitopatógenos importantes nas regiões tropicais 

e subtropicais do mundo (BAILEY e JEGER, 1992) que sobrevivem de um ano para outro no 

solo, na planta e em lesões velhas nos frutos e folhas. Como a penetração de Colletotrichum sp. 

pode ocorrer no fruto verde, o patógeno é capaz de sobreviver na forma quiescente, sendo os 

sintomas manifestados durante o amadurecimento do fruto (MORAES et al., 2008). 

Em goiabas, a antracnose é causada pelo Colletotrichum gloeosporioides 

(ROZWALKA, 2003). Este fungo tem como fase sexuada Glomerella cingulata, que ainda não 

foi constatada no Brasil. Caracteriza-se pela formação de acérvulos com setas, com conídios 

hialinos e unicelulares, protegidos por uma massa mucilaginosa de coloração laranja. Essa 

matriz protege os conídios contra o dessecamento e inibe a germinação dos mesmos, além de ter 

importância na infecção e adesão do patógeno sobre o hospedeiro (PICCININ et al., 2005). 

A infecção ocorre após a germinação do esporo, que forma um tubo germinativo em 

apressório que permite a penetração direta ou então esta ocorre por ferimentos, sob condições 

ideais de temperatura de 22 a 25 ºC. A colonização é rápida, intra e inter celular e provoca a 

morte do tecido. Em temperaturas altas, ao redor de 30 ºC, o fungo tem seu ótimo para 

crescimento, esporulação e germinação. A alta umidade favorece o desenvolvimento de uma 

massa de esporos de cor alaranjada sobre o centro da lesão. Quando há umidade inferior a 50% 

o crescimento do fungo é retardado, podendo ser paralisado. Inicialmente, a infecção não ocorre 

na polpa dos frutos, mas limita o seu valor para o mercado de consumo in natura (ALVES e 

DEL PONTE, 2011). 

Os sintomas nas folhas e frutos são caracterizados por áreas de formato mais ou menos 

circulares e de coloração escura (PICCININ et al., 2005).  Nos frutos, as manchas são 

inicialmente pequenas, deprimidas, de coloração clara e formato arredondado. No estádio mais 

avançado da doença as manchas aumentam de tamanho podendo estar cobertas por abundante 

massa de esporos de aspecto mucilaginoso e de coloração rósea clara. As manchas necróticas 

coalescem resultando em podridão generalizada da polpa dos frutos e prejudicam a produção de 

sementes viáveis (VIDA et al., 2006).  

O ataque precoce em frutos se dá com a infecção através da abertura do botão floral 

onde nesse caso aparecem manchas circulares secas, elevadas e pústulas em forma de cancro. 

Quando os sintomas são mais severos aparecem pequenas lesões profundas, encharcadas e de 

coloração marrom principalmente em locais danificados por insetos (FERRAZ, 2010). 
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Figura 2: Goiaba com sintomas de antracnose. 

 

O combate à incidência da antracnose vem sendo realizado por métodos químicos, 

através do uso muitas vezes exacerbado de fungicidas, sem qualquer preocupação com os danos 

causados ao meio ambiente ou com a saúde do aplicador e/ou consumidor. Sendo assim, 

métodos alternativos de controle de doenças pós-colheita podem minimizar ou substituir a 

aplicação de produtos químicos, o que vem de encontro com a preocupação mundial em relação 

ao meio ambiente e a segurança do alimento (PONZO, 2009).  

Em frutos de manga, mamão, goiaba e maracujá, na pós-colheita, foi constatado que o 

fungo Colletotrichum gloeosporioides causou a doença em todas as frutas sendo a goiaba o 

hospedeiro que apresentou menor crescimento de lesões resultante da inoculação de diversos 

isolados, inclusive da própria goiaba (var. ‘Paluma’); as duas variedades de manga (Tommy 

Atkins e Rosa) apresentaram maior crescimento de lesões da antracnose (SILVA et al., 2006).  

Por representarem um sério obstáculo à cultura da goiaba, uma vez que comprometem a 

qualidade e a quantidade dos frutos para comercialização, a incidência de doenças pós-colheita e 

pragas nas cultivares ‘Pedro Sato’ comercializadas na CEASA-Bauru e em goiabas das 

cultivares ‘Pedro Sato’ e ‘Paluma’ de pomares do Centro-Oeste paulista foi estudada por Fisher 

et al. (2011). Os frutos no estádio de maturação 2 (ângulo Hue entre 116 e 113) foram avaliados 

quanto aos danos após serem retirados da câmara úmida e aos 3, 6 e 9 dias de armazenamento 

constataram que ocorreu incidência de diferentes doenças fúngicas pós-colheita, sendo a 

antracnose aquela de maior ocorrência dentre as podridões detectadas. 

 

2.6 Aroeira 

 

Schinus terebenthifolia Raddi, (Anacardiaceae), é uma árvore de folhas perenes, 

originária da América do Sul, especialmente do Brasil, Paraguai e Argentina (DEGÁSPARI, 

2004), sendo encontrada também na Europa e nos Everglades norte americanos onde foi 

introduzida como ornamento e hoje é considerada uma das espécies mais agressivas e invasoras 
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de ambientes (DEGÁSPARI et al., 2005). Muito conhecida dos brasileiros por suas 

potencialidades medicinais, ocorre no Brasil em regiões de Mata Atlântica, remanescentes ou 

reflorestadas, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul (SALVI JUNIOR, 2009).  

É popularmente conhecida como aroeira-vermelha, aroeira-pimenteira e pimenta 

brasileira. Esta variação nos nomes se dá, principalmente, pelo fato de seus frutos possuírem a 

aparência de uma pequena pimenta de coloração rosa-avermelhada, por isso, também chamados 

de pimenta-rosa, “pink-pepper”, “poivre rose’’, entre outros nomes (LENZI e ORTH, 2004). 

O nome popular, aroeira, é uma corruptela de araroeira, que vem de arara, dando a ideia 

de que esta árvore seria de propriedade da ave, já que nela a arara pousa e vive com frequência, 

fazendo dela seu hábitat. Possui inflorescências, os frutos são do tipo drupa e têm coloração 

verde no início e depois, quando maduros,se tornam vermelhos com uma casca seca que se 

transforma em uma espécie de concha de papel que envolve a semente. A semente é única por 

fruto, marrom escura e mede cerca de 0,3 milímetros de diâmetro (DEGASPARI, 2004). 

Esta espécie possui importância comercial por se tratar de uma planta com 

propriedades medicinais. Tem um destaque ecológico em programas de reflorestamento 

ambiental, recuperação de áreas degradadas, projetos de reposição de mata ciliar e 

estabilização de dunas. Fornece madeira parda ou amarelo-clara bastante resistente, 

utilizada na construção civil (BOROS, 2007). Estas plantas vêm sendo utilizadas no 

tratamento de doenças devido à pesquisa e ao isolamento de princípios ativos nelas presentes 

(PINHEIRO et al., 2011). É adstringente, antidiarréica, depurativa, diurética e febrífuga. Devido 

à composição química de seus óleos essenciais, é usada no tratamento de distúrbios respiratórios 

(COLE, 2008). Atualmente, a espécie vem se destacando cada vez mais pelo consumo de seus 

frutos (pimenta-rosa), cuja demanda tem aumentado muito, tanto no mercado nacional como no 

internacional, que os utilizam como condimento alimentar (LENZI e ORTH, 2004). 

O Brasil exporta cerca de 300 a 350 toneladas do fruto, principalmente para os Estados 

Unidos e Europa, em especial, Holanda, Alemanha, Itália, França e Nova York. A produção, 

embora simples, atende a requisitos de qualidade aparentemente rígidos impostos pelo mercado 

externo. Grande parte dos frutos de aroeira é descartada no processo de beneficiamento por 

inadequação de forma, cor e maturação gerando grande quantidade de resíduos com composição 

idêntica a dos frutos selecionados que podem servir como matéria-prima para extração de óleos 

essenciais. Com a utilização destes frutos para extração de óleo essencial, busca-se agregar 

valor a uma fração de frutos que hoje, é tratada como resíduo. (NICOLINI et al., 2009). 

O extrato hidroalcóolico das folhas de Aroeira-piriquita (Schinus molle L.) testado in 

vitro nas concentrações (10, 20 e 25%) foi eficiente em inibir o crescimento micelial dos fungos 

Fusarium sp e Drechslera sp em quaisquer das concentrações (MOREIRA et al., 2011).  Assim 

como o extrato, o óleo essencial dessa mesma espécie e da Schinus terebinthifolius Raddi 

(aroeira-vermelha) foram testados quanto ao seu efeito fungicida em Alternaria spp., Botrytis 
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spp., Colletotrichum spp. e Fusarium spp., fungos de importância agrícola, nas concentrações 

25, 50, 75 e 100% . Verificou-se que o óleo da aroeira-vermelha a 25% não inibiu apenas o 

crescimento do Fusarium Sp,  mas foi mais  efetivo, em todas as concentrações e tempos (24; 48 

e 72 horas)  para o controle de Botrytis spp., o que pode ser justificado pelo seu halo ser menor 

do que  o das outras espécies estudadas. O crescimento dos fungos Fusarium Sp e Botrytis spp 

foi inibido por concentrações acima de 25% do óleo de aroeira-piriquita e quanto ao 

Colletotrichum spp. e Alternaria spp. são necessários 50% de óleo essencial, pois com aplicação 

de 25% apenas há o desenvolvimento do fungo 48 horas após a aplicação. Sendo assim, 

considerou-se eficiente o óleo de Schinus molle L. para todos os fungos nas concentrações e 

tempos estudados, sendo o da Schinus terebinthifolius Raddi sem efeito fungicida para 

Colletotrichum spp. e Fusarium spp.  O poder antimicrobiano dos óleos essenciais está 

relacionado com os componentes químicos que os formam, que no caso da aroeira-vermelha foi 

encontrado α-pineno, sabineno que possuem atividade antimicrobiana, e biciclogermacreno 

sendo que o de aroeira-piriquita apresentou α-pineno, sabineno como compostos majoritários 

(SANTOS et al., 2010).  

O efeito fungitóxico do extrato de aroeira (1; 2; 3 e 4%), óleos essenciais de cravo-da-

índia, andiroba (ambos a 0,1, 0,5; 1 e 1,5%) e dendê (1; 2; 3 e 4%),  foi testado, in vitro, no 

desenvolvimento do fungo Colletotrichum gloeosporioides e constatou-se que os óleos de dendê 

e andiroba em todas as concentrações não inibiram o crescimento do fungo. Já o de cravo 

apresentou atividade inibitória diretamente proporcional à quantidade empregada. Todas as 

concentrações do extrato de aroeira mostraram-se promissoras na redução do desenvolvimento 

do C. gloeosporioides, apresentando inibição do crescimento das colônias à medida que a 

concentração do extrato foi aumentada, evidenciando-se a existência de compostos 

biologicamente ativos com efeito fungitóxico nessa espécie vegetal (LIMA et al., 2010a). 

Estudos da atividade antimicrobiana relacionada com compostos fenólicos presentes nos 

extratos aquoso e alcoólico provenientes dos frutos da aroeira sobre Candida albicans ATCC 

10231, Aspergillus niger ATCC 16404, Bacillus cereus ATCC 11778, Escherichia coli ATCC 

25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Salmonella choleraesuis ATCC 10708; 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 foram realizados. 

Degáspari et al. (2005) relataram que o extrato alcoólico apresentou flavona apigenina, além de 

ácido elágico e inibiu apenas o desenvolvimento do Staphylococcus aureus  e do Bacillus 

cereus (halos de inibição 9 e 11mm, respectivamente). Já o extrato aquoso tinha apenas 

flavanona naringina e não demonstrou poder inibitório sobre nenhum dos microrganismos em 

questão, o que pode estar relacionado à quantidade de extrato ter sido insuficiente para inibir o 

desenvolvimento. 

Considerando-se a importância do fungo Colletotrichum gloeosporioides como agente 

causal da antracnose na mangueira, diferentes concentrações (1, 2, 3 e 4%) de extrato da casca 
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de aroeira foram testadas quando ao seu poder inibitório do desenvolvimento do fungo.  A 

inibição do crescimento apresentou-se homogênea, de acordo com o grau de concentração do 

extrato da planta, havendo uma diminuição proporcional dos diâmetros das colônias à medida 

que a concentração do extrato foi aumentada, sendo assim, as concentrações 2, 3 e 4%, 

mostraram resultados efetivos na redução do desenvolvimento do patógeno (7,66; 6,63 e 

6,60cm), respectivamente (LIMA et al.; 2010b). 

A atividade antifúngica do sobrenadante, precipitados obtidos por meio da precipitação 

do etanol e extratos aquosos de 16 plantas, sendo Schinus terebinthifolius Raddi uma delas, foi 

avaliada por Schmourlo et al. (2005) contra Candica albicans, Trichophyton rubrum e 

Cryptococcus neiformans. A aroeira mostrou-se eficiente na inibição do crescimento do fungo 

Candica albicans embora não foi possível determinar qual classe de compostos foi responsável 

para a atividade antifúngica. 

 

2.7 Extrato aquoso e hidrolato 

 

O uso de plantas no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto a espécie 

humana, tendo o conhecimento popular grande contribuição para divulgação das virtudes 

terapêuticas obtidas a partir do uso destas plantas (LUBIAN et al., 2010). Porém, o seu uso no 

tratamento das doenças de plantas e controle de pragas é mais recente. A identificação de novos 

compostos químicos a partir de plantas nativas e/ou medicinais possibilita a obtenção de 

algumas substâncias capazes de controlar ou inibir o desenvolvimento dos fitopatógenos 

(SILVA et al., 2009). 

Compostos secundários presentes em plantas medicinais podem desempenhar funções 

importantes em interações planta-patógeno, através de ação antimicrobiana direta ou ativando 

mecanismos de defesa de outras plantas que venham a ser tratadas com esses compostos 

(BONALDO et al., 2004). Estes metabólitos não apresentam uma uniformidade de distribuição 

pela planta sendo compartimentados em alguns órgãos, tecidos e estruturas celulares, 

destacando-se: vacúolos, idioblastos, dutos, laticíferos, glândulas e tricomas (HADECK, 2002).  

A exploração da atividade biológica de compostos secundários presentes no extrato 

bruto ou óleo essencial de plantas pode constituir, ao lado da indução de resistência, em mais 

uma forma potencial de controle alternativo de doenças em plantas cultivadas (CARVALHO, 

2010). 

Óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, com baixo 

peso molecular, geralmente odoríferas e líquidas, constituídos, na maioria das vezes, por 

moléculas de natureza terpênica. Frequentemente apresentam odor agradável e marcante. Podem 

ser extraídos por meio de arraste com vapor d’água, hidrodestilação ou expressão do pericarpo 

de frutos cítricos. Em temperatura ambiente apresentam aspecto oleoso, tendo como principal 
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característica a volatilidade (MORAIS, 2009b).  Eles são encontrados praticamente em todo 

tecido vivo de plantas. Tais óleos possuem um importantíssimo papel na proteção contra 

microrganismos e estão vinculados na sobrevivência do vegetal devido as suas diversas funções 

(COLE, 2008). 

O teor do óleo essencial e sua composição química podem variar consideravelmente de 

espécie para espécie, em função de parâmetros climáticos e de fatores agronômicos como 

fertilização, irrigação, colheita e fase de desenvolvimento da planta na época de colheita (LUZ 

et al., 2009). 

Subprodutos da extração do óleo essencial, o extrato aquoso e o hidrolato, são obtidos 

principalmente pelos métodos de destilação de material vegetal apresentando rendimentos 

superiores que o óleo, porém concentrações mais baixas dos princípios ativos ou mesmo a falta 

daqueles insolúveis em água. Estes subprodutos também vêm sendo estudados quanto ao 

controle de doenças como antracnose, ferrugem, podridão-mole, pinta-preta dentre outras 

inúmeras, principalmente de origem fúngica. 

O hidrolato, também conhecido por hidrossol, água floral ou água perfumada, é a água 

condensada resultante do processo de extração de um óleo essencial. Ou seja, neste método de 

extração, enquanto o vapor passa pelo condensador onde é resfriado, alguns elementos bioativos 

e aromáticos da planta se unem a água e não ao óleo essencial. Formam, então, o hidrolato, um 

produto que contêm boa parte das propriedades terapêuticas da planta cujo emprego, por parte 

das indústrias de cosméticos, perfumaria e aromaterapia, vem crescendo dia após dia. O 

hidrolato, que nem sempre possui um cheiro agradável, apresenta pH levemente ácido (5-6) – o 

que o torna pouco propício ao desenvolvimento de bactérias. Mas ele não é estéril e por isso 

deve ser armazenado nas mesmas condições dos óleos essenciais (lugar fresco, frasco âmbar de 

vidro e bem fechado). Se protegido, ele pode conservar suas propriedades químicas por até 3 

anos (HIDROLATO, 2009). 

O tratamento alternativo de sementes de girassol, por meio de extratos aquosos e 

hidrolatos como: extrato aquoso de gengibre (Zingiber officinale), extrato aquoso de cravo da 

Índia (Syzygium aromaticum), extrato aquoso de pimenta do reino (Syzygium aromaticum), 

extrato aquoso de canela (Cinnamomum zeylanicum), hidrolato de alecrim-pimenta (Lippia 

sidoides), hidrolato de capim-santo (Cymbopogon citratus), hidrolato de alfavaca-cravo 

(Ocimum gratissimum) demonstrou que a microflora associada às sementes, avaliada por meio 

da identificação e contagem dos fungos individualmente, foi mais controlada pelo extrato de 

gengibre e cravo da índia, já o extrato de canela interferiu de forma negativa na percentagem 

final de germinação das sementes, sendo diferente de todos os tratamentos. Os demais 

tratamentos foram iguais à testemunha não interferindo na percentagem de germinação e não 

controlando os fungos (AQUINO et al., 2010). 

http://oleosessenciais.org/category/termos_definicoes/producao_termos_definicoes/hidrolatos/
http://oleosessenciais.org/category/termos_definicoes/producao_termos_definicoes/hidrolatos/
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 O hidrolato de Mentha villosa Huds. (Lamiaceae) foi estudado quanto ao seu efeito 

anti-helmíntico sobre o desenvolvimento de ovos de nematoides gastrintestinais de bovinos in 

vivo e in vitro (20, 40, 60, 80 e 100%). Este subproduto mostrou-se eficiência quanto ao seu 

efeito ovicida tendo as concentrações 80 e 100% eficiência acima de 98%; 40 e 60% também 

apresentaram-se efetivas, 20% insuficiente ativa (66,44%) e a concentração 100% mostrou 

eficiência máxima equivalente ao anti-helmíntico comercial Albendazol
®
. Entretanto, os 

resultados do teste in vivo mostraram ausência de atividade anti-helmíntica do hidrolato de M. 

villosa na dose de 0,1ml kg dia
-1

, nos animais tratados que pode ser atribuída à 

biotransformação de alguns dos componentes ativos dentro do trato digestivo do hospedeiro 

(NASCIMENTO et al., 2009). 

Um extrato vegetal pode ser entendido como o produto obtido pela passagem de um 

solvente, como a água ou o álcool etílico através da planta moída ou não, de modo a se retirar os 

princípios ativos nela contidos (STADNIK e TALAMINI, 2004). 

Vários métodos são utilizados para obtenção dos extratos das plantas. Os extratos 

caseiros apresentam algumas limitações, como a falta de controle de qualidade, a baixa 

estabilidade dos compostos orgânicos presentes nas soluções e o não monitoramento de 

possíveis substâncias tóxicas presentes nas plantas ou resultantes da decomposição dos produtos 

durante sua manipulação. Limitações como essas fazem com que seja necessária a investigação 

mais aprofundada dos extratos de plantas, bem como o desenvolvimento de produtos com maior 

nível tecnológico, para que tanto produtores quanto consumidores possam ter segurança na 

utilização de extratos brutos (SILVA et al., 2005). 

Rodrigues et al. (2007) avaliaram o efeito do extrato bruto aquoso de gengibre (Zingiber 

officinalis) nas concentrações de 1, 5, 10, 15, 20 e 25% sobre o crescimento micelial e produção 

de escleródios de S. sclerotiorum, in vitro, sendo 25% considerada a mais eficiente inibindo em 

92,5% o desenvolvimento do fungo. Também foi verificada a eficiência do gengibre na proteção 

de plantas de alface cultivadas organicamente e inoculadas com o patógeno. Os resultados 

indicam o potencial de Z. officinalis para o controle de S. sclerotiorum em alface, o qual pode 

ocorrer tanto por atividade antimicrobiana direta quanto pela ativação de mecanismos de defesa 

das plantas por meio do efeito elicitor das fitoalexinas. 

Os extratos de arruda (Ruta graveolens), losna (Artemisia absinthium), gengibre 

(Zingiber officinale), vinca (Catharanthus roseus), açafrão (Curcuma longa), alho (Allium 

sativa), cebola (Allium cepa), capim limão (Cymbopogon citratus), fumo (Nicotiana tabacum) e 

nim (Azadirachtina indica) na concentração 20% foram aplicados a fim de avaliar o efeito 

fungitóxico sobre os patógenos pós-colheita de morangos. Foram identificados os patógenos 

Rhizopus sp., Penicillium sp. e Botrytis sp., sendo os extratos de losna e gengibre mais 

eficientes para controlá-los enquanto que aqueles a base de nim, arruda e vinca apresentaram 

alta incidência. O fato de algumas plantas relatadas como eficientes no controle de patógenos 
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não apresentarem resultados satisfatórios no ensaio com este fruto, pode estar relacionada com 

os princípios ativos das plantas que são produzidos pelo metabolismo secundário, os quais são 

altamente influenciados pelo ambiente e a forma de extração destes compostos (ALMEIDA et 

al., 2005b). 

Extratos (1; 5; 10; 15; 20; 25 e 50%) e óleos essenciais (20, 40, 60, 100, 200, 500 e 

1000µL) de Achillea millefolium, Cymbopogon citratus, Eucalyptus citriodora e Ageratum 

conyzoides foram estudados quanto ao seu efeito fungitóxico sobre Didymella bryoniae. As 

espécies que apresentaram melhor desempenho inibindo mais significativamente o crescimento 

micelial foram A. conyzoides e E. citriodora seguidas por C. citratus e A. millefolium, onde 

provavelmente, a falta de atividade antimicrobiana desta última espécie ser devido ao uso da 

raiz para obtenção do extrato. No tocante a germinação de esporos, A. conyzoides e A. 

millefolium foram as espécies que mais impediram o desenvolvimento acompanhadas por C. 

citratus e E. citriodora. Foi demonstrado que, à medida que as concentrações destas espécies 

aumentavam, houve redução na inibição do crescimento micelial supondo-se que, elevadas 

concentrações serviram como substratos para estimular o desenvolvimento do patógeno. (FIORI 

et al., 2000).  
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RESUMO  

 

As plantas medicinais são amplamente utilizadas para cura de enfermidades e o seu uso vem se 

estendendo para o controle de pragas e doenças na agricultura em virtude dos princípios ativos 

nelas existentes. O acúmulo destas substâncias se faz nas mais diversas partes das plantas onde 

vários métodos podem ser utilizados para extração e consequentemente o aproveitamento das 

substâncias existentes nas plantas. O presente trabalho teve como objetivo determinar o 

rendimento do extrato aquoso e hidrolato de aroeira e os principais compostos químicos 

contidos. Os subprodutos foram obtidos a partir da hidrodestilação das folhas e sementes, as 

quais foram coletadas na Universidade Federal de Sergipe em diferentes tempos de 

hidrodestilação (2,5h; 4,0h; 5,5h; 7,0h). Concluída a extração, calculou-se o rendimento e por 

meio da análise cromatográfica verificou-se a possível presença de compostos químicos no 

hidrolato, os quais não foram detectados. O rendimento do extrato aquoso não foi influenciado 

pelo tempo de destilação nem pela parte da planta utilizada, enquanto que o hidrolato foi obtido 

em maior quantidade quando folhas foram utilizadas, recomendando-se para a extração o tempo 

de 2,5h. 

 

Palavras chave: Aroeira, folhas, sementes, rendimento, compostos químicos 
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ABSTRACT  

 

Medicinal plants are widely used for curing diseases and has been extending its use to control 

pests and diseases in agriculture because of the active ingredients in them. The accumulation of 

these substances is done in various parts of the plants where various methods can be used for the 

extraction and therefore the use of existing substances in plants. This study aimed to determine 

the yield of the aqueous extract and hydrolate aroeira and the main chemical compounds 

contained. The products were obtained from the hydrodistillation of the leaves and seeds, which 

were collected at the Universidade Federal de Sergipe in different times of  hydrodistillation 

(2,5 h, 4,0 h, 5,5 h, 7,0 h). After the extraction, the yield was calculated and by chromatographic 

analysis it was found possible presence of chemicals in hidrolact, which were not detected. The 

yield of the aqueous extract was not affected by weather or by distilling part of the plant used, 

whereas the hidrolact was obtained in greater quantity when sheets are used, it is recommended 

to extract 2,5 h. 

 

 

Keywords: Aroeira, leaves, seeds, yield, chemical compounds 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais são amplamente utilizadas para cura de enfemidades e o seu uso 

vem se estendendo para o controle de pragas e doenças na agricultura em virtude dos princípios 

ativos nelas existentes. Uma delas é a  Schinus terebinthifolius Raddi que possui várias 

denominações entre elas aroeira, aroeira vermelha, aroeira da praia sendo uma espécie 

amplamente difundida pelo Brasil, sobretudo na região Nordeste devido a sua facilidade de 

cultivo e dinamicidade para utilização uma vez que pode ser aproveitada desde as suas 

propriedades terapêuticas até para recuperação de áreas degradadas.  

Estas plantas apresentam compostos químicos como taninos, flavonóides, triterpenos, 

alcoóis, cetonas, ácidos, monoterpenos, sesquiterpenos (LLOYD et al. 1977; MORTON, 1978; 

LIMA et al., 2006) que lhes conferem propriedades fungitóxicas, anti-bacterianas, anti-

inflamatória, antioxidante, dentre outras.  

O acúmulo destas substâncias se faz nas mais diversas partes das plantas onde vários 

métodos podem ser utilizados para extração e consequentemente o aproveitamento das 

substâncias existentes nas plantas, dentre eles infusão, maceração, extração por solventes, 

hidrodestilação, arraste a vapor. Como subprodutos da hidrodestilação são obtidos o extrato 

aquoso e o hidrolato que apesar de apresentarem maior rendimento que o óleo essencial os 

princípios ativos podem ser encontrados em menor quantidade ou mesmo serem inexistentes.  

A composição química e rendimento das substâncias bioativas podem sofrer variações 

em função de fatores como a espécie utilizada, parte vegetativa, fatores climáticos, época de 

colheita, fertilização, irrigação, secagem do material e tempo de extração uma vez que cada 

constituinte possui características próprias tais como, densidade e ponto de ebulição que afetam 

o processo de sua destilação (NICOLINI et al., 2009). 

O presente trabalho teve como objetivo determinar o rendimento do extrato aquoso e 

hidrolato por meio do tempo de destilação e os principais compostos químicos contido no 

hidrolato da aroeira. 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1- Material vegetal 

 

As folhas e sementes de aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) foram coletadas na 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, em árvores localizadas nas proximidades 

do Laboratório de Ecofisiologia e Pós-Colheita (ECOPOC). 
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2.2- Obtenção do extrato aquoso e hidrolato de Schinus terebinthifolius Raddi 

  

Para obtenção dos subprodutos da extração do óleo essencial da aroeira utilizou-se o 

método de hidrodestilação realizado em aparato de Clevenger no Labaratório de Ecofisiologia e 

Pós-Colheita (ECOPOC) da UFS. O extrato aquoso foi considerado a solução formada pela 

água e as partes vegetais contidas no balão volumétrico após o término do processo de 

hidrodestilação enquanto que o hidrolato a fase aquosa obtida após a separação do óleo da água. 

 As sementes da aroeira foram retiradas de frutos maduros que apresentavam 

coloração vermelho intenso e postas para secar em temperatura ambiente durante dois dias. 

Depois de desgalhadas, as folhas foram secas em estufa de circulação forçada de ar por quatro 

dias em temperatura constante de 40°C. 

 O material vegetal desidratado foi separado em amostras de 100g e triturado com 

auxílio de um liquidificador semi-industrial. Posteriormente, os fragmentos foram 

acondicionados em balão volumétrico de fundo redondo com capacidade para 2000 mL e 

acrescentou-se 1L de água destilada. O balão foi levado à manta aquecedora e acoplado ao 

Clevenger. O sistema foi isolado da luz e a manta aquecedora ligada na sua potência máxima até 

o início do processo de destilação.  A partir do momento que a água começou o processo de 

fervura, a temperatura da manta foi regulada até o ponto de ebulição do líquido e procedeu-se a 

contagem dos tempos de destilação (2,5h; 4,0h; 5,5h; 7,0h). 

 Finalizada a extração, o extrato aquoso e o hidrolato foram coletados 

separadamente. Estes materiais foram identificados, quantificados, armazenados em frascos de 

âmbar e acondicionados em freezer a -18°C. 

Os cálculos do rendimento do hidrolato e extrato aquoso foram feitos utilizando a 

seguinte fórmula: 

 

*Hidrolato 

 

%=   volume de hidrolato obtido (mL)       x 100 

       Peso de material vegetal destilado (g) 

                    

 *Extrato aquoso 

 Quantidade de extrato (%)= 100% - ( teor de óleo essencial + teor de hidrolato)  

 

2.3- Análise estatística 

 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 2x4 referente aos dois tipos de materiais vegetais e aos quatro tempos de destilação com 
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três repetições, totalizando 8 tratamentos e 24 parcelas. Os dados foram submetidos à análise de 

variância utilizando-se o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2000) e as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

2.4- Determinação dos constituintes químicos presentes no hidrolato obtido das sementes 

de Schinus terebinthifolius Raddi 

 

A determinação da composição química dos hidrolatos obtidos da deslilação de 

sementes e de folhas de aroeira foi realizada utilizando-se um cromatógrafo gasoso da marca 

Varian, modelo CP-3800 (Figura 3), acoplado com um detector de ionização de chama de 

hidrogênio (FID) e equipado com uma coluna capilar CP-WAX52CB, com 30m de 

comprimento, diâmetro de 0,25mm e espessura do filme de 0,25µm, sendo o Hélio 4,6 o gás 

carreador. As condições de operação do cromatógrafo gasoso foram: pressão interna da coluna 

de 21,3psi; razão de split de 1:100; fluxo de gás na coluna de 1mL/min.; temperatura do injetor 

de 220°C; temperatura do detector de 240°C; programação da coluna: inicia a 60°C aquecendo 

até 240°C sendo configurado para elevar 3°C/min., permanecendo nesta temperatura durante 

10min., totalizando 70min. de análise. 

 

              Figura 3: Cromatógrafo Gasoso (Varian, Modelo CP-3800) 

 

Uma pequena quantidade do hidrolato (1mL) foi transferida com o auxílio de uma 

micropipeta para um recipiente limpo e seco onde foi diluída com 1mL de hexano, totalizando 

uma diluição de 1:1. Com o auxilio de uma microsseringa retirou-se 1µL desta solução e a 

amostra foi injetada no aparelho. 



32 
 

A identificação das substâncias foi efetuada por meio da comparação dos índices de 

retenção de Kovats obtidos experimentalmente com os valores tabelados (ADAMS, 2001). 

O índice de retenção definido por Kovats descreve o comportamento de retenção do 

composto comparado ao de uma mistura de alcanos lineares com diferentes números de átomos 

de carbono e fornece informação sobre a sequencia de ebulição do composto variando em 

função da fase estacionária e da temperatura, sendo independente das condições experimentais. 

Para o cálculo do índice de retenção de Kovats, uma mistura de padrões de alcanos lineares (C9 

a C24) foi injetada no aparelho (1µL) nas mesmas condições cromatográficas anteriormente 

citadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Após a hidrodestilação das partes vegetais colhidas observou-se que os tempos 

destinados não exerceram influência sobre o rendimento do hidrolato e do extrato aquoso tanto 

das folhas quanto das sementes (Tabelas 1 e 2).  

As folhas de aroeira apresentaram rendimentos do hidrolato variando entre 10,0 e 10,7% 

sendo superiores aos encontrados quando extraídos das sementes (7,2 a 7,7%) nos tempos 

estudados, enquanto que a quantidade de extrato aquoso adquirida para ambas as partes em 

questão foram semelhantes, em torno de 90%, na proporção média de 100 gramas do material 

para 1litro de água.  

 

Tabela 1. Rendimento de hidrolato (%) obtido a partir de folhas e sementes de Schinus 

terebinthifolius Raddi em diferentes tempos de hidrodestilação. 
 

Parte vegetal                                                 Tempo de destilação (h) 

                               2,5                                4,0                                5,5                                   7,0 

Folha                         10,0 aA                         10,7 aA                       10,0 aA                        10,7 aA 

Semente                       7,7 bA                          7,3 bA                          7,9 bA                         7,2 bA 

CV= 5,60 

As médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, pelo teste de Scott-Knott; médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 
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Tabela 2. Rendimento de extrato aquoso (%) obtido a partir de folhas e sementes de Schinus 

terebinthifolius Raddi em diferentes tempos de hidrodestilação.  

  

Parte vegetal                                                 Tempo de destilação (h) 

                          2,5                                4,0                              5,5                                7,0 

    Folha                       89,9 aA                         89,2 aA                       89,9 aA                        89,3 aA 

   Semente                    89,6 aA                         90,1 aA                      89,7 aA                         90,0 bA 

CV= 0,54 

As médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, pelo teste de Scott-Knott; médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 

 

 

A variação do tempo de extração é um dos elementos que pode afetar o rendimento e 

qualidade do extrato e hidrolato. Contudo, conforme verificado neste experimento a extração do 

produto realizada logo nas primeiras horas não houve incremetos significativos comparados 

com as mais longas. O conhecimento da influência do tempo no rendimento contribui por tornar 

o processo menos oneroso e mais rápido. 

 Quanto a qualidade, algumas substâncias importantes por serem voláteis acabam se 

perdendo ou alterando a composição em virtude de tempos de extração muito longos conforme 

verificado por Borsato et al. (2008) trabalhando com camomila onde verificaram que os 

componentes majoritários quando submetidos a hidrodestilação foram os sesquiterpenos e no 

arraste a vapor, observou-se predominância do cariofileno. Este fato indica que a síntese do 

cariofileno pode ter sido favorecida pela maior período de exposição da camomila ao calor na 

destilação. Prins et al. (2006) trabalhando com alecrim obtiveram como compostos majoritários 

α-pineno, β-mirceno, cânfora e eucaliptol após serem empregados diferentes tempos de extração 

(30, 60, 90 e 120 minutos), sendo que os maiores períodos (90 e 120) favoreceram a 

concentração de α-pineno e β-mirceno, uma vez que a cânfora e o eucaliptol por serem mais 

solúveis em água são extraídos nos momentos iniciais apresentando tendência a volatilização a 

medida que o tempo aumenta.   

O maior rendimento do hidrolato quando extraído de folhas foi o inverso do encontrado 

para óleo essencial ou seja em folhas o rendimento de hidrolato foi maior que em sementes, pois 

as sementes rendem maior quantidade deste produto, o que leva a concluir que a mesma parte 

vegetativa não apresenta potencial para produção tanto do hidrolato quanto do óleo essencial, 

pois os rendimentos são apresentados em proporções diferentes. Sendo este mesmo resultado 

encontrado por Silva et al. (2005) ao extrair óleo essencial da semente de aroeira em diferentes 

tempos e métodos.  

O maior rendimento nas folhas de aroeira deve ter sido em função da rusticidade da 

planta, pois a aroeira utiliza suas folhas como reservatórios de água e não de óleo ou outras 
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essências aromáticas, o que justifica a maior potencialidade para produção do hidrolato. 

Leonardo (2007) verificou que o aumento do rendimento de óleo essencial nas folhas de 

manjericão é diretamente proporcional ao estresse causado pelo déficit hídrico e 

consequentemente, menor de hidrolato. As sementes, por apresentam potencialidades para o 

armazenamento de substâncias nutritivas como carboidratos (amido), lipídeos, proteínas e óleos 

que servem como fonte de alimento ao embrião durante a germinação são boas produtoras de 

óleo. 

A localização histológica das estruturas secretoras e a condição do material (triturado ou 

não) podem influenciar o rendimento de óleo essencial e consequentemente dos seus 

subprodutos, uma vez que de acordo com COSTA et al. (2009), para Ocimum selloi Benth as 

folhas inteiras apresentaram rendimento de óleo significativamente maior que as trituradas. Esta 

baixa produção de óleo e provavelmente maior produção de hidrolato pelas folhas moídas 

corroboram com o resultado deste trabalho. Em O. selloi os tricomas glandulares permanecem 

mais preservados nas folhas inteiras garantindo maior rendimento de óleo e menor de hidrolato 

nesta condição o que pode ocorrer também com as células oleíferas das folhas de aroeira. Além 

disso, considerando-se o tempo de armazenamento, a biomassa seca na forma de pó possui 

maior superfície de exposição permitindo uma maior perda dos óleos essenciais e aumento da 

concentração de subprodutos.  

Divergindo deste trabalho, encontrou-se maior rendimento de óleo essencial e menor de 

hidrolato em folhas de Alpinia zerumbet coincidindo com o fato deste ser o órgão onde foi 

observada a maior densidade de células oleíferas (JEZLER et al., 2010), embora possíveis 

características fisiológicas da planta como perdas por volatilização ou catabolismo seriam mais 

relevantes que a densidade de estruturas secretoras. 

A variação de tempo de extração não exerceu influência significativa no rendimento dos 

extratos, tanto das folhas quanto das sementes, sendo este resultado devido a quantidade de água 

utilizada para realizar o processo de hidrodestilação havendo assim pouca evaporação e grande 

rendimento de extrato aquoso. 

As análises cromatográficas realizadas não identificaram compostos químicos no 

hidrolato de aroeira conforme demonstrado pelo cromatograma (Figura 4), possivelmente por se 

encontrarem em quantidades mínimas ou terem se volatilizado, uma vez que em óleos essenciais 

da mesma espécie estudada Santos et al. (2010) encontraram como componentes químicos do α-

pineno, sabineno e biciclogermacreno.  
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         Figura 4: Cromatograma do hidrolato de aroeira 

 

 

Apesar da importância, estudos envolvendo rendimento e fitoquímica de subprodutos da 

hidrodestilação de Schinus terebinthifolius Raddi ainda são escassos sugerindo-se continuidade 

nas pesquisas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As folhas de Schinus terebinthifolius Raddi proporcionaram maior volume de hidrolato 

enquanto que o rendimento de extrato aquoso foi semelhante para as duas partes vegetais 

estudadas; 

O tempo de hidrodestilação não exerceu influência no rendimento dos subprodutos, 

recomendando-se para a extração o tempo de 2,5h; 

As análises cromatográficas não detectaram os compostos presentes no hidrolato de 

aroeira. 
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CAPÍTULO 3 

 

SANTOS, M. C dos; Avaliação in vitro do potencial fungitóxico do extrato aquoso e 

hidrolato de Schinus terebinthifolius Raddi sobre o fungo Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz.) In: Efeitos dos Subprodutos da Aroeira e do Biofilme a Base de Quitosana na Pós-

Colheita e Controle da Antracnose em Goiabas ‘Paluma’. 2012. Cap. III. Dissertação de 

Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão- SE. 

 

RESUMO 

 

A antracnose é a principal doença pós-colheita em frutos de goiabeira. Visando amenizar os 

problemas originados pelo uso indiscriminado dos agroquímicos tem-se investido em pesquisas 

para a descoberta de métodos de controle alternativo destas doenças. O presente trabalho teve 

como objetivo avaliar o efeito fungitóxico do extrato aquoso e do hidrolato de aroeira no 

desenvolvimento in vitro do fungo Colletotrichum gloeosporioides agente causador da 

antracnose em goiabas onde para isto utilizou-se as concentrações 5, 10, 15, 20, 25 e 30% de 

extrato aquoso e 10, 15, 20 e 25% de hidrolato. Os fungos desenvolveram-se em todos os 

tratamentos com aspecto cotonoso, exceto no fungicida Captan® (2µL). O extrato aquoso e 

hidrolato de aroeira, nas concentrações utilizadas, não apresentaram potencial fungitóxico para a 

inibição do desenvolvimento in vitro do Colletotrichum gloeosporioides, agente causador da 

antracnose em goiabas não sendo recomendados para o controle deste fungo. 

 

Palavras chave: Antracnose, aroeira, fungicida 
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SANTOS, M. C dos; In vitro fungitoxic potential of aqueous extract and hydrolate Schinus 

terebinthifolius Raddi on the fungus Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) In: Effects of 

Byproducts of mastic and biofilm on the basis of Chitosan and Postharvest Control of 

Anthracnose of guava 'Paluma'. 2012. Chapter III. Dissertation in Agroecosystems – 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão- SE. 

 

ABSTRACT  

 
Anthracnose is a major postharvest disease of guava fruit. Aiming to alleviate the problems 

caused by the indiscriminate use of agrochemicals has been invested in research to discover 

methods of alternative control these diseases. This study aimed to evaluate the antifungal effect 

of aqueous extract and hydrolate aroeira on in vitro development of Colletotrichum 

gloeosporioides causing agent of anthracnose in guavas where it was used for the concentrations 

5, 10, 15, 20, 25 and 30% aqueous extract and 10, 15, 20 and 25% hidrolact. The fungus 

developed in all treatments with respect cotonoso except in fungicide Captan ® (2μL). The 

aqueous extract and hydrolate aroeira, the concentrations used, showed no fungitoxic potential 

for inhibition of in vitro development of Colletotrichum gloeosporioides, causal agent of 

anthracnose in guavas is not recommended to control this fungus. 

 

Keywords: Anthracnose, aroeira, fungicide 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides (Penz), é a principal 

doença pós-colheita em frutos de goiabeira. Os sintomas desta doença como áreas escuras que 

posteriormente crescem de forma irregular podendo estar recobertas por uma mucilagem 

alaranjada geralmente são mais perceptíveis na fase de maturação tornando-se necessário tentar 

controlá-la antes desta fase para evitar perdas significativas. 

O método mais utilizado para controlar as doenças de pós-colheita é realizado por meio 

de produtos químicos que além de onerar os custos da produção podem deixar resíduos que 

comprometem a saúde do consumidor além de causar poluição ambiental e promover a indução 

de resistência dos patógenos aos produtos. Visando ao menos amenizar os problemas originados 

pelo uso indiscriminado dos agroquímicos tem-se investido em pesquisas para a descoberta de 

métodos de controle alternativo destas doenças. 

As substâncias extraídas das plantas vêm sendo utilizadas como fungicidas naturais há 

muito tempo demonstrando o potencial das plantas medicinais no controle de fitopatógenos, por 

sua ação fungitóxica direta, inibindo o crescimento micelial e a germinação de esporos, e pela 

capacidade de induzir o acúmulo de fitoalexinas (SCHWAN-ESTRADA  et al., 2003).  

Extratos aquosos e hidrolato obtidos a partir de plantas medicinais e/ ou nativas vêm 

sendo utilizados como produtos alternativos devido à sua origem natural atendendo aos 

requisitos de apresentar menor toxidez tanto ao homem quanto ao meio ambiente e às 

propriedades fungitóxicas que apresentam.  

 Os eficientes resultados constatados com a utilização de extratos vegetais no controle 

de fungos fitopatogênicos têm enquadrado esta prática como promissora dentre os controles 

alternativos utilizados. Porém, para que os extratos vegetais possam agir de forma mais eficiente 

é necessário conhecer o modo de ação dos princípios ativos (VENTUROSO et al., 2010) que 

muitas vezes é influenciado dentre diversos fatores pela forma de obtenção dos produtos.  

 Ao estudarem o efeito de diferentes concentrações de extratos alcoólicos obtidos do 

caule, raiz e vagem de Senna alata no crescimento do fitopatógeno Monosporascus 

cannonballus, agente causador da síndrome do colapso do meloeiro, Viana et al. (2008) 

consideraram os tratamentos utilizados eficazes no combate ao fungo uma vez que a taxa de 

inibição alcançada se aproximou ou foi mais eficiente que alguns produtos químicos utilizados 

com frequência em campo. Extratos aquosos e hidroetanólicos de diversas plantas foram 

testados quanto ao seu potencial em vedar o desenvolvimento do fungo Colletotrichum 

gloeosporioides onde Celoto et al. (2008) constataram que os extratos hidroetanólicos, 

independentemente de sofrerem ou não autoclavagem proporcionaram maiores porcentagens de 

inibição de crescimento do fungo, pois o etanol foi mais eficiente em extrair a(s) substância(s) 

antifúngica(s) a C. gloeosporioides.   
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Dentre várias plantas medicinais com importância econômica e social encontra-se a 

aroeira, Schinus terebenthifolius Raddi, que é utilizada no tratamento de inflamações uterinas e 

na cicatrização de feridas, tendo sido comprovada cientificamente sua ação adstringente e 

antimicrobiana (GUERRA et al., 2000). 

Por dotar de diversas propriedades positivas, surgiu o interesse em avaliar o poder 

antimicrobiano da aroeira e constatou-se que a presença de compostos como a terebinthona, o 

ácido hidroximasticadienóico, o ácido terebinthifólico e o ácido ursólico (MARTINEZ et al., 

1996) limitava o desenvolvimento de agentes fitopatogênicos como os fungos.  

Ao testar a ação antimicrobiana dos extratos alcoólico e aquoso de Schinus 

terebenthifolius Raddi, Degáspari et al. (2005) observaram que o primeiro apresentou efeito 

inibitório às cepas de Staphylococcus aureus ATCC 6538 e do Bacillus cereus ATCC 11778 

enquanto que o segundo não impediu o desenvolvimento dos microrganismos testados, o que 

pode ser devido à quantidade de compostos fenólicos encontrados no extrato alcoólico (197,52 

µg equivalentes de catequina) ter sido muito superior a do extrato aquoso (14,65 µg 

equivalentes de catequina). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito fungitóxico do extrato aquoso e 

do hidrolato de aroeira no desenvolvimento in vitro do fungo Colletotrichum gloeosporioides 

agente causador da antracnose em goiabas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1- LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi conduzido na Clínica Fitossanitária e no Laboratório de Ecofisiologia 

e Pós-Colheita (ECOPOC) da Universidade Federal de Sergipe. 

 

2.2- OBTENÇÃO DO FITOPATÓGENO 

 

O inóculo do fungo Colletotrichum gloeosporioides foi obtido a partir de frutos de 

goiaba ‘Paluma’ que apresentavam sintomas característicos de antracnose. Inicialmente, as 

goiabas foram higienizadas com água corrente e detergente neutro, em seguida foram imersas 

em solução de hipoclorito de sódio a 1% durante 1 minuto e enxaguadas com água destilada. 

Sob condições assépticas, em câmara de fluxo laminar, procedeu-se o isolamento, onde cerca de 

5mm 
 
dos tecidos lesionados foram retirados e transferidos para placas de Petri que continham 

como substrato o meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar). As placas foram incubadas em 

BOD com fotoperíodo de 12 por 12 horas e temperatura 27°C. Após observação do 

desenvolvimento do fungo, procedeu-se a repicagem com a retirada de discos de micélio de 
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aproximadamente 3mm, os quais foram transferidos individualmente para placas de Petri 

contendo o mesmo meio de cultura utilizado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5: Esquema para obtenção do fungo Colletotrichum gloeosporioides. 

 

2.3- MATERIAL VEGETAL UTILIZADO 

 

Foram utilizadas sementes da planta aroeira no estádio maduro coletadas nas 

proximidades do Laboratório de Ecofiosiologia e Pós-Colheita (ECOPOC). 

 

2.4- OBTENÇÃO DO EXTRATO AQUOSO E DO HIDROLATO 

 

Tanto o extrato aquoso quanto o hidrolato foram produtos da hidrodestilação por 2,5h 

em aparato de Clevenger das sementes de aroeira.  

 

2.5- ATIVIDADE DOS SUBPRODUTOS DA AROEIRA NO DESENVOLVIMENTO DO 

C. gloeosporioides 

 

Para verificar o efeito do extrato aquoso e do hidrolato de aroeira no desenvolvimento 

do fitopatógeno foram utilizadas 6 concentrações de extrato aquoso (5, 10, 15, 20, 25 e 30%) e 4 

de hidrolato (10, 15, 20 e 25%). Como controles negativos e positivos utilizaram-se o meio de 

cultura BDA puro e fungicida Captan®.  

Cada concentração dos subprodutos da aroeira, com 5 repetições, foi adicionada ao meio 

de cultura fundente após autoclavagem e a solução formada foi vertida para as placas de Petri.  

24 horas após o preparo dos tratamentos procedeu-se a repicagem do fungo C. gloeosporioides 

retirando com uma haste perfurada devidamente esterilizada discos de micélio com 3 mm que 

foram colocados no centro das placas sobre o novo meio de cultura de modo que a superfície 

colonizada ficasse em contato com o substrato. As placas foram vedadas com filme plástico e 

acondicionadas em BOD a 27°C e fotoperíodo de 12 horas por 7 dias.  
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As avaliações foram realizadas 7 dias após a inoculação por meio de medições  do 

diâmetro (cm) das colônias  em sentidos opostos com auxílio de uma régua tomando-se como 

valor de crescimento a média das duas medidas. 

 

2.6- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 12 

tratamentos e 5 repetições por concentração. Os dados foram analisados estatisticamente pela 

análise da variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Apenas o tratamento fungicida diferiu significativamente dos demais (Tabela 3).   

 

Tabela 3: Diâmetro médio das colônias de C. gloeosporioides em meio de cultura BDA, 

acrescido de extrato aquoso e hidrolato de aroeira, fungicida e na ausência (controle). 

 Tratamentos                                                               Tamanho da colônia (cm) 

   Controle                                                                              8,44 a 

   Fungicida (2µL)                                  1,20 b 

   Extrato aquoso 5%                                                              8,74 a                                  

   Extrato aquoso 10%                                                            8,86 a   

   Extrato aquoso 15%                                                            8,46 a  

   Extrato aquoso 20%                                                            8,73 a 

   Extrato aquoso 25%                                                            9,00 a 

   Extrato aquoso 30%                                                            8,34 a                                        

   Hidrolato 10%                                                                     8,80 a 

   Hidrolato 15%                                                                     8,28 a      

   Hidrolato 20%                                                                     8,64 a              

   Hidrolato 25%                                                                     8,50 a 

CV= 5,74 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem significativamente entre si pelo 

teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.            

 

  

Todas as concentrações de extrato aquoso e hidrolato de aroeira incorporados ao meio 

de cultura BDA não apresentaram eficiência no combate do desenvolvimento in vitro do fungo 

Colletotrichum gloeosporioides, pois os fungos desenvolveram-se em todos os tratamentos, 

exceto no fungicida Captan® (2µL), apresentando um aspecto cotonoso conforme demonstrado 

pelas figuras abaixo.  
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Figura 6: Desenvolvimento in vitro do C. gloeosporioides quando submetidos aos tratamentos: 

A=controle, B= fungicida, C= hidrolato 10%, D=hidrolato 15%, E= hidrolato 20%, F= extrato 

aquoso 5%, G= extrato aquoso 5%, H= extrato aquoso 10%, I= extrato aquoso 15%, J= extrato 

aquoso 20% K= extrato aquoso 25%, L= extrato aquoso 30%. 

 

A baixa eficiência apresentada pelo hidrolato e extrato aquoso da aroeira quanto à 

atividade fungicida pode ser devido à inexistência de substâncias bioativas ou a presença destas 

em baixas concentrações, provavelmente por tais substâncias encontrarem-se mais concentradas 

no óleo essencial. A parte da planta estudada neste trabalho, as sementes da aroeira, podem não 

apresentar compostos que inibam o desenvolvimento do fungo. Sugere-se ainda que a aroeira 

possua substâncias que ao invés de inibir favoreça o crescimento do patógeno. 

O fungicida Captan®, pertencente ao grupo químico dicarboximida, foi o único 

tratamento a inibir o desenvolvimento do fungo mostrando que este apresentou sensibilidade ao 

produto químico. Resultado semelhante foi obtido por Haddad et al. (2003) ao avaliar o efeito 

deste fungicida no controle do fungo Colletotrichum gloeosporioides tanto em condições 
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laboratoriais quanto em casa de vegetação onde o Captan
®
 nas 3 concentrações testadas  

inibiram o crescimento micelial, a esporulação e a severidade do fungo em cebolas. 

Algumas espécies vegetais também não foram eficientes no controle de fungos 

conforme observado neste trabalho, como os extratos aquosos obtidos a partir de folhas e frutos 

de Melia azedarach. incorporados ao meio de cultura BDA que foram avaliados quanto a 

inibição do crescimento micelial do fungo Colletotrichum gloeosporioides e constatou-se que os 

patógenos desenvolveram-se de forma semelhante tanto no meio que continha extrato quanto no 

puro.  O fato do extrato aquoso não ter sido eficiente possivelmente está ligado à existência dos 

limonoides, grupo de derivados triterpenoídicos que possuem importantes atividades biológicas, 

sendo que a principal atividade citada e mais próxima ao trabalho, a atividade inseticida dos 

mesmos, mas não fungicida. Ou ainda, a utilização de órgãos vegetais como frutos e folhas da 

parte aérea da planta não foi exatamente a parte correta a ser usada, uma vez que no extrato 

obtido das folhas não foi encontrado o limonoide 1 que pode ter comprometido a eficiência do 

extrato de Melia azedarach.(DAMAS, 2009). 

Silva et al., 2009 realizaram um experimento dividido em 2 partes visando avaliar o 

efeito fungitóxico do óleo essencial, hidrolato e extrato aquoso de algumas plantas. Na primeira 

parte, extratos aquosos de alecrim (Rosmarinus officinalis L.), erva baleeira (Cordia verbeacea 

DC.), joá (Solanum sisymbriifolium Lam.), quebra-pedra (Phyllanthus corcovadensis 

Mull.Arg.), erva botão (Eclipta Alba Hassk.) e açafrão da índia (Curcuma longa L.) obtidos por 

meio do processo de infusão e óleo essencial de alecrim de vargem (Família Lamiaceae) foram 

avaliados sobre o crescimento micelial do fungo Colletotrichum gloeosporioides e constataram 

que o óleo essencial do alecrim de vargem inibiu completamente o crescimento micelial do 

fungo enquanto que os outros tratamentos não tiveram efeito sobre o crescimento do C. 

gloeosporioides conforme observado neste experimento. Fundamentados em Silva (2006), os 

autores explicam que o efeito do óleo essencial ser superior ao dos extratos pode ser devido às 

elevadas concentrações dos princípios ativos nos óleos em relação aos extratos. No entanto, 

pode ter ocorrido também que o processo de infusão não ter sido eficiente na extração dos 

princípios ativos fungitóxicos das plantas ou ocorrido perda de algum (ns) princípio(s). 

Na outra parte do experimento, avaliou-se o efeito in vitro dos óleos essenciais de 

alecrim pimenta (Lippia sidoides), alfavaca cravo (Ocimum gratissimum), lippia (Lippia 

citriodora), goiaba branca (Psidium guajava), capim santo (Cymbopogon citratus) e os seus 

hidrolatos; além dos hidrolatos de alecrim de vargem (Família Lamiaceae) e goiaba vermelha 

com a mesma finalidade do anterior e observaram que apenas o hidrolato de alfavaca cravo 

apresentou pequena inibição no crescimento do fungo enquanto todos os óleos essenciais foram 

considerados eficientes na função fungicida. 

O efeito de extratos das plantas acácia negra (Mimosa sp.), algaroba (Prosopis juliiflora 

L.) no estado de carvão, alho (Allium sativum L.), angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) 
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Brenan), aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), arroz (Oriza sativa L.) com casca, barbatimão 

(Stryphnodendron barbatiman L.), café (Coffea arabica L.), caju roxo (Anacardeum 

occidentale L.), cebola (Allium cepa L.), coco (Cocus nucifera L.), gengibre (Zinziber officinale 

Roscoe), gergelim (Sesamum orientale L.), limão (Citrus limon L.), mandioca (Manihot 

esculenta Crantz), quixaba (Syderoxilon obtusifolium (Roem.& Schult.) T. D. Penn.), sena 

(Senna spectabilis (D.C.) Irwin & Barneby), soja (Glycine max L.) e urtiga (Cnidoscolus urens 

(L.) Art.) foram testadas quanto aos seus efeitos fungitóxicos sobre Curvularia eragrostidis, 

causador de doença no inhame. O crescimento in vitro do fungo não foi inibido, alterado ou 

diminuído por nenhum dos tratamentos testados visto que em todos os tratamentos o 

desenvolvimento micelial do fungo atingiu completamente a superfície da placa de Petri de 7,0 

cm de diâmetro, não ocorrendo diferença entre os tratamentos contendo extratos de plantas e os 

tratamentos testemunhas (CARVALHO et al., 2002). Provavelmente a ineficiência do hidrolato 

e extrato aquoso em controlar o desenvolvimento do Colletotrichum gloeosporioides tenha sido 

em função das concentrações utilizadas ou da não apresentação de compostos com 

características antifúngicas.   

Assim como ocorreu neste trabalho, Bautista-Baños et al., (2003) também não 

verificaram efeito fungicida dos extratos aquosos das folhas de pinha, folhas e sementes de 

mamão e a combinação destes com quitosana no combate ao C. gloeosporioides. 

O desenvolvimento do fungo pode ter sido estimulado por substâncias presentes no 

extrato e no hidrolato conforme verificado por Carvalho et al. (2002). Os extratos de diversas 

plantas medicinais não interferiram no desenvolvimento do fungo Curvularia eragrostidis 

sendo este estimulado nos meios contendo em alguns meios de cultura contendo taninos, 

quinonas, flavonoides, saponinas e compostos de enxofre. 

A redução do crescimento micelial decorre da ação fungitóxica das substâncias com 

efeito antimicrobiano presentes na composição das plantas bioativas, no entanto se o extrato não 

manifestar efeito fungitóxico sua composição em carboidratos, proteínas e outras substâncias 

importantes no metabolismo do fungo enriquecerão a composição nutritiva do meio de cultura 

produzindo o efeito inverso (CARVALHO et al., 2010) o que pode explicar o que aconteceu 

neste trabalho. 

 Visando avaliar o potencial antimicrobiano do extrato etanólico de Mentha piperita 

(hortelã) sobre Candida albicans e Candida tropicalis, Matos et al. (2009) verificaram que, 

diferentemente deste estudo, o extrato de hortelã mostrou uma ação tanto inibitória quanto 

fungicida sobre as amostras clínicas de C. albicans avaliadas, que pode ser conferida ao mentol 

que é um importante componente presente nesses extratos o qual contribui para o potencial 

antimicrobiano dessa planta. 

Outra forma de inibir a infecção por patógenos se dá por meio do tratamento com 

substâncias eliciatoras, que podem ser organismos vivos, parte desses, ou mesmo seus 
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metabólitos (DI PIERO et al., 2005). Sendo assim, cotilédones de pepineiro foram pulverizados 

com suspensão de células da levedura Saccharomyces cerevisiae não autoclavada, extratos 

brutos autoclavados (4 ou 10 horas), frações obtidas por precipitação etanólica (sobrenadante e 

precipitado) ou por cromatografia de troca aniônica (CTA) a fim de determinar a eficiência 

contra o desenvolvimento do fungo Colletotrichum lagenarium. Zanardo et al. (2009) 

observaram que os cotilédones tratados com os extratos brutos autoclavados apresentaram 

redução significativa na severidade da doença enquanto que a suspensão de células não 

autoclavada não apresentou efeito protetor significativo nas plantas. Logo, a autoclavagem 

mostrou-se necessária para a extração de componentes fúngicos com atividade eliciadora na 

ativação de defesas em plantas. 

O sobrenadante e precipitado provenientes da precipitação etanólica foram eficientes 

reduzindo a severidade da doença em cerca de 98%. Após a realização da CTA do sobrenadante 

da precipitação etanólica, as frações não ligadas à resina DEAE-celulose ou ligadas à resina 

reduziram em 81 e 72%, respectivamente, a severidade da antracnose. Essas frações 

apresentaram maiores concentrações de carboidratos que proteínas, o que se leva a crer que os 

carboidratos presentes nessas frações estejam correlacionados à atividade eliciadora. No 

presente trabalho, a não inibição do desenvolvimento do Colletotrichum gloesporioides pode ser 

em virtude de não terem sido extraídas substâncias eliciadoras contidas na aroeira. 

Em estudo desenvolvido com extratos etanólicos obtidos da parte aérea seca e fresca de 

Euphorbia tirucalli L., Vale e Orlanda (2011) observaram que apenas aqueles obtidos de 

material vegetal fresco apresenteram atividade antimicrobiana, provavelmente, pelo extrato 

etanólico de partes frescas dotar de taninos, saponinas, flavonoides ou terpenos em sua 

composição uma vez que tais compostos são relatados como antimicrobianos. A ausência da 

atividade antimicrobiana pode estar relacionada com a falta de compostos flavonoidicos nos 

extratos secos testados. A ausência de compostos químicos também foi verficada nas 

concentrações de extrato aquoso e hidrolato estudadas neste trabalho, o que possivelmente 

comprometeu a inibição do desenvolvimento do fungo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O extrato aquoso e hidrolato de aroeira em todas as concentrações testadas não 

apresentaram potencial fungitóxico para a inibição do desenvolvimento do in vitro do 

Colletotrichum gloeosporioides, agente causador da antracnose em goiabas, não sendo 

recomendados para o controle deste fungo; 

Tanto o extrato aquoso quanto o hidrolato apresentaram indícios de estímulo ao 

desenvolvimento do fungo. 
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CAPÍTULO 4 

 

SANTOS, M. C dos; Efeito de biofilmes comestíveis a base de quitosana na extensão da 

vida pós-colheita e controle da antracnose em goiabas ‘Paluma’. In: Efeitos dos 

Subprodutos da Aroeira e do Biofilme a Base de Quitosana na Pós-Colheita e Controle da 

Antracnose em Goiabas ‘Paluma’. 2012. Cap. IV. Dissertação de Mestrado em 

Agroecossistemas – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão- SE. 

 

RESUMO  

 

A goiaba é um fruto altamente nutritivo, com potencialidades tanto para consumo in natura 

quanto industrializado, porém tem sua comercialização limitada pela incidência de doenças pós-

colheita e vida-de-prateleira relativamente curta. Estudos de tecnologias alternativas em 

detrimento ao uso de produtos químicos têm sido estudados para minimizar tais problemas. 

Assim, este trabalho teve como objetivo testar biofilmes a base de quitosana para promover o 

aumento da vida útil e controlar o ataque da antracnose em goiabas ‘Paluma’. Os frutos foram 

inoculados com o fungo Colletotrichum gloeosporioides e após 4h de incubação receberam os 

tratamentos fungicida, quitosana 2, 3 e 4%. As goiabas pertencentes ao tratamento fungicida 

foram borrifadas com o produto comercial Viper 700 e as demais imersas em soluções de 

quitosana a 2, 3 e 4% por 1 minuto. Após secagem, foram armazenadas em BOD durante 12 

dias e submetidas às análises físicas e químicas a cada 4. Os frutos controle e fungicida foram 

os que apresentaram deterioração mais rápida quando comparados aos demais tratamentos. A 

perda de firmeza foi menos acentuada nos frutos revestidos com quitosana, sobretudo nas 

maiores concentrações. Os teores tanto de sólidos solúveis como de ácido ascórbico 

apresentaram tendências distintas, sendo que nos frutos com quitosana a 3 e 4% apresentaram 

incremento mais lento. A acidez titulável apresentou variação enquanto que o pH não diferiu 

estatisticamente entre os tempos e tratamentos. As cores da casca e da polpa tiveram seus 

parâmetros de avaliação (L, C e H) indicando que os frutos controle e fungicida amadureceram 

mais rápido diferentemente daqueles tratados com quitosana, onde este biopolímero retardou o 

metabolismo, a síntese e degradação de pigmentos. Todas as concentrações do polissacarídeo 

inibiram o desenvolvimento do fungo causador da antracnose enquanto que aos 4 dias de 

armazenamento os frutos controle já apresentavam indícios da doença. Desta forma, os frutos 

controle e fungicida não foram indicados para o consumo ao término de 12 dias por 

apresentarem rápida deterioração, as concentrações 3 e 4% retardaram o amadurecimento e 

mantiveram as boas características físicas e químicas do fruto até o fim do experimento. 

 

Palavras-chave: Psidium guajava, vida-de-prateleira, revestimento. 
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SANTOS, M. C dos; Effect of biofilm-based edible chitosan in life extension post-harvest 

and control of anthracnose in guavas 'Paluma'. In: Effects of Byproducts of mastic and 

biofilm on the basis of Chitosan and Postharvest Control of Anthracnose of guava 'Paluma'. 

2012. Chapter IV. Dissertation in Agroecosystems – Universidade Federal de Sergipe, São 

Cristóvão- SE. 

 

ABSTRACT  

 

Guava is a highly nutritious fruit, with potential for both fresh consumption and industrial, but is 

limited by its marketing incidence of post-harvest shelf-life is relatively short. Studies of 

alternative technologies over the use of chemicals have been studied to minimize such 

problems. Thus, this study aimed to test biofilm based chitosan to promote increased service life 

and control the attack of anthracnose in guavas 'Paluma'. The fruits were inoculated with the 

fungus Colletotrichum gloeosporioides and after 4h of incubation, the treatments received 

fungicide, chitosan 2, 3 and 4%. Guavas belonging to the chemical treatment were sprayed with 

the commercial product Viper 700 and the others were immersed in solutions of chitosan 2, 3 

and 4% for 1 min. After drying, the fruits were stored in BOD for 12 days and subjected to 

physical and chemical analyzes every 4. The fruits control and fungicide were those with more 

rapid deterioration when compared to other treatments. The loss of firmness was less 

pronounced in fruit coated with chitosan, especially at higher concentrations. The levels of both 

soluble solids and ascorbic acid showed different trends, and in fruits with chitosan 3 and 4% 

showed slower growth. The titratable acidity showed variation while pH did not differ 

statistically between times and treatments. The colors of skin and pulp had their assessment 

parameters (L, C and H) indicating that the control fruits matured quicker and fungicidal unlike 

those treated with chitosan, this biopolymer which slowed metabolism, synthesis and 

degradation of pigments. All concentrations of polysaccharide inhibited the development of the 

fungus causing anthracnose 4 days while the storage control fruits already showed signs of 

disease. Thus, the control fruits and fungicide were not suitable for consumption at the end of 

12 days for presenting rapid deterioration, and the concentrations 3 and 4% delayed the 

maturing and maintained good physical and chemical characteristics of the fruit to the end of the 

experiment. 

 

 

Keywords: Psidium guajava, shelf-life, coating 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A goiaba é um fruto muito apreciado devido às suas características organolépticas 

agradáveis, ao elevado teor nutricional e pelas diversas possibilidades de consumo podendo ser 

in natura ou industrializada na forma de doces, sucos, geleias, goiabada, sorvetes. 

O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de goiaba atingindo a produção de 

328.255t e área colhida de 15.012ha (AGRIANUAL, 2009). As regiões que mais produzem de 

goiabas são a Sudeste (principalmente o estado de São Paulo) e a Nordeste (destaque para 

Pernambuco). Em Sergipe, a maior referencia para o cultivo desta fruta é o Perímetro Califórnia 

que chega a produzir 16 toneladas/hectare/ano (COHIDRO, 2011). 

A cultivar Paluma é uma das mais cultivadas devido a sua alta capacidade reprodutiva, 

cor da polpa vermelha, elevado teor de sólidos solúveis e dupla finalidade, pois apresenta 

potencial tanto para o consumo in natura quanto para industrialização. 

Por ser um fruto climatérico, o metabolismo das goiabas continua ativo após a colheita 

fazendo com que apresente vida-de-prateleira relativamente curta limitando o período de 

consumo e consequentemente a comercialização em locais mais distantes.  A antracnose 

principal doença pós-colheita causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides é outro fator 

limitante para a expansão do mercado desta fruta uma vez que a depender da severidade do 

ataque pode levar a perdas significativas da produção.  

Normalmente, os tratamentos aplicados são realizados por meio de produtos químicos 

que além de deixar resíduos nos frutos podendo causar intoxicação no aplicador e consumidor, 

contaminam o meio ambiente e impedem que os frutos assim tratados sejam exportados para 

países da União Européia. Porém, a necessidade de abranger cada vez mais os mercados 

consumidores tanto locais quanto internacionais fez com que houvesse interesse na busca por 

tecnologias que minimizem ou reduzam estas perdas garantindo aos consumidores produtos 

com excelente qualidade já que estes estão cada vez mais exigentes. 

O uso de biofilmes comestíveis é uma alternativa crescente para conservação pós-

colheita dos frutos, pois promovem uma atmosfera modificada atrasando o metabolismo. 

Geralmente, os custos para tratamento com biofilme é menos oneroso que o uso de produtos 

químicos além de conferir aos frutos aspecto mais brilhoso despertando a atenção dos 

consumidores. Os biofilmes podem ser produzidos a partir de diversos materiais como, por 

exemplo, o amido, gelatina, alginato, soro de leite, zeína, ceras, quitosana.  

A quitosana é um polissacarídeo obtido pela desacetilação da quitina, um dos polímeros 

mais abundantes que se faz presente na parede celular dos fungos, nas carapaças dos crustáceos 

como camarão, caranguejo, siri, lagosta. Os biofilmes elaborados a partir da quitosana além de 

favorecerem a manutenção das características sensoriais, físicas, químicas e nutricionais dos 
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frutos conferindo melhor aspecto visual e prolongando o tempo de prateleira são dotados ainda 

de excelente propriedade antifúngica impedindo o desenvolvimento dos fungos que 

comprometem a qualidade final das goiabas. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo testar biofilmes a base de quitosana para 

promover o aumento da vida útil e controlar o ataque da antracnose em goiabas ‘Paluma’. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1- LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Ecofisiologia e Pós-Colheita (ECOPOC) 

da Universidade Federal de Sergipe no período compreendido entre 26 de outubro a 07 de 

novembro de 2011. 

 

2.2- OBTENÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 

 

As goiabas ‘Paluma’ foram provenientes de pomares comerciais do Sítio Estancinha, 

localizado no povoado Estancinha- Lagarto/SE (latitude 10º55'02" S e longitude 37º39'00" W, 

estando a uma altitude de 183 metros). Os frutos foram colhidos dia 25 de outubro de 2011, no 

período da tarde, procurando-se manter uma uniformidade na cor (ângulo Hue entre 113 e 116) 

e tamanho os quais variaram entre 7,7 a 8,1 para diâmetro longitudinal e 5,0 a 5,2 o transversal. 

Os frutos foram acomodados em caixas plásticas para serem transportadas até a Universidade 

Federal de Sergipe. 

 

2.3- PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Os frutos foram lavados com detergente neutro, água corrente e sanitizados em solução 

de hipoclorito de sódio por 10 minutos e postos para secar em bandejas plásticas sob 

temperatura ambiente. Posteriormente, foram divididos de forma aleatória para comporem os 

tratamentos. Os biofilmes a base de quitosana foram aplicados nas goiabas 24 horas após a 

colheita. 

 

2.4- INOCULAÇÃO DO PATÓGENO NOS FRUTOS 

 

Após serem devidamente higienizadas as goiabas receberam o inóculo de forma direta. 

Foram realizadas perfurações superficiais na parte superior dos frutos com auxílio de uma 

agulha fina flambada e posteriormente, discos de meio de cultura em torno de 3mm contendo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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micélios de Colettotrichum gloeosporioides foram acrescentados às lesões criadas e para 

fixação utilizou-se algodão umedecido com água destilada e fita adesiva. Devidamente 

inoculados, os frutos foram colocados em câmara úmida formada por saco plástico e chumaço 

de algodão umedecido com água destilada e acomodados em BOD a 25± 2°C e UR de 85± 2% 

durante 4 horas. Após esse período, retiraram-se os discos de micélio e os frutos foram 

submetidos aos seus respectivos tratamentos. 

 

2.5- PREPARO DOS BIOFILMES 

 

Os frutos foram imersos em biofilmes de quitosana nas concentrações 2, 3 e 4%. Para 

obtenção destas concentrações foram diluídas em uma solução de 400 mL de ácido acético a 2% 

as seguintes quantidades de quitosana em pó: 2%- 8g; 3%- 12g e 4%- 16g. Cada mistura foi 

homogeneizada em um agitador magnético e o pH foi corrigido para mais ou menos 4,5 

utilizando-se NaOH a 0,1N (Figura 7).  

 

 

Figura 7: Esquema de preparo do biofilme de quitosana com diferentes concentrações (2, 3 e 

4%). 

2.6 - APLICAÇÃO DOS TRATAMENTOS  

O fungicida Viper 700 (Benzamidazol) foi aplicado por borrifação. As goiabas 

foram mergulhadas em seus respectivos revestimentos (quitosana 2, 3 e 4%) por 1 minuto, 

 8 g de quitosana  12 g de quitosana  16 g de quitosana 

 Diluição em 400 mL de ácido acético a 2% sob agitação 

 Correção do pH da solução formada para ±  4,5  
utilizando NaOH 0,1N 

 
Biofilme  

de quitosana   
a 2% 

 
Biofilme  

de quitosana   
a 3% 

 
Biofilme  

de quitosana   
a 4% 
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drenadas e postas para secar em grades sob temperatura ambiente. Depois de secas foram 

acondicionadas em BOD a 25± 2°C e UR de 85± 2% durante 12 dias. 

 

2.7- ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS  

 

As análises foram realizadas em 3 frutos a cada 4 dias durante o período de 12 dias. 

 

 Perda de massa fresca 

 

Foi determinada com auxílio de uma balança semi-analítica (Mark M333, Bel 

Engineering), máxima de 330g e divisão de 0,001g por meio da diferença entre o peso inicial e 

o final em todos os períodos do experimento. Os resultados foram expressos em porcentagem. 

 

Perda de massa fresca (%) = [Pi-Pj ] x 100 

                                                 Pi 

 

Sendo que: 

Pi= peso inicial 

Pj= peso final 

 

 Firmeza 

 

A firmeza da polpa foi obtida com auxílio de um penetrômetro de bancada digital 

(Turoni) com ponteira cilíndrica de 6mm de diâmetro, onde as goiabas foram submetidas a uma 

força até o rompimento da superfície. As leituras foram realizadas em dois pontos opostos, sem 

casca, da região equatorial e os resultados expressos em Newton (N).  

 

 Diâmetros longitudinal e transversal 

 

Foram medidos com auxílio de um paquímetro de metal e os resultados expressos em 

centímetro. 

 

 Cor da casca  

A medição da cor da casca foi realizada em 2 pontos distintos da região equatorial dos 

frutos usando um colorímetro da marca Minolta, modelo CR-400. Por meio deste aparelho 

pode-se obter a medida do espectro de luz refletida pelas goiabas.  As leituras foram dadas em 

L, C, H, onde L* significa luminosidade (brilho), C* cromaticidade (saturação da cor) e h° é o 
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ângulo Hue, que é conhecido como o ângulo de cor, onde o valor em graus é correspondente ao 

diagrama tridimensional de cores 0° (vermelho), 90° (amarelo), 180° (verde) e 270° (azul). 

 

 

               Figura 8: Representação do sólido colorimétrico para os parâmetros L, a, b. 

 

 

 Cor da polpa 

 

Assim como a cor da casca, foi determinada com auxílio do colorímetro (CR-400, 

Konica-Minolta), no sistema L*, C*, h°. O fruto foi cortado longitudinalmente e 2 leituras 

foram realizadas nas partes internas dos frutos. 

 

 Sólidos solúveis 

 

Para determinação dos sólidos solúveis utilizou-se um refratômetro portátil digital 

(RTD-45, Instrutherm), onde uma gota do sumo da polpa foi colocada recobrindo o prisma do 

aparelho e procedeu-se a leitura. Os resultados foram expressos em grau Brix (°B). 

 

 Acidez titulável 

 

A análise foi realizada por titulometria de neutralização. Cinco gramas da polpa do fruto 

foram maceradas manualmente e transferidas para um bécker contendo 50 mL de água 

destilada. Retirou-se uma alíquota de 20 mL na qual foram acrescentadas 3 gotas de 

fenolftaleína a 1%. A titulação foi realizada com uma bureta automática contendo hidróxido de 
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sódio a 0,1N até que a solução ficasse rósea. Os resultados foram expressos em porcentagem 

(%) de ácido cítrico por 100 gramas do fruto e obtidos por meio da equação: 

% = 10 x f x N x V/ p, em que: 

f= fator de correção; 

N= normalidade; 

V= volume gasto na titulação 

P= peso da amostra 

 

 pH 

 

Foi obtido a partir da solução utilizada para determinação da acidez. A leitura foi feita 

com auxílio de um Phametro digital (pHS-3E, LabMeter). 

 

 Vitamina C 

A proporção de vitamina C foi determinada através de uma solução contendo 5g de 

polpa macerada homogeneizada em 50 mL de solução de extração, filtrada em gaze e titulada 

com 2,6 diclorofenolindofenol (DCPIP). Os resultados foram expressos em mg de vitamina C 

por 100g de matéria fresca. 

 

 Diâmetro da lesão 

 

As medidas do diâmetro das lesões foram obtidas com auxílio de um paquímetro, onde 

se mediu o tamanho das lesões ocasionadas pelo fungo em 2 pontos perpendiculares e calculou-

se a média. 

 

 Análise estatística 

 

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 

5x4 sendo controle, fungicida, quitosana 2%, quitosana 3% e quitosana 4%, 4 tempos de análise 

(0; 4; 8 e 12) e 3 repetições. Os dados obtidos foram avaliados estatisticamente, por meio da 

análise de variância (ANAVA), e da aplicação do teste de Scott-Knott (p<0,05) entre as médias 

com o uso do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2000). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 DIÂMETRO E COMPRIMENTO  

 

As goiabas da cultivar ‘Paluma’ são originárias de Jaboticabal-SP, grandes (acima de 

200 gramas, mesmo em plantas não desbastadas), piriformes e com pescoço curto. Nos frutos 

maduros, a casca é lisa e amarela; a polpa é de cor vermelho intensa, firme e espessa (1,3 a 2,0 

cm); o sabor é agradável graças ao elevado teor de açucares (aproximadamente 10ºBrix), a 

acidez é equilibrada e as sementes aparecem em pequeno número (PEREIRA e NACHTIGAL 

et al., 2011). As médias dos diâmetros longitudinais e transversais neste trabalho para cada 

revestimento variaram entre 7,7 a 8,1 (longitudinal) e 5,0 a 5,2 (transversal) conforme 

demonstra a tabela 4. Os seguintes valores foram encontrados na literatura, onde Siqueira 

(2009) obteve para esta mesma variedade 7,6 e 6,3 no longitudinal e transversal, 

respectivamente. LIMA et al., (2002) caracterizando diversas cultivares de goiaba encontraram 

para a Paluma diâmetro longitudinal de 6,3 e 5,6 para o transversal. 

 

Tabela 4: Diâmetro longitudinal (cm) e transversal (cm) de goiabas ‘Paluma’ submetidas a 

tratamentos com fungicida, 2%, 3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 

± 2°C e 85± 2% URA. 

 
Revestimentos Diâmetro Longitudinal (cm) Diâmetro Transversal (cm) 

Controle 7,9a 5,2a 

Fungicida 8,1a 5,2a 

Quitosana 2% 7,7a 5,0a 

Quitosana 3% 8,0a 5,0a 

Quitosana 4% 7,8a 5,1a 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. 

 

 PERDA DE MASSA FRESCA 

 

A perda de água é decorrente principalmente do processo da transpiração, sendo um dos 

principais fatores para que ocorra redução na massa dos frutos prejudicando a aparência bem 

como as características sensoriais. Na figura 9 observou-se em todos os revestimentos e no 

controle a crescente perda de massa fresca até o final das avaliações.  Para as goiabas controle e 

fungicida esta perda foi caracterizada em função do amadurecimento e senescência dos frutos, 
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uma vez que a redução na massa fresca torna-se mais acentuada de acordo com o grau de 

maturação da fruta. 

Os frutos controle apresentaram no 8° dia de avaliação perda de massa superior aos 

demais tratamentos, sendo que no 12° os maiores valores foram observados para aquelas 

goiabas tratadas com quitosana nas concentrações 2 e 3%.  

 

 

Figura 9: Perda de massa fresca em goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 

2, 3 e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85± 2% URA. 

 

Os resultados encontrados para a quitosana mostrou-se contrário ao esperado sendo que 

possivelmente, o biofilme a base deste polissacarídeo pode não ter aderido bem aos frutos 

favorecendo a perda de massa, não sendo tão eficientes na contenção da perda de água, 

permitindo assim a livre permeação do vapor d´água proveniente do fruto para a atmosfera 

(OLIVEIRA et al, 2011), ou ainda devido ao caráter hidrofílico que este polissacarídeo 

apresenta, fazendo com que haja mínima propriedade de barreira à umidade. A hidrofilicidade 

do biofilme de quitosana combinada à umidade relativa à que os frutos foram acondicionados 

(85%) pode ter sido outro fator que contribuiu para a elevada perda de massa das goiabas 

revestidas, pois de acordo com Cisneros-Zevallos e Krochta (2003) a permeabilidade do filme 

hidrofílico aumenta com a elevação da umidade relativa do ambiente. 

O revestimento de quitosana é responsável por promover uma atmosfera modificada ao 

redor do fruto, a qual segundo Chitarra e Chitarra (2005) minimiza a perda de massa que está 

intimamente associada à perda de água em virtude da diminuição da desidratação, embora de 
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acordo com Kader (1986), a atmosfera modificada não exerça influência direta sobre a perda de 

água do produto, mas sim, no déficit de pressão de vapor, desde que a temperatura no interior 

do invólucro seja constante. Provavelmente devido a isto, os frutos tratados com quitosana 

apresentaram perda de massa progressiva, conforme também foi observado em frutos de melão 

Galia armazenados em atmosfera modificada ou não sendo que aos 36 dias de armazenamento 

os frutos apresentavam-se enrugados, com depressões na casca decorrente da perda de umidade 

excessiva (SOUZA et al., 2006). 

Os resultados deste trabalho estão de acordo com os obtidos por Santos et al. (2008), 

onde os revestimentos com quitosana não se mostraram eficientes em inibir a perda de massa 

em pêssegos da cultivar ‘Douradão’ e os frutos apresentaram sinais visíveis de desidratação que 

comprometeram o aspecto externo do fruto. Também foi verificado que o aumento das 

concentrações de quitosana de 0 até 30g/L implicaram em maiores perdas de massa nas  

variedades de banana ‘Caipira’ e Galil 18 (AGUIAR, 2011). Lichias revestidas com quitosana a 

0,5% apresentaram perda de massa superior ao controle, sendo esta tendência atribuída à 

natureza hidrofílica do polímero ou ainda a reação adversa da epiderme do fruto ocasionada 

pelos reagentes químicos presentes na formulação comercial da quitosana e utilizados em seu 

preparo (HOJO et al., 2011; ASSIS e LEONI, 2003).   

Devido ao fato das quitosanas disponíveis, principalmente no Brasil, serem de 

procedências diversas e apresentarem diferentes graus de pureza, densidade molar e sem 

procedimento padrão de desacetilação, além de serem solúveis somente em pHs ácidos, podem 

gerar reações com a superfície a ser revestida, alterando o aspecto do fruto (ASSIS e LEONI.; 

2003).  Sendo assim, a matéria-prima utilizada para a confecção dos biofilmes deste trabalho 

pode dotar de alguma (s) característica (s) citada (s) que acabaram por comprometer o 

desempenho dos revestimentos para o parâmetro em questão.  

 

 

 SÓLIDOS SOLÚVEIS 

 

A análise de regressão mostrou um incremento no teor de sólidos solúveis para todos os 

tratamentos até o 4° dia de armazenamento, sendo esta a tendência natural das goiabas ao longo 

do amadurecimento (Figura 10). Porém, a partir do 8° dia observaram-se tendências distintas 

onde controle e fungicida sofreram decréscimos, quitosana 3 e 4% continuram a incrementar, 

embora mais lentamente, apresentando valores semelhantes no último dia do experimento e 

quitosana 2% apresentou acréscimo seguido de um lento decréscimo no 12° dia. 

Os sólidos solúveis são constituídos principalmente pelos açúcares dissolvidos em meios 

aquosos nos frutos e são utilizados como parâmetro para avaliar o índice de maturação sendo de 

extrema importância tanto para aqueles consumidos in natura quanto industrializados. 
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Figura 10: Teor de sólidos solúveis em goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com 

fungicida, 2, 3 e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85± 2% 

URA. 

 

Sugere-se que o aumento do SS observado nos frutos controle e fungicida seja devido à 

perda de água decorrente da transpiração, ou ao decréscimo apresentado pela acidez titulável 

neste mesmo dia favorecendo a conversão dos ácidos orgânicos em açúcares ou ainda pela 

degradação da parede celular transformando os polissacarídeos em açúcares. O maior teor de 

açúcares em goiabas ‘Paluma’ armazenadas sob condição ambiente e com ausência de cera de 

carnaúba constatado por Ribeiro et al. (2005), provavelmente deu-se devido a maior perda de 

massa apresentada por este tratamento. Assim como Oliveira et al. (2010) estudando o efeito de 

embalagens em carambola obtiveram incremento de sólidos solúveis superior no controle  

quando comparado aos outros tratamentos devido a sua alta atividade metabólica em relação aos 

frutos submetidos à atmosfera modificada e a maior perda de água que nos demais frutos 

elevando a concentração dos sólidos solúveis.  

A redução nos teores de SS apresentada pelos frutos que não tinha revestimento pode ser 

explicada pelo consumo dos açúcares como substrato para a respiração uma vez que estes frutos 

apresentavam-se bastantes maduros, fato verificado também por Bashir e Abu-Goukh (2003) 

quando goiabas de polpas brancas e vermelhas apresentaram incremento de SS até o pico 

climatérico seguido por decréscimo. Chien et al. (2007) utilizaram recobrimento com biofilme a 

base de quitosana onde foi verificado teores de SS de 12,23; 12,36 e 12,28 °Brix para as 

concentrações 0; 0,5 e 1%, respectivamente, enquanto que no controle observaram 11,87°Brix 

(utilização dos açúcares como substrato para respiração). 

A tendência apresentada pelos frutos revestidos com quitosana a 3 e 4% possivelmente 

foi devido ao metabolismo mais lento que estes frutos apresentaram refletindo no atraso do 
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amadurecimento. O efeito obtido pode ter sido em virtude de o biofilme ter formado uma 

atmosfera modificada ao redor do fruto, pois enquanto estes frutos ainda passavam por 

processos de conversão de açúcares, os sem revestimentos consumiam os acumulados por 

estarem próximos a senescência. Resultado semelhante foi constatado por Pereira et al. (2005) 

onde os filmes plásticos aplicados em goiabas ‘Cortibel’ promoveram uma atmosfera 

modificada no interior da embalagem levando ao retardo no amadurecimento dos frutos 

mantendo o teor de sólidos solúveis constante ao longo de 29 dias de armazenamento. Em 

mangas revestidas com quitosana a 1,5%, houve menor acréscimo de SS quando comparadas ao 

controle ou as demais concentrações (1 e 2%) mostrando que a quitosana interferiu no 

metabolismo das mangas, mantendo os teores de sólidos solúveis (açúcares, ácidos, outros) já 

sintetizados por ação do biopolímero, ao longo do tempo de estocagem (SOUZA et al., 2011), 

fato este também observado nas goiabas revestidas com quitosana no presente experimento. 

 O aumento de sólidos solúveis apresentado pelas goiabas tratadas com quitosana 2% 

pode ser atribuído ao decréscimo da acidez titulável em função da conversão dos ácidos 

orgânicos em açúcar.  

Observou-se também que nos dias 0 e 4 de avaliação os valores de SS cresceram, 

enquanto que nos períodos finais, 8 e 12, os frutos revestidos com quitosana apresentavam 

valores superiores, provavelmente em função do metabolismo mais lento.  

 

 ACIDEZ TITULÁVEL 

 

A acidez titulável é um dos parâmetros utilizados para avaliar a maturação dos frutos. 

Durante o amadurecimento, a tendência desta variável na maioria dos frutos é decrescer, pois os 

ácidos orgânicos são utilizados como substratos no processo respiratório e/ou convertidos em 

açúcares aumentando o teor de sólidos solúveis dos frutos, sendo esses resultados considerados 

característicos para goiabas.  

A partir do 4° dia de armazenamento todos os tratamentos apresentaram decréscimo no 

teor de acidez titulável (Figura 11), sendo mais acentuado nos frutos revestidos com quitosana 2 

e 4% que passaram de 0,34 para 0,23%. Este decréscimo pode ser retardado pelo uso do frio, 

atmosfera modificada ou controlada (CERQUEIRA, 2007; CARVALHO FILHO, 2000). No 8° 

dia houve um incremento significativo para o controle e quitosana 2%, seguido de decréscimo 

no último dia experimental. Neste mesmo dia, quitosana 3 e 4% elevaram seus teores de 0,22 e 

0,23 para 0,29 e 0,31%, respectivamente. 
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Figura 11: Teor de acidez titulável em goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com 

fungicida, 2, 3 e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85± 2% 

URA. 

 

O decréscimo ocorrido na acidez titulável no 4° dia pode estar relacionado ao 

incremento ocorrido no teor de sólidos solúveis neste mesmo dia, onde os ácidos orgânicos 

provavelmente foram convertidos em açúcares ou ainda consumidos no processo respiratório.  

Em seus estudos com goiabas ‘Paluma’, Gouveia et al. (2003) verificaram um decréscimo de 

0,89 para 0,63% na acidez titulável à medida que os frutos amadureciam e este resultado pode 

ser explicado porque, ao passo que a fruta amadurece, o teor de açúcar vai aumentando e 

paralelamente ocorreu uma degradação dos ácidos orgânicos. Oliveira et al. (2010) trabalhando 

com conservação pós-colheita de carambolas verificaram que, a partir do 6° dia de 

armazenamento a AT decresceu rapidamente refletindo no processo de acúmulo de sólidos 

solúveis, ou seja, a conversão dos ácidos orgânicos em açúcares, assim como ocorreu neste 

trabalho. 

Os resultados apresentados pelos frutos controle e quitosana 2% no 8° dia e quitosana 3 

e 4% no 12° dia pode estar relacionado à perda de firmeza conforme pode-se observar na figura 

12, pois provavelmente ocorreu formação de ácidos orgânicos (ácido poligaracturônico) em 

decorrência da degradação da parede celular. Resultado semelhante foi encontrado por Oliveira 

Júnior et al. (2006)  estudando o efeito da atmosfera modificada e absorvedor de etileno na 

qualidade de mamões. As mudanças na composição durante o amadurecimento de goiabas 

verdes tanto de polpa branca quanto de rosa foram estudadas para que o conhecimento destas 

embasasse programas de controle de amadurecimento e/ ou perda de firmeza da polpa dos frutos 

durante o transporte e armazenamento no Sudão e foi constatado que em ambos os tipos de 

goiaba a acidez titulável aumentou até o pico climatérico (0,12% nas rosas e 0,18% nas 
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brancas), seguida de declínio. Este decréscimo pode estar relacionado à maior respiração e 

produção de etileno (ABU-GOUKH e BASHIR, 2003). 

 

 pH 

 

Não foram observadas diferenças significativas para o pH  concordando com os dados 

de acidez, que pouco variaram, já que estas duas variáveis estão intimamente relacionadas. A 

tendência é que com a redução da acidez haja uma elevação no pH em decorrência do consumo 

dos ácidos durante a maturação, o que não ocorreu neste experimento.  

Os resultados apresentados por esta variável estão de acordo com os encontrados por 

Werner et al. (2009) ao analisarem o efeito do cloreto de cálcio na pós-colheita de goiabas 

‘Cortibel’,pois assim como neste trabalho não foram observadas diferenças significativas entre 

os períodos do experimento nem entre os tratamentos. 

 

Tabela 5:  pH em goiabas ‘Paluma’, submetidas a tratamentos com fungicida, 2%, 3% e 4% de 

quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 

                    
Revestimentos Período de análise (dias) 

  0 4 8 12 

controle 4.03 aA 4.07 aA 3.94 aA 3.99 aA 

fungicida 4.03 aA 4.02 aA 4.01 aA 4.04 aA 

quitosana 2% 4.03 aA 3.95 aA 4.00 aA 3.94 aA 

quitosana 3% 4.03 aA 4.03 aA 4.01 aA 4.06 aA 

quitosana 4 % 4.03 aA 4.09 aA 4.07 aA 4.10 aA 

As médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, pelo teste de Scott-Knott; médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. CV (2,03) 

 

 

 Firmeza 

 

A importância da firmeza está diretamente relacionada com a qualidade dos frutos. Do 

ponto de vista econômico, frutos mais firmes são mais resistentes ao transporte, manuseio e 

ataque de microrganismos (AWAD, 1993). O decréscimo na firmeza da polpa geralmente 

ocorre devido à ação de enzimas que atuam em nível de parede celular uma vez que o 

amaciamento dos frutos está associado à hidrólise de amido e solubilização das substâncias 

pécticas (VILAS BOAS et al. 2003). 

Ao longo do experimento os frutos controle, fungicida e quitosana 2% apresentaram 

decréscimos significativos em seus valores de firmeza passando de 165,60N para 22,76; 18,73 e 

37,80, respectivamente, aos 12 dias de armazenamento (Figura 12). De acordo Chitarra e 
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Chitarra (2005) a diminuição da firmeza ou amaciamento de frutos é decorrente da degradação 

da parede celular por meio do aumento de atividade enzimática, associada a outros processos, 

como hidrólise de amido e perda de água, contribuindo finalmente para o amaciamento do fruto.  

 

 

Figura 12: Firmeza em goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 2, 3 e 4% de 

quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85± 2% URA. 

 

 

As goiabas submetidas ao tratamento com quitosana a 4% mantiveram-se mais firmes 

durante todo o período experimental, demonstrando a eficiência do biofilme nesta concentração.  

As goiabas submetidas a 3% apresentaram perda na firmeza a partir do 4° dia experimental, 

declinando ainda mais no último dia do ensaio. Contudo, os valores apresentados foram muito 

superiores aos frutos controle, fungicida e quitosana 2%. Tal eficiência provavelmente esteja 

relacionada à propriedade que esse filme semipermeável formado apresenta em poder modificar 

a atmosfera interna do tecido e retardar o amadurecimento uma vez que a maior concentração de 

quitosana formou uma camada mais espessa e provavelmente promovendo a redução da taxa 

respiratória, inibição no desenvolvimento de fungos e retardo no amadurecimento devido à 

redução na produção de etileno e gás carbônico (SILVA et al., 2010).  

Cerqueira et al. (2011) observaram que a concentração mais alta de quitosana (6%) 

influenciou significativamente no amadurecimento, porém de forma excessiva o que levou a um 

prejuízo na qualidade final, com presença de odor alcoólico ao final do armazenamento, 

provavelmente devido a processos fermentativos.  A aplicação de revestimentos de quitosana a 

1,5% foi eficiente em manter a firmeza de mangas ‘Tommy Atkins’ ao longo do 

y = 1,9494x2 - 33,849x + 156,92 
R² = 0,8935 

y = 2,2313x2 - 38,157x + 160,46 
R² = 0,9669 

y = 1,7891x2 - 31,126x + 159,65 
R² = 0,938 

y = -0,2161x2 - 1,6746x + 164,65 
R² = 0,9881 

y = 0,2214x2 - 0,4696x + 161,19 
R² = 0,5269 

-20

30

80

130

180

0 4 8 12

Fi
rm

e
za

 (
N

) 

Período de Análise (Dias) 

controle
fungicida
quit 2%
quit 3%
quit 4%
Polinômio (controle)
Polinômio (fungicida)
Polinômio (quit 2%)
Polinômio (quit 3% )
Polinômio (quit 4%)



65 
 

amadurecimento quando comparadas ao controle, indicando que os frutos com o polímero 

tiveram o processo de amadurecimento retardado (SOUZA et al., 2011), fato este observado no 

presente trabalho.  

As películas formadas nos frutos com quitosana 2% devem ter sido muito finas a ponto 

de não aderirem ao fruto ou não formarem em uma atmosfera modificada ao redor das goiabas 

favorecendo o seu amadurecimento que foi refletido na alta queda da firmeza quando 

comparados aos demais frutos revestidos com o mesmo polissacarídeo, porém em 

concentrações mais elevadas. 

Com este experimento foi possível verificar o efeito significativo das concentrações de 

quitosana bem como do tempo de armazenamento na firmeza dos frutos de goiaba Paluma.  

 

 Vitamina C 

 

De acordo com a tabela 6 foi possível verificar tendências diferentes entre os 

revestimentos e o controle, onde quitosana 3 e 4% apresentaram estabilidade ao longo do tempo 

e os demais incremento, que segundo Pimentel et al. (2007)  pode ser favorecido pela perda de 

água por transpiração ocorrendo assim acúmulo de solutos intracelulares ou ainda devido ao 

aumento da produção de precursores e da atividade enzimática, seguido de decréscimo devido, 

possivelmente, ao processo de amadurecimento. 

 

Tabela 6: Proporção de ácido ascórbico (mg de vitamina C por 100g de matéria fresca) em 

goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 2%, 3% e 4% de quitosana durante 

12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 

    
 

  
Revestimentos                                        Período de análise (dias) 

  0 4 8 12 

controle 
30.95 aB 42.85 aA 28.56 bB 39.28 aA 

fungicida 
30.95 aB 28.57 bB 42.85 aA 33.31 aB 

quitosana 2% 
30.95 aB 38.09 aA 28.56 bB 39.28 aA 

quitosana 3% 
30.95 aA 28.57 bA 39.28 aA 32.14 aA 

quitosana 4 % 
30.95 aA 32.13 bA 33.33 bA 23.80 bA 

As médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de        

probabilidade, pelo teste de Scott-Knott; médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. CV (16,81). 

 

Ao longo do amadurecimento, muitas vezes os teores de vitamina C apresentam 

incremento seguido por decréscimo na fase de senescência, que é a tendência natural de goiabas, 

conforme foi apresentado pelo controle, fungicida e quitosana 2%. Mercado-Silva et al. (1998) 

sugeriram que durante o amadurecimento são sintetizados um maior número de metabólitos 

intermediários que promovem a síntese de glucose-6-fosfato, precursor imediato do ácido 
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ascórbico, o que leva ao incremento do teor de vitamina C nos frutos. Outro fator para a 

elevação pode surgir da necessidade que os frutos apresentam de sintetizar compostos 

antioxidantes para a manutenção do metabolismo do órgão do vegetal (PEREIRA et al., 2005). 

Com o decorrer do amadurecimento os ácidos são oxidados implicando na redução do teor de 

ácido ascórbico, indicando assim a senescência do fruto (TUCKER, 1993). Desta forma, sugere-

se que os tratamentos controle, fungicida e quitsana 2% não apresenta efeito sobre o ácido 

ascórbico, uma vez que as perdas não foram minimizadas. 

Quitosana 3 e 4% apresentaram influência positiva, pois a proporção de vitamina C 

manteve-se estável ao longo do experimento indicando que houve um retardo no 

amadurecimento para a síntese de ácido ascórbico.  

Os baixos valores dos teores de ácido ascórbico em todos os tratamentos possivelmente 

são em função do não consumo de açúcares durante o amadurecimento para a síntese de AA 

(Figura 11), pois segundo Mercado-Silva (1998) o precursor imediato deste ácido é a glucose-6-

fosfato sendo que a síntese e degradação deste carboidrato provavelmente seriam vertidas em 

maiores concentrações no decorrer do armazenamento pela medição do teor de SS. 

 Diferentemente dos resultados encontrados neste trabalho, Soares et al. (2007)  

analisando goiabas ‘Cortibel’ verificaram que os teores de AA aumentaram ao longo do 

amadurecimento, e sem contar que os valores foram bem maiores que os apresentados neste 

estudo (30,95mg de vitamina C/100g de matéria fresca). Goiabas controle e revestidas com 

biofilme de fécula de mandioca a 2, 3 e 4% apresentaram redução da proporção de vitamina C 

ao longo de 20 dias de armazenamento, embora os frutos envolvidos a 3 e 4%  foram os que 

apresentaram teores médios desta variável superiores aos frutos dos demais tratamentos (VILA 

et al., 2007). 

 

 Cor da casca 

 

A cor da casca é um parâmetro fundamental para a escolha dos frutos pelos 

consumidores. O parâmetro L* (luminosidade) refere-se ao brilho que o fruto apresenta e seus 

índices variando de 0 (escuro) a 100 (claro).  Observou-se incremento no valor de L* até o 4° 

dia para os tratamentos controle, fungicida e quitosana 2%, enquanto que quitosana 3 e 4% um 

discreto decréscimo, permanecendo praticamente constante ao longo do experimento (Figura 

13).  

Verificou-se também que o L* para o controle e o fungicida foram superiores aos 

demais durante o armazenamento, indicando possivelmente que os recobrimentos com 

quitosana tornaram o fruto mais opaco ou que retardou a síntese e degradação dos pigmentos 

que fazem com que o fruto adquira brilho. Provavelmente, a opacidade apresentada pelos frutos 

revestidos com quitosana seja devido à coloração amarelada que o biofilme apresenta quando 
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confeccionado, pois quando se compara com o amido, este confere aspecto mais brilhoso em 

virtude da sua coloração transparente. 

 

  

Figura 13: Parâmetro L na casca de goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 

2%, 3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 
 

O parâmetro C*, cromaticidade, expressa a intensidade da cor nos frutos. Apenas os 

frutos controle e fungicida apresentaram maiores incremento com seus valores variando de 

40,42- 50,94 e 40,52- 48,50, respectivamente (Figura 14). Da mesma forma que o índice L*, o 

C* foi sempre superior para o controle e fungicida ao longo do tempo quando comparados aos 

revestimentos com quitosana, principalmente nas concentrações 3 e 4%, indicando 

possivelmente que os menores índices implicaram na redução da intensidade da coloração 

refletindo na mudança mais lenta da cor verde para amarelo. 

 

 

Figura 14: Parâmetro C* na casca de goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com 

fungicida, 2%, 3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% 
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O ângulo de amadurecimento (Hue) indica a mudança da coloração, assegurando 

diferenças de cor entre os frutos na maturidade fisiológica e os maduros. Foram verificadas 

alterações nos valores desta variável ao longo do experimento conforme demonstrado pela 

figura 15. Houve redução do ângulo Hue em todos os tempos de avaliação para os frutos 

controle e aqueles tratados com fungicidas em virtude da sua maturação, indicando a mudança 

da cor verde para o amarelo. A perda da cor verde é devido à quebra da estrutura da molécula de 

clorofila, envolvendo a atividade da enzima clorofilase. O aumento da atividade desta enzima 

está geralmente associada com a produção de etileno durante o amadurecimento (TUCKER, 

1993).  

 

 

 

Figura 15: Ângulo Hue na casca de goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com  fungicida, 

2%, 3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 

 

Azzolini et al. (2004) em seu trabalho para determinar índices de maturação adequados 

para avaliar a influência dos estádios de maturação nas transformações físico-químicas após a 

colheita de goiabas ‘Pedro Sato’ relataram a diminuição do ângulo Hue na casca da goiaba em 

todos os estádios de maturação, durante o armazenamento, indicando a mudança de cor verde 

para amarela, sendo que a coloração totalmente amarela foi observada quando os frutos 

atingiram ângulo de cor menor que 100. 

Os frutos revestidos com quitosana 2% mantiveram-se com valores intermediários entre 

os mais maduros (controle e fungicida) e aqueles com maturação mais retardada (quitosana 3 e 

4%), os quais não apresentaram queda para o valor do Hue. 
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As goiabas submetidas aos tratamentos com quitosana apresentaram valores mais 

elevados do ângulo Hue o que reflete numa mudança mais lenta dos índices de coloração. Pode-

se verificar que as concentrações de 3 e 4% comportaram-se de forma semelhante durante quase 

todo o período experimental, assegurando que as goiabas a 4% não mudaram de coloração. Essa 

tendência pode ser explicada pelo fato de que o recobrimento, quando em concentrações ideais 

de CO2 e O2, diminui a velocidade do metabolismo do fruto, atrasando o desmascaramento dos 

carotenóides pré-existentes, em função da lenta degradação da clorofila a partir da atividade 

enzimática da clorofilase (SIQUEIRA, 2008; SANTOS et al., 2006). 

Jacomino et al. (2003) também verificaram redução do ângulo Hue ao avaliar goiabas 

revestidas com diferentes ceras de carnaúba, após 6 dias de armazenamento, verificando assim 

mudança da coloração da casca de verde-claro para verde-amarelado sendo que as ceras com 

maiores concentrações de soluto apresentaram retenção da cor verde da casca em relação às 

frutas não tratadas ou tratadas com concentrações menores. Os autores justificam por meio de 

Chitarra e Chitarra (1990) que as mudanças na coloração da casca durante o amadurecimento 

são devidas tanto a processos degradativos quanto a processos sintéticos que ocorrem ao mesmo 

tempo. 

Em goiabas ‘Kumagai’ revestidas com biofilmes de quitosana nas concentrações 2, 4 e 

6% com e sem glicerol; concentrado proteico de soro de leite a 6 e 8% com glicerol e glúten nas 

concentrações 10 e 12% verificou-se que os valores do Hue passaram de 116,8° para 102° e 95°, 

com exceção do tratamento de quitosana 6% que se manteve verde apresentando 114,64° 

(CERQUEIRA, 2007). 

 

 Cor da polpa 

 

Diferentemente da casca, a polpa da goiaba apresentou ao longo do amadurecimento 

certo escurecimento que foi verificado também por Morgado (2010) ao final do armazenamento 

de goiabas ‘Paluma’colhidas em diferentes estádios de maturação por meio do decréscimo da 

luminosidade. Neste experimento, o decréscimo do L*foi mais acentuado nos frutos controle e 

fungicida, onde a polpa tornou-se mais escura, evidenciando o processo de amadurecimento e 

senescência enquanto que os frutos submetidos aos tratamentos com quitosana, sobretudo nas 

maiores concentrações (3 e 4%), não foi verificado decréscimo (Figura 16).  Provavelmente o 

recobrimento com quitosana tenha inibido a síntese de pigmentos como o licopeno que dar a cor 

vermelha a polpa.  
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Figura 16: Parâmetro L na polpa de goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 

2%, 3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 
 

Quanto à cromaticidade foi possível observar aumento em todos os tratamentos com o 

decorrer do experimento, sendo que no último dia os valores de quitosana 3 e 4% praticamente 

igualaram-se ao 1° dia de análise  (Figura 17). O incremento mais significativo nos frutos 

controle e fungicida reflete na coloração vermelha mais intensa que estes frutos apresentavam 

caracterizando sua maturação.  Os tratamentos com quitosana foram os que apresentaram 

menores índices deste parâmetro, sobretudo a concentração 4% indicando que a coloração 

destes frutos eram menos intensas, provavelmente em virtude do metabolismo mais lento 

retardando o amadurecimento.  

 

 
 

Figura 17: Parâmetro C na polpa de goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 

2%, 3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 
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Com o objetivo de determinar índices que indicam o início da senescência alguns 

parâmetros foram avaliados entre eles coloração da polpa de goiabas ‘Pedro Sato’ e ‘ Kumagai’. 

Cavalini (2008) observou que o parâmetro cromaticidade na polpa de ‘Kumagai’ manteve-se 

praticamente constantes durante todo o experimento com valores em torno de 26, o que é 

explicado pelo fato da polpa desta variedade ser quase branca não sofrendo alterações durante o 

amadurecimento mantendo os níveis de cromaticidade. Nas goiabas ‘Pedro Sato’, que são de 

polpa vermelha, apresentou aumento do C* indicando que a polpa tornou-se mais vermelha ao 

longo do amadurecimento, uma vez que houve aumento de 28 até mais ou menos 43.  

Em goiabas ‘Paluma’, os frutos colhidos “de vez” apresentaram aumento e os maduros 

permaneceram constantes. Os resultados relativos à coloração da polpa das goiabas, durante o 

período de armazenamento, indicam que a evolução foi consequência do amadurecimento, 

tornando-se vermelho intenso nos frutos “de vez” (MORGADO, 2010).  

Quanto ao ângulo Hue, apenas os frutos recobertos com quitosana apresentaram 

acréscimo nos seus valores. Aos 12 dias as goiabas controle e fungicida apresentaram valores 

mais baixos quando comparados ao 1° dia. Observou-se que os tratamentos com maiores 

concentrações de quitosana apresentaram aumento contínuo nos valores do hue (31,06- 59,50 e 

31,06- 44,44) nas concentrações 3 e 4%, respectivamente (Figura 18). 

 

 

 
 

Figura 18: Ângulo Hue da polpa de goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 

2%, 3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 

 

Sugere-se que as goiabas controle e tratadas com fungicida apresentavam metabolismo 

alterado chegando mais rápido a fase de maturação e senescência quando comparados à 

evolução daquelas revestidos com quitosana durante o período de armazenamento, uma vez que 

o polímero estudado atua como atmosfera modificada inibindo as trocas gasosas entre o fruto e 
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o meio ambiente e retarda as reações que levam ao amadurecimento. Tendência semelhante à 

deste experimento foi encontrada em mangas tratadas com quitosana a 0,5; 1,0 e 2,0%, onde os 

frutos controle apresentaram decréscimo no valor do ângulo Hue evidenciando a maturação 

mais rápida que a dos outros tratamentos, uma vez que a quitosana, provavelmente, inibiu os 

eventos metabólicos que viabilizam a mudança da cor da polpa nas mangas, reduzindo, assim, o 

amadurecimento (SOUZA et al., 2011). 

 

 Incidência da doença 

 

O diâmetro da lesão reflete o grau de severidade com o qual o patógeno age sobre o 

fruto. A partir do 4° dia de análise verificou-se que a doença havia se manifestado no controle 

enquanto que nos frutos tratados com fungicida surgiu apenas no 8° dia. Com relação aos frutos 

recobertos com quitosana, não foi verificado o desenvolvimento do fungo conforme 

demonstrado pela tabela 7.  

Provavelmente a não ocorrência da doença seja em função da quitosana poder induzir a 

formação de barreiras estruturais no tecido do hospedeiro, e desta forma, restringir o 

desenvolvimento do patógeno invasor, bem como atrasar a retomada do desenvolvimento de 

infecções quiescentes além de possuir propriedades fungicidas. Em geral, muitas doenças pós-

colheita como a antracnose, originam-se de infecções quiescentes que se tornam ativas com o 

declínio do potencial biossintético do tecido em produzir compostos antimicrobianos (EL 

GHAOUTH et al., 1994a). A quitosana é considerada um fungicida natural, pois pode retardar o 

crescimento micelial, diminuir a germinação de conídios e causar alterações morfológicas no 

tubo germinativo de algumas espécies de fitopatógenos (EL GHAOUTH et al., 1994b; LIU et 

al., 2007), o que provavelmente aconteceu neste trabalho uma vez que os frutos tratados com 

este biopolímero não desenvolveram da doença. 

 

Tabela 7: Diâmetro da lesão em goiabas ‘Paluma’ submetidas a tratamentos com fungicida, 2%, 

3% e 4% de quitosana durante 12 dias de armazenamento a 25 ± 2°C e 85 ± 2% URA. 

    
 

   
Revestimentos                                      Período de análise (dias) 

  0 4 8 12 

controle 0.00 aB 0.63 aA 0.93 aA 0.80 aA 

fungicida 0.00 aB 0.00 bB 0.63 aA 1.06 aA 

quitosana 2% 0.00 aA 0.00 bA 0.00 bA 0.00 bA 

quitosana 3% 0.00 aA 0.00 bA 0.00 bA 0.00 bA 

quitosana 4 % 0.00 aA 0.00 bA 0.00 bA 0.00 bA 

As médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, pelo teste de Scott-Knott; médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. CV (156,43) 
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A eficiência da quitosana enquanto fungicida natural foi detectada por Camili et al. 

(2007) em uvas ‘Itália’ contra o fungo Botrytis cinerea, agente causador do mofo-cinzento, pois 

este biopolímero nas concentrações 1,5 e 2,0 % (v/v), quando empregado após a inoculação com 

o fungo reduziu significativamente o índice de doença. Em Goiabas Kumagai revestidas com 

quitosana a 2, 4 e 6% e glicerol, concentrado protéico de soro de leite a 6 e 8% com glicerol e 

glúten a 10 e 12% mais plastificantes, constatou-se uma variação da incidência de podridões de 

13 a 86% para todos os tratamentos no 8° dia exceto a quitosana 6% que apresentou apenas 

6,6%, indicando o efeito fungitóxico (CERQUEIRA et al., 2011). O efeito fungicida 

demonstrado pela quitosana nos trabalhos acima está em conformidade com o do presente 

trabalho, uma vez que este biopolímero inibiu completamente o desenvolvimento do fungo 

Colletotrichum gloeosporioides.  

Da mesma forma que nas goiabas deste estudo, em batatas a atividade antifúngica da 

quitosana no combate a podridão mole causada pelo fungo Fusarium sulphureum foi verificada 

naquelas que se encontravam revestidas, onde a concentração 0,5% mostrou-se mais eficientes 

na inibição do desenvolvimento do fungo do que 0; 0,25 e 1%, e consequentemente  

controlando a doença, sugerindo-se que a quitosana é um tratamento promissor como fungicida 

natural em substituição parcial aos sintéticos em vegetais (SUN et al.,2009).  

Bautista-Baños et al., (2003) também buscando avaliar o efeito da quitosana (0,5 e 

1,5%) e extrato aquosos de sementes de mamão, sozinhos ou em combinação, contra 

Colletotrichum gloeosporioides, inocularam mamões antes e após a aplicação dos tratamentos. 

O maior efeito fungicida foi observado naqueles frutos tratados somente com 1,5% de quitosana 

e na combinação desta concentração com extrato de semente de mamão. Os frutos não 

inoculados e tratados com 0,5 e 1,5 % de quitosana ou com a combinação desta última com 

extrato das sementes de mamão apresentaram índice de infecção 60% e o menor índice de 

severidade foi verificado na concentração 1,5% sem combinações. Logo, a quitosana teve efeito 

contra o C. gloeosporioides evidenciando a sensibilidade deste a quitosana uma vez que a 

menor concentração estudada (0,5%) afetou o crescimento. Os autores consideraram a quitosana 

como um produto natural para controle pós-colheita de mamão em virtude deste polissacarídeo 

ter reduzido mais de 50% a infecção do fungo. 
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   Figura 19: Infecção em goiaba ‘Paluma’                        Figura 20: Infecção em goiaba ‘Paluma’            

(controle)                                                                              (fungicida)  

 

 

                                   

Figura 21: Infecção em goiaba ‘Paluma’                   Figura 22: Infecção em goiaba ‘Paluma 

(quitosana 2%)                                                 (quitosana 3%)              

 

 

 

 

Figura 23: Infecção em goiaba ‘Paluma’ 

(quitosana 4%) 
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4. CONCLUSÃO 

 

Os frutos controle e fungicida apresentaram rápida deterioração não sendo adequados 

para o consumo ao término de 12 dias; 

As concentrações 3 e 4% retardaram o amadurecimento e mantiveram as boas 

características físicas e químicas do fruto até o fim do experimento; 

Todas as concentrações de quitosana estudadas foram eficientes quanto à inibição do 

desenvolvimento do fungo Colletotrichum gloeosporioides. 
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QUADRO 1: Tabela do quadrado médio do extrato aquoso e hidrolato. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ns 
não significativo (P > 0,05); *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação 

 
QUADRO 2: Tabela do quadrado médio das variáveis sólidos solúveis, acidez titulável, firmeza, perda de massa, vitamina C, pH e diâmetro da lesão 

 

FV GL Sólidos Solúveis Acidez Titulável Firmeza Perda de Massa Vitamina C pH Diâmetro da lesão 

PERIODO DE ANÁLISE 4 1,49 * 0,01 * 27876,11** 809,36* 38,14
ns 

0,00
ns 

0,44 
ns 

REVESTIMENTO 3  1,13 ** 0,00 
ns 

32394,59** 4,06 ** 49,64 
ns 

0,01
ns 

0,97** 

PERIODO DE ANALISE X REVESTIMENTO 12 0,92 * 0,00 
ns 

4012,91** 3,19** 104,63
** 

 0,00
ns

 0,22 * 

ERRO 40 0,31 0,00 28,15 1,51 31,26 0,00 0,10 

CV (%)  5,58 25,69 12,57 13,22 25,69 2,03 156,43 
ns 

não significativo (P > 0,05); *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação 

 
QUADRO 3: Tabela do quadrado médio das variáveis cor da casca L*, cor da casca C*, cor da casca h, cor da polpa L*, cor da polpa C* e cor da polpa h 

 

ns 
não significativo (P > 0,05); *significativo (P < 0,05); **significativo (P < 0,01); C.V.: Coeficiente de variação 

FV GL Extrato aquoso Hidrolato 

PARTE DA PLANTA 1 0,40
ns

    48,16**         

HORA 3 0,04
ns 0,02ns

        

P.PLANTAXHORAS 3 0,55
ns 0,82

*
       

ERRO 16 0,23 0,24 

CV (%)  0,54 5,60 

FV GL  Casca L* Casca C*            Casca h Polpa L* Polpa C*  Polpa h 

PERIODO DE ANÁLISE 3 41,78 ** 17,02 
ns 

   715,23** 412,00 **        504,77**             284,52 ** 
REVESTIMENTO 4 338,16 ** 316,39 ** 1241,95 **  395,32 

**
    300,14**         372,76 ** 

PERIODO DE ANALISE X 
REVESTIMENTO 

12 
42,59 ** 45,31 ** 160,35 ** 

    92,43
 ** 

    77,85
**

        116,09 ** 

ERRO 40              14,66 8,30 19,62     32,87       7,78     15,46 
CV (%)  6,06 6,95 4,34        8,93       7,85     11,66 


