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RESUMO 
 
FABIANE, Kamila Cristina. Pré-resfriamento, ácido salicílico e atmosfera modificada 
na conservação pós-colheita de jabuticaba. 28 f. TCC (Curso de Agronomia), 
Programa de Graduação em Bacharelado em Agronomia, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2016. 
 
 
A jabuticabeira, pertence a família Myrtaceae, apresenta frutos com boa qualidade 
sensorial, e assim, é bastante apreciada pelos consumidores, mas o potencial de 
mercado é afetado pela alta perecibilidade de seus frutos. Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho foi de avaliar a conservação pós-colheita de jabuticaba utilizando a 
técnica do pré-resfriamento, juntamente com uso do ácido salicílico (AS) e atmosfera 
modificada com filme de PVC esticável. Os frutos foram coletados na Unidade de 
Ensino e Pesquisa viveiro e o trabalho foi conduzido no laboratório de Fisiologia 
Vegetal, na UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, em fatorial 2 x 2 x 2 (pré-resfriamento, filme de PVC, ácido 
salicílico), com quatro repetições de 20 frutos. Após aplicação dos tratamentos, os 
frutos em bandejas, foram acondicionados em geladeira a aproximadamente 5ºC. A 
cada dois dias foram realizadas pesagens para quantificar a perda de massa da 
matéria fresca, e avaliações visuais do aspecto de desidratação e podridão. Após o 
término do experimento no décimo primeiro dia, foram realizadas as análises de 
acidez total titulável, sólidos solúveis totais (SST), açúcares totais, proteínas, fenóis 
totais e a atividade da fenilalanina amônia-liase (FAL). Durante o armazenamento dos 
frutos de jabuticabeira não foi constatada visualmente incidência de podridões. As 
análises de FAL, proteínas e açucares totais não diferiram estatisticamente para 
interação dos fatores pré-resfriamento x ácido salicílico x atmosfera modificada e, 
quanto as análises destes separadamente. O uso de atmosfera modificada foi 
eficiente na redução de frutos murchos e perda de massa. O uso de AS juntamente 
com a técnica de pré-resfriamento auxiliou na manutenção dos fenóis totais presente 
na polpa dos frutos de jabuticaba. Apesar de apresentar frutos com menor SST, a 
atmosfera modificada foi eficiente para manutenção da qualidade visual das 
jabuticabas durante pós-colheita.  
 
Palavras-chave: Myrtaceae. Plinia cauliflora. filme de PVC;
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1. INTRODUÇÃO 

 

As frutas nativas vêm se destacando, uma vez que, são fontes de vitaminas e 

substâncias nutracêuticas importantes para manutenção de uma vida saudável, 

podendo atender nichos de mercados ávidos por novidades (RASEIRA, 2004). Além 

disso, há apelo ambiental pela valorização de fruteiras autóctones, já que as mesmas 

também podem ser utilizadas na composição de reservas legais. 

Uma relevante espécie frutífera nativa, que apresenta boa aceitação dentre os 

consumidores, por suas qualidades sensoriais e funcionais é a jabuticabeira (Plinia 

sp.). Esta fruteira, pertencente à família Myrtaceae, de ocorrência em grande parte do 

Brasil, cujos frutos são do tipo baga globosa, possuindo polpa esbranquiçada e muito 

saborosa (LIMA, 2008). 

 Entretanto, os frutos são pouco valorizados comercialmente, uma vez que são 

altamente perecíveis, com vida útil de apenas três dias após a colheita, o que vem 

inviabilizando sua ascensão no mercado (LIMA, 2008). Assim, é imprescindível 

investir em técnicas de conservação pós-colheita. 

Há diversas técnicas de conservação pós-colheita utilizadas em frutas e 

hortaliças, no entanto, algumas se tornam onerosas para o produtor e/ou mercado 

distribuidor, dificultando sua aplicação.  

Devido a facilidade de aplicação, o pré-resfriamento é uma das possibilidades 

para teste, considerando-se talvez dentre as mais promissoras. O mesmo permite a 

redução das taxas respiratórias, do metabolismo e da produção de etileno, fatores 

estes que diminuem a vida útil dos frutos (TERUEL, 2009), pois tal hormônio está 

ligado ao amadurecimento e senescência. Essa técnica também auxilia na redução 

da taxa de crescimento de patógenos (BENATO; CIA, 2009). 

Outra opção facilmente aplicável é a atmosfera modificada que consiste na 

modificação do ar que circunda o fruto, utilizada como forma complementar ao 

armazenamento refrigerado. A atmosfera modificada consiste em elevar a 

concentração de CO2 e diminuir a concentração de O2, tendo como principal efeito 

dessa técnica é a inibição de síntese de etileno, pela restrição de O2 necessário para 

uso da enzima ACC (aminociclopropano carboxílico) oxidase, que é responsável pela 

conversão da ACC em etileno. Esta técnica pode ser obtida embalando-se os frutos 

por meio do uso de materiais plásticos (KLUGE et al., 1997). 
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Outra forma de reduzir a síntese do etileno é por meio da aplicação do ácido 

salicílico (AS), que também controla a mesma enzima, ACC oxidase (SUPAPVANICH; 

PROMYOU, 2013; TAIZ; ZEIGER, 2004). O AS pode ser promissor quando aplicado 

juntamente com outro tratamento pós-colheita, proporcionando ótimos resultados na 

conservação e redução de perdas (ASGHARI, 2010).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a conservação pós-

colheita de jabuticaba utilizando a técnica do pré-resfriamento, juntamente com uso 

do ácido salicílico e da atmosfera modificada com uso do filme de PVC (policloreto de 

vinila). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

As influências multiculturais, bem como, o conjunto de informações disponíveis 

nos meios de comunicação estão precedendo mudanças nos hábitos alimentares da 

população. Há busca crescente por dieta mais saudável, com a ampla variabilidade 

de sabores e cores que as frutas proporcionam (COSTA, 2006). 

Neste contexto, boa alternativa é investir em fruteiras nativas, pois apresentam 

características diferenciadas com sabor e aroma agradável, também elevado valor 

nutricional, sendo fontes de vitaminas e de substâncias nutracêuticas importantes 

para manter a vida saudável. O valor comercial dessas frutas normalmente é maior, 

sendo isto influenciado pela disponibilidade das mesmas, pois ainda não há pomares 

comerciais. Isso se deve provavelmente pela dificuldade da colheita e pela falta de 

informações no que diz respeito a conservação pós-colheita das frutas (VIEIRA, 2006; 

RASEIRA, 2004). 

A falta de informações sobre as técnicas de cultivo é outra limitação nas 

fruteiras nativas, sendo necessária realização de estudos, principalmente na forma de 

condução das plantas, biologia floral, propagação sexuada e assexuada (PIROLA, 

2013). 

Algumas espécies nativas apresentam frutos comestíveis, como a cerejeira-da-

mata (Eugenia involucrata DC.), guabirobeira (Campomanesia xanthocarpa Berg), 

guabijuzeiro (Myrcianthes pungens), ameixeira-da-mata (Eugenaia candolleana), sete 

capoteiro (Campomanesia guazumifolia), pitangueira (Eugenia uniflora L.) e 

jabuticabeira (Plinia sp.) (PIROLA, 2013), sendo todas pertencente à família 

Myrtaceae. 

Destas, está entre as mais conhecidas e com maior potencialidade de cultivo, 

a jabuticabeira. Isso se deve ao potencial produtivo, rusticidade, interesse pelo 

consumo in natura e a capacidade de industrialização na forma de suco, geleias, 

licores e doces, fazendo com que as jabuticabas despertem interesse entre os 

produtores rurais e indústrias (BRUNINI, 2005). 

Esta fruteira é classifica como espécie Plinia cauliflora DC Kausel; Eugenia 

cauliflora DC; Myrciaria cauliflora (DC) O. Berg, sendo conhecida popularmente como 

jabuticabeira ou jaboticabeira, de ocorrência nos Estados de Minas Gerais, Mato 



14 
 

Grosso do Sul, São Paulo, e todo o Sul do Brasil, onde é encontrada principalmente 

na mata pluvial atlântica e nas submatas de altitude. Os frutos produzidos são do tipo 

baga, globosos, com até 3 cm de diâmetro, polpa esbranquiçada mucilaginosa, 

suculenta e doce, podendo apresentar de uma a quatro sementes, cuja casca 

apresenta coloração avermelhada quase preta. O amadurecimento desses frutos, 

consequentemente se dá em agosto-setembro e janeiro-fevereiro (LIMA, 2008; 

LORENZI et al., 2006; LORENZI,1998). 

Entretanto, mais da metade da produção é perdida por falta informações sobre 

manejo no pico da colheita, visando o aumento do período de comercialização como 

fruta fresca ou de conservação para o comércio na entressafra (BRUNINI, 2005). Com 

isso, se faz necessários estudos sobre técnicas de armazenamento pós-colheita para 

prolongar o período de conservação sem afetar a qualidade das jabuticabas 

(MACHADO, 2007), mantendo-as no mercado durante a entressafra.  

A manutenção da qualidade e vida útil dos frutos pode ser obtido de várias 

formas. Com o armazenamento em atmosfera modificada e controlada, uso da técnica 

de pré-resfriamento, por armazenamento refrigerado, processamento mínimo, o uso 

de filmes comestíveis, pelo congelamento e por tratamentos térmicos (TERUEL, 

2009). 

Para tanto, recomenda-se que a colheita seja realizada nos horários mais 

frescos do dia, evitando-se dias chuvosos ou com orvalho sobre os frutos. Alguns 

cuidados são necessários caso o destino desses frutos seja a comercialização in 

natura, pois são frutas pequenas, com estrutura frágil e delicada, além do mais, 

apresentam elevada taxa metabólica, consequentemente curto período de vida pós-

colheita (CANTILLANO, 2005). A colheita da jabuticaba deve ser cuidadosa, 

colocando-as em recipientes pequenos para que não sofram danos. Devido aos frutos 

serem perecíveis a comercialização deve ser realizada no mesmo dia (GONÇALVES 

et al., 2004), caso não sejam utilizadas técnicas de conservação. 

Como alternativa, sugere-se a atmosfera modificada, técnica de conservação 

pós-colheita muito difundida e utilizada para armazenamento de diversos frutos 

(GONÇALVES et al., 2004). Para obtenção da atmosfera modificada são necessárias 

embalagens plásticas de permeabilidade limitada ao O2 e CO2, uma vez que 

consequentemente ocorrerá a modificação da concentração destes gases no interior 

da embalagem, com os níveis de CO2 se elevando e reduzindo aqueles de O2. Para 

isso, pode se adotar o revestimento das frutas em materiais plásticos como filme de 
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PVC (GONÇALVES et al, 2004; KLUGE et al, 1997). A atmosfera modificada atua 

sobre a síntese de etileno, uma vez que a produção desse hormônio requer oxigênio 

(KLUGE, 1997). Todavia, proporciona o aumento de vida de prateleira, diminuição de 

perdas pós-colheita e permite transporte dos frutos em longas distâncias 

(YAMASHITA, 2009). 

A refrigeração também tem sido aplicada no armazenamento, pois permite 

prolongar o período de comercialização pós-colheita das frutas. Esse método acarreta 

na redução da respiração dos frutos e consequentemente retarda a deterioração. 

Porém, é necessário tomar cuidado com essa prática, pois não há muitas informações 

sobre as temperaturas ideais de armazenamento para jabuticabeira e como espécie 

tropical pode apresentar distúrbios fisiológicos. Com isso, são necessários maiores 

estudos para recomendações de temperaturas ideais ao armazenamento 

(GONÇALVES et al., 2004), bem como, ao tempo máximo de exposição dos frutos a 

determinada temperatura. 

Outra forma pode ser obtida pelo pré-resfriamento, que é considerado 

tratamento pós-colheita eficiente em manter a qualidade, para prolongar a vida de 

prateleira do produto, inibir o crescimento de microrganismos e reduzir a perda de 

água dos frutos (MORETTI, 2003). A técnica tem por objetivo da retirada do calor dos 

frutos com a rápida diminuição da temperatura após a colheita, o que retarda as 

atividades metabólicas e respiratórias, o desenvolvimento de microrganismos e as 

perdas de água por transpiração ocorrem de forma mais lenta, o que diminuiu a perda 

de massa fresca dos frutos (TERUEL, 2009). 

Com a diminuição da carga térmica do produto, ocorre redução nos custos de 

armazenamento, pois esse pré-resfriamento favorece as frutas atingirem a 

temperatura de armazenamento mais rápido (GONÇALVES et al., 2004; TERUEL, 

2009). Além do mais a técnica de pré-resfriamento tem papel importante no marketing 

por estar sendo associada pelos consumidores ao produto fresco e de qualidade 

(TERUEL, 2009). 

  O pré-resfriamento pode ser realizado por diferentes maneiras, sendo pelo 

resfriamento com ar forçado, pelo uso de água gelada (hidro resfriamento), além do 

resfriamento com gelo e a vácuo (MORETTI, 2003).  

O resfriamento por água gelada por imersão consiste em colocar os frutos na 

água com temperatura baixa, onde posteriormente podem ser embaladas (TERUEL, 

2009; GONÇALVES et al., 2004). A capacidade da água em extrair calor faz com que 
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esse seja método muito mais rápido na retirada do calor, quando comparado ao pré-

resfriamento por ar (AGUILA, 2009). Porém, ainda não há estudos com esse método 

com fruteiras nativas (GONÇALVES et al., 2004), e especificamente com a jabuticaba. 

Importantes para o metabolismo das plantas, os compostos fenólicos também 

são fundamentais para os seres humanos devido as suas características e 

propriedades antioxidantes. Além disso, suas atividades anticarcinogênicas estão 

relacionadas à inibição de alguns tipos de câncer (ROMBALDI, 2009). O ácido 

salicílico (AS) é composto fenólico natural que pode ser utilizado na conservação pós-

colheita, pois inibe a produção de etileno (LESLIE; ROMANI, 1988), retarda o ritmo da 

respiração, diminui a taxa de maturação e senescência, contribuindo na prevenção de 

enzimas degradantes da parede celular, o que proporciona redução no processo de 

amadurecimento. O AS pode ser promissor quando aplicado juntamente com outro 

tratamento pós-colheita, proporcionando ótimos resultados na conservação e redução 

de perdas (ASGHARI; AGHDAM 2010; SUPAPVANICH; PROMYOU, 2013).  

Em estudo, Borsatti (2014) avaliou o efeito do AS na pós-colheita de ramos de 

espinafre e constatou redução da perda de massa e na manutenção dos teores de 

proteínas em valores mais elevados, o que levou a concluir que o mesmo apresentou 

potencial para conservação pós-colheita deste material vegetal. 

É possível obter bons resultados com uso adequado de técnicas de colheita e 

pós-colheita, para tanto são necessários estudos que aprimorem tais práticas, 

resultando a qualidade do produto final e possibilidade de maior período de 

armazenamento pós-colheita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

Câmpus Dois Vizinhos, com frutos provenientes de uma jabuticabeira próximo a 

UNEPE - Viveiro de Produção de mudas Hortícolas. O delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente casualizado, em fatorial 2 x 2 x 2, (pré-resfriamento x ácido 

salicílico x atmosfera modificada), com quatro repetições de 20 frutos.  

Os frutos foram colhidos, nas primeiras horas da manhã, em estádio de 

maturação caracterizado como ponto de colheita. Imediatamente, os mesmos foram 

selecionados, retirando-se aqueles com danos mecânicos. Procedeu-se com a 

separação dos selecionados em dois lotes, tendo um destes conduzido ao pré-

resfriamento, sendo em água gelada (aproximadamente 5°C, monitorado por 

termômetro de polpa), durante 5 minutos. Posteriormente, os frutos foram conduzidos 

ao Laboratório de Fisiologia Vegetal da respectiva Universidade.  

Em seguida, os frutos foram separados em dois sublotes. Um deles imersos 

em solução com ácido salicílico (2,00 mol) durante 1 minuto, enquanto que, os outros 

já foram sendo embalados. Após esse processo, os frutos ficaram dispostos sobre 

papel toalha até a total secagem da solução. Posteriormente, os sublotes foram 

acondicionados em bandejas plásticas revestidas ou não em filme de PVC esticável 

de 10 m de espessura, sendo os mesmos submetidos a pesagem antes do 

armazenamento em geladeira a 5º C. 

 

 

Figura 1: Fluxograma da distribuição dos tratamentos. Fonte: O autor (2016). 
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A cada dois dias de armazenamento, foi realizada pesagem para obter a perda 

de massa de matéria fresca e realizada avaliação visual, (sempre pela mesma 

pessoa) de murchamento e podridões dos frutos.  

Ao término do armazenamento, quando decorridos 11 dias da colheita, as 

amostras foram submetidas a análise de acidez titulável, teor de sólidos solúveis totais 

e ainda açúcares totais, proteínas, fenóis totais e a atividade da enzima fenilalanina 

amônia-liase (FAL). 

O teor de sólidos solúveis totais (SST) e a acidez titulável (AT) foram de acordo 

com os métodos descritos na AOAC (1995). O SST foi determinado através de 

refratômetro digital e os dados expressos em °Brix. A determinação do pH foi realizada 

através de um pHmetro digital, com correção automática de temperatura. A acidez 

titulável determinada pelo método potenciométrico, com solução de NaOH 0,1 N e 

ponto de viragem até obter pH 8,2, com resultados expressos em porcentagem de 

ácido cítrico.  

A perda de massa dos frutos foi obtida através da diferença entre a massa da 

matéria fresca do dia durante instalação do experimento com o valor encontrado nas 

pesagens após nove dias de armazenamento, momento em que os frutos 

apresentavam-se murchos. As avaliações da incidência de podridões e murchamento 

dos frutos foram realizadas por análise visual e expressa em percentual. 

Para a realização das análises bioquímicas [açúcares totais, proteínas, fenóis 

totais, a atividade da enzima fenilalanina amônia-liase (FAL)], os frutos foram 

separados em amostras, onde posteriormente foram armazenadas em freezer a -18°C 

até as avaliações. As análises bioquímicas foram realizadas com a polpa dos frutos. 

As concentrações de açúcares totais dos tecidos das jabuticabas foram 

determinadas pelo método fenol-sulfúrico, descrito por Dubois et al. (1956), retirando-

se alíquota de 20 µL do extrato e acondicionando-os em tubos de ensaio previamente 

identificados, aos quais foi adicionado 0,5 mL de fenol a 5,0%. Os tubos foram levados 

a capela e receberam 2,5 mL ácido sulfúrico concentrado. A leitura das amostras foi 

realizada a 490 nm. A concentração de açúcares totais foi obtida através de curva 

padrão de glicose. 

Para dosagem de proteínas foi utilizado o teste de Bradford (1976). Alíquota de 

40 µL do extrato de cada amostra foram coletados, sendo estes acondicionados em 

tubos de ensaio, acrescentando-se 0,46 mL de água destilada e 1 mL do reagente 
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Bradford. Os tubos foram levados a agitação em vortex, procedendo-se 

posteriormente, a leitura em espectrofotômetro a 630 nm, com soro albumina bovina 

como padrão. 

A quantificação dos compostos fenólicos totais dos frutos foi realizada em duas 

etapas, seguindo-se o método adaptado de Bieleski e Turner (1966). A primeira, 

compreendeu na extração dos fenóis totais da polpa e epiderme dos frutos, realizada 

a partir maceração em almofariz de aproximadamente 1 grama de fruto, adicionando 

a essa amostra 4 mL da solução metanol, clorofórmio e água (MCA), na relação 

6:2,5:1,5 (v/v), seguida pela centrifugação da mesma a 6000 rpm por 20 min, sendo 

coletado todo o sobrenadante. Posteriormente, foi realizada nova extração do resíduo 

remanescente, adicionando-se 4 mL de MCA, centrifugando-o novamente a 6000 rpm 

por 20 min e misturando o extrato sobrenadante ao primeiro, obtendo-se assim o 

extrato MCA. Nesse extrato foi adicionado 1 mL de clorofórmio e 1,5 mL de água 

destilada, procedendo nova centrifugação a 6000 rpm por 15 min para separação das 

fases.  

A segunda etapa compreendeu na determinação de fenóis totais realizada pelo 

método adaptado de Jennings (1991). As amostras foram preparadas a partir da 

retirada de alíquota de 0,5 mL da parte superior do tubo de extração dos fenóis (extrato 

MCA), seguido da adição de 0,5 mL de água destilada e 0,5 mL do reagente Folin-

Ciocalteau. Após 15 min foram adicionados 5 mL do reagente alcalino “A” (preparado 

com carbonato de sódio a 2% em solução de hidróxido de sódio 0,1 N), permanecendo 

durante 50 minutos até a leitura da absorbância em 760 nm em espectrofotômetro. No 

controle negativo foi usado água destilada, utilizando o mesmo volume do extrato 

vegetal. A quantificação de fenóis foi feita através de curva padrão utilizando-se 

tirosina e o resultado expresso em mg fenóis totais.g-1 de tecido fresco.  

Para quantificação da enzima fenilalanina amônia-liase (FAL) foi pesado 1 

grama de tecidos do fruto. Após a pesagem, as amostras foram transferidas para 

almofariz previamente gelado, acrescentando 6,0 mL do tampão de extração Tris HCl 

(pH 8,0), a 4ºC e macerando-se a mistura completamente, a qual foi centrifugada em 

seguida a 6000 rpm por 10 min a 4ºC. Do extrato enzimático sobrenadante foi retirado 

57,7 µL por amostra e acondicionado em tubos de ensaio previamente identificados, 

aos quais foram adicionados 2,44 mL do tampão de extração e 0,5 mL de fenilalanina 

(49,6 mg mL-1). Em seguida os tubos foram levados a banho-maria a 40ºC por uma 

hora. 
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Decorrido esse tempo, os tubos foram resfriados em banho de gelo e procedeu-

se as leituras (em cubetas de quartzo) à 290 nm. A metodologia utilizada foi adaptada 

a partir da descrita por Rodrigues, Neto e Coelho (2006). A atividade da FAL foi 

avaliada com base na diferença de absorbância resultante da conversão da 

fenilalanina em ácido cinâmico. 

Com os resultados obtidos foi realizado teste de normalidade de Lilliefors e os 

dados de SST, acidez total titulável, açúcares totais e perda de massa foram 

transformados em raiz quadrada de x + 1. Posteriormente, os dados foram submetidos 

a análise de variância e as médias comparadas pelo teste Duncan (p ≤ 0,05), com 

auxílio do programa estatístico SANEST® (ZONTA; MACHADO, 1984). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Durante o armazenamento dos frutos de jabuticabeira não foi constatada 

visualmente incidência de podridões. As análises de FAL, proteínas e açucares totais 

não diferiram estatisticamente para interação dos fatores pré-resfriamento x ácido 

salicílico x atmosfera modificada e, quanto as análises destes separadamente.  

Por outro lado, o teor de SST, a porcentagem de frutos murchos e de perda de 

massa da matéria fresca apresentaram-se significativos para o fator atmosfera 

modificada. Além disso, houve interação tripla significativa para pré-resfriamento x 

ácido salicílico x atmosfera modificada quanto a acidez total titulável. A única a 

apresentar interação dupla significativa foi para fenóis com AS x atmosfera 

modificada. 

Os frutos armazenados em condição de atmosfera modificada apresentaram 

menor teor de SST, com média de 11,20º Brix. Acredita-se que esse menor valor de 

SST esteja relacionado ao fato da ocorrência da menor perda de massa de matéria 

fresca e consequente menor murchamento dos frutos nesta condição, pois, sem a 

colocação destes nas mesmas condições proporcionaram maior perda de água, 

concentrando-se nos frutos o maior teor de SST (Tabela 1).  

 Acredita-se também, que a atmosfera modificada reduziu o metabolismo dos 

frutos e com isso ocorreu níveis de açucares a ácidos em menor teor, disponíveis 

como substrato para as rotas metabólicas envolvidas no processo respiratório. 

A atividade respiratória de frutos acondicionados em atmosfera modificada é 

reduzida e com ela, ocorre a redução das atividades metabólicas e da conversão de 

amido em açúcares (ZAGORY; KADER, 1998). Assim, diminui-se a perda de 

qualidade dos frutos. 

Agostini et al. (2009) avaliando o uso da atmosfera modificada e de condições 

de armazenamento de jabuticabas ‘paulista’, também observaram maiores valores 

SST naquelas armazenadas sem uso de embalagens. Segundo os autores, o 

resultado foi devido a intensa perda de massa, que consequentemente diminui-se a 

água no interior dos frutos, aumentando-se a concentração de polpa nos mesmos. 
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Os frutos de jabuticabeira apresentaram sinais de murchamento após nove dias 

de armazenamento. Como o sintoma, a perda de massa também se intensificou após 

esse período. Para ambas as variáveis, os valores foram maiores para os frutos 

armazenados sem o uso de filme.  

Dessa forma, visualizou-se que o investimento em embalagens é alternativa 

interessante para manter a qualidade e aparência das jabuticabas para 

comercialização, sendo que a murcha pode inviabilizar a venda de frutos in natura 

(SCALON, et al., 2004). 

 O murchamento foi detectado em 40,25% dos frutos armazenados em 

atmosfera modificada. Porém, sem tal técnica, 97,50% dos frutos apresentaram o 

sintoma, o que demonstra a necessidade do uso de tal embalagem sobre os frutos 

(Tabela 1). 

Todavia, o que se vê no mercado são frutos comercializados sem qualquer tipo 

de embalagem, sendo estes um dos principais aspectos que facilitam para rápida 

deterioração da jabuticaba em prateleira, além de mantê-la com status de rápida 

senescência.  

Uma das vantagens da embalagem PVC está na manutenção da umidade dos 

frutos com a formação da atmosfera modificada, fato que foi possível observar no 

presente trabalho.  

Resultado semelhante, de perda de massa, foi observado por Agostini et al., 

(2009), quando jabuticabas foram armazenadas com o uso de filme de PVC.  

Scalon et al. (2004) avaliando temperatura e embalagens na conservação pós-

colheita de uvaia, obteve médias muito similares com esse trabalho, de 3,17% de 

perda de massa para frutos embalados com uso de PVC e 8,46% para as não 

embaladas. 

 

Tabela 1: Sólidos solúveis totais, porcentagem de frutos murchos e de perda de massa de jabuticabas 
nove dias após o armazenamento com ou sem atmosfera modificada. Dois Vizinhos, 2015. 

        SST                  Murcha   Perda de Massa  

Com atmosfera modificada      11,20 b                   40,25 b                 3,16 b 

Sem atmosfera modificada      12,06 a                   97,50 a                 8,48 a 

C.V. (%)        3,29                   29,08                 16,95 

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Duncan (α=0,05).  

 

De acordo com a Tabela 2, quando colocou-se as jabuticabas em prévio 

resfriamento, com ou sem AS, as médias para acidez não diferiram estatisticamente 
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entre si, com ou sem adoção da atmosfera modificada. O mesmo ocorreu sem o prévio 

resfriamento, sem AS, fazendo-se a comparação entre as médias desta variável para 

uso ou não da atmosfera modificada. Por outro lado, sem o uso da atmosfera 

modificada, as jabuticabas tiveram maior acidez em comparação aquelas submetidas 

a essa técnica, com uso de AS, sem resfriamento. 

Mazaro et al. (2015) avaliando qualidade pós-colheita de acerolas tratadas com 

ácido salicílico obteve resultados semelhantes, onde foi maior a manutenção da 

acidez total titulável de acerolas nos tratamentos com AS. 

Ao comparar as jabuticabas resfriadas, com ou sem atmosfera modificada, 

verificou-se médias estatisticamente similares para acidez total titulável com ou sem 

AS. O mesmo ocorreu com atmosfera modificada e sem resfriamento, não 

apresentando diferenças significativas entre as médias de acidez com ou sem o uso 

de AS. Já com atmosfera modificada, com AS, a maior média de acidez foi obtida com 

o uso do prévio resfriamento em relação as jabuticabas não resfriadas (Tabela 2). 

Brackmann et al. (2011) verificaram que com a rápida diminuição da 

temperatura, após a colheita, causada pelo pré-resfriamento, reduziu-se o 

metabolismo dos frutos e isso, foi fundamental na manutenção da acidez dos melões.  

 

Tabela 2: Acidez total titulável (g de ácido cítrico/100g de polpa) de jabuticabas de acordo com uso ou 
não de atmosfera modificada, aplicação de AS e pré-resfriamento. Dois Vizinhos, 2015. 

  Com Resfriamento Sem Resfriamento 

  Com AS Sem AS Com AS Sem AS 

Com atmosfera modificada 1,24 a A (a) 1,08 a A (a) 1,00 b A (b) 0,98 a A (a) 

Sem atmosfera modificada 1,13 a A (a) 1,13 a A (a) 1,19 a A (a) 0,99 a B (a) 

C.V. (%) 2,54       

Letras minúsculas na coluna analisando-se filme dentro do resfriamento x AS, letras maiúsculas na 
linha para o fator AS dentro do filme x resfriamento, e letras minúsculas entre parênteses na linha para 
o fator resfriamento dentro do AS x filme diferem entre si segundo o teste Duncan (α=0,05). 

  

 

Quanto aos fenóis totais verificou-se com maior média nas jabuticabas tratadas 

com AS adotando-se o pré-resfriamento em comparação aquelas não resfriadas. 

Porém, sem o AS as médias assemelharam-se estatisticamente entre si (Tabela 3). 

Com resfriamento prévio, os frutos submetidos a aplicação de AS 

demonstraram maior média de fenóis na polpa em comparação aqueles sem uso de 

AS. Todavia, sem o resfriamento, os fenóis presentes nas jabuticabas não diferiram 

estatisticamente entre si com aplicação ou não de AS. 
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Com isso, a adoção de tais técnicas (aplicar AS e pré-resfriamento) podem ser 

interessantes não somente para conservação da jabuticaba, mas também como forma 

de potencializar as propriedades nutracêuticas relacionados aos fenóis totais. 

Wei et al. (2011) estudando o efeito do ácido salicílico na pós-colheita de 

aspargo, observaram que tal metabólito secundário foi capaz de melhorar os teores 

de fenóis totais. O AS é composto fenólico, sintetizado através da via fenilpropanóides 

derivado do ácido benzóico (TAIZ; ZEIGER, 2004), que mantém ou aumenta os 

compostos bioativos e antioxidantes (SUPAPVANICH; PROMYOU, 2013), sendo 

interessante seu incremento para ofertar fruto com maior qualidade funcional. 

O pré-resfriamento, ou seja, a rápida remoção do calor é de grande importância 

para a manutenção dos atributos físicos e químicos dos frutos (BRACKMANN, et al., 

2011), incluindo os compostos fenólicos. 

 

Tabela 3: Fenóis totais da polpa de jabuticabas tratadas ou não com AS e acondicionadas ou não em 
pré-resfriamento. Dois Vizinhos, 2015. 

  Com AS Sem AS 

Com Resfriamento 0,57 a A 0,38 a B 

Sem Resfriamento 0,41 b A 0,49 a A 

C.V. (%) 29,0  

Médias seguidas da mesma letra minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si, 
pelo teste de Duncan (α=0,05).  
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5. CONCLUSÃO  
 

 

 Apesar de apresentar frutos com menor SST, a atmosfera modificada foi 

eficiente para manutenção da qualidade visual das jabuticabas durante pós-colheita. 

Pois o tratamento foi eficiente na redução de frutos murchos e perda de massa. 

O uso de AS juntamente com a técnica de pré-resfriamento auxiliou na 

manutenção dos fenóis totais presente na polpa dos frutos de jabuticaba.   
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