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RESUMO 

 

 

T. J. GUEDES. Resíduos de agrotóxicos em morangos e influência de filmes 
biodegradáveis na qualidade dos frutos no armanezamento pós-colheita. 2012.143p. 
Dissertação de Mestrado (Programa de Pós Graduação Strictu Sensu em Química). 
Faculdade de Ciências Exatas, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri, Diamantina - UFVJM, 2012. 
 

Morangos são frutos altamente apreciados pelos consumidores, pelas suas 

características sensoriais e nutricionais e por promoverem benefícios à saúde 

humana. No entanto, durante a fase de cultivo, o uso indiscriminado de agrotóxicos 

na cultura pode tornar os frutos impróprios para o consumo. Além disso, são 

necessárias adoção de medidas para prolongar o tempo de vida útil dos frutos após 

a colheita. Visando caracterizar a qualidade dos frutos comercializados em 

Diamantina e também propor técnicas para melhor conservação dos morangos no 

armazenamento pós-colheita realizou-se este trabalho, que constou de dois 

experimentos. No primeiro procurou-se identificar e quantificar resíduos dos 

agrotóxicos nos frutos os quais foram coletados em sete fazendas da região em três 

épocas diferentes.  A extração dos agrotóxicos da matriz foi realizada por extração 

sólido-líquido com partição em baixa temperatura (ESL-PBT) e a detecção e 

quantificação foram feitas por cromatografia gasosa com detector de captura de 

elétrons. Em 28,57% das amostras não foram detectados resíduos dos agrotóxicos 

azoxistrobina, bifentrina, cipermetrina, clorotalonil, clorpirofós, difenoconazol, 

endossulfam, iprodiona, λ-cialotrina e permetrina. Em 33,33% dessas amostras 

constataram-se resíduos abaixo do limite máximo de resíduos (LMR) estabelecido e 

em 38,10% os níveis desses resíduos nas amostras foram considerados 

insatisfatórios por apresentarem resíduos de produtos não autorizados e/ou se 

autorizados acima do LMR.  No segundo experimento avaliou-se o efeito de 

revestimento de amostras de morango com coberturas comestíveis à base de amido 

previamente extraído de banana verde, quitosana e cloreto de cálcio no 

armazenamento refrigerado. Os frutos foram coletados no município de Datas, MG e 

submetidos aos seguintes tratamentos: imersão em soluções de quitosana (QTS), 

CaCl2 (Ca), amido de banana (Am), amido e quitosana (AmQTS), quitosana e CaCl2 

(QTSCa) , amido e CaCl2 (AmCa), amido, quitosana e CaCl2 (AmQTSCa), além do 

grupo controle (Cte). No tempo inicial e após 3, 6, 9, 12 e 16 dias do início do 



 
  

armazenamento, os frutos submetidos aos diferentes tipos de revestimento sob 

refrigeração foram avaliados quanto a perda de matéria fresca (%), pH, sólidos 

solúveis (ºBrix), acidez titulável (em percentual e percentual de ácido cítrico), teor de 

vitamina C (mg 100 g-1), compostos fenólicos (g 100 g-1 de ácido tânico), flavonóides 

(g 100 g-1 de ácido tânico), antocianinas (mg 100 g-1), atividade antioxidante total 

(μM sulfato ferroso g-1 de fruta) e açúcares (g 100 g-1). Foram também avaliados 

desenvolvimento de bolores e leveduras e coliformes totais ao longo do 

armazenamento.  Frutos que não receberam o revestimento mantiveram  suas 

propriedades físico-químicas por 11 dias. Após este período de armazenamento 

houve perdas na qualidade dos frutos. Por outro lado frutos submetidos aos 

tratamentos quitosana, quitosana-CaCl2 e amido de banana-quitosana-CaCl2 

mantiveram suas propriedades físico-químicas durante o período avaliado (16 dias). 

Os revestimentos com quitosana mostraram-se, ainda, eficientes na proteção de 

crescimento de micro-organismos. Concluiu-se que é necessário conscientizar os 

produtores e os agentes de fiscalização na utilização sobre o uso inadequado dos 

agrotóxicos e que no caso do armazenamento dos frutos o envolvimento destes com 

filmes de quitosana prolongam as suas qualidades nutricionais além dificultar o 

ataque de fungos.  

 

Palavras chave: revestimentos comestíveis, morangos, qualidade pós-colheita, 

agrotóxicos.   



 
  

ABSTRACT 

  

 

T. J. GUEDES. Pesticide residues in strawberries and influence of biodegradable 
films on fruit quality in post-harvest storage.2012.143p. Master`s Dissertation 
(StrictuSensuGraduate Program in Chemistry). Faculdade of Natural Sciences, 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina - UFVJM, 
2012. 
 

Strawberries fruits are highly appreciated by consumers for their sensory and 

nutritional characteristics and for promoting benefits to human health. However, 

during its cultivation, indiscriminate use of pesticides in crop can make the fruits unfit 

for consumption. Besides, it is necessary the adoption of measures to prolong the life 

of the fruits after harvest. In order to characterize the quality of the fruit sold in 

Diamantina, Brazil, and also to propose techniques to improve the conservation of 

strawberries in post-harvest storage this work was conducted, and carried out in two 

experiments. In the first, we tried to identify and to quantify pesticide residues in fruits 

which were collected in seven farms in the region in three different eras. The 

extraction of pesticides was performed by solid-liquid matrix extraction with partition 

under low temperature (SLE-LTP) and the detection and quantification were 

performed by gas chromatography with electron capture detector. In 28.57% of the 

samples were not detected residues of pesticides azoxystrobin, bifenthrin, 

cypermethrin, chlorothalonil, chlorpyrifos, difenoconazole, endosulfan, iprodione, λ-

cyhalothrin and permethrin. In 33.33% of these samples, there have been noticed 

residues below the maximum residue limit (MRL) established and in 38.10% of the 

samples, have been found levels of unauthorized products and / or above MRL. The 

second experiment evaluated the effect of coating samples of strawberry with 

previously edible coatings based on starch on extracted from green banana, chitosan 

and calcium chloride in cold storage. The fruits were collected in the municipality of 

Datas, MG and subjected to the following treatments: immersion in solutions of 

chitosan (CTS), CaCl2 (Ca), banana starch (Am), starch and chitosan (AmQTS), 

chitosan and CaCl2 (QTSCa), starch and CaCl2 (AmCa), starch, chitosan and CaCl2 

(AmQTSCa), and the control group (Cte). At baseline and after 3, 6, 9, 12 and 16 

days from the beginning of storage, the fruits subjected to different types of coating 

under refrigeration were assessed for fresh weight loss (%), pH, soluble solids 

(ºBrix), titratable acidity (in percentage and percentage of citric acid), vitamin C (mg 



 
  

100 g-1), phenolic compounds (g 100 g-1 of tannic acid), flavonoids (g 100 g-1 of 

tannic acid), anthocyanins (mg 100 g-1), total antioxidant activity (μM ferrous sulphate 

g-1 fruit) and sugars (g 100 g-1). We also evaluated the development of molds, yeasts 

and coliforms during storage. Fruits that have not received the coating maintained its 

physicochemical properties for 11 days. After this storage period there have been 

losses in fruit quality. Besides, fruits treated with chitosan, chitosan-CaCl2 and 

banana starch-chitosan-CaCl2  maintained their physicochemical properties during 

the study period (16 days). The chitosan coating proved also to be effective in 

protecting the growth of micro-organisms. It was concluded that it is necessary to 

educate producers and control staff about the inappropriate use of pesticides, and 

that in the case of storage of fruits their involvement with chitosan films extend its 

nutritional qualities and protect them against fungal attack. 

 

Keywords: edible coatings, strawberries, postharvest quality, pesticides.  



 
  

 LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

  

 

Capítulo 1 

  

 

Figura 1.  Estrutura química   dos   piretróides   A)  cipermetrina,  B)   λ-cialotrina, C) 
permetrina e D) bifentrina...........................................................................................33 
Figura 2.  Estrutura química do organoclorado endossulfam (1,4,5,6,7,7-hexachloro-
8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenebis methylene) sulfite...............................................34 
Figura 3. Estrutura química do organofosforado clorpirifós (O,O-diethyl O-3,5,6-
trichloro-2-pyridylphosphorothioate)...........................................................................35 
Figura 4.  Estrutura química da dicarboximida iprodiona (3-(3,5-dichlorophenyl)-N-
isopropyl-2,4-dioxo imidazolidine-1-carboxamide).....................................................36 
Figura 5.  Estrutura química da azoxistrobina (methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) 
pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate)............................................................37 
Figura 6.  Estrutura química do clorotalonil (tetrachloroisophthalonitrile)..................38 
Figura 7.  Estrutura química do difenoconazol (cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-
1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether)...................39 
Figura 8.  Cromatogramas obtidos a partir da análise de extrato de amostras isentas 
de agrotóxicos (A) e amostras fortificadas com padrões (B): 1-clorotalonil, 2-
clorpirifós, 3-α-endossulfam, 4-β-endossulfam, 5-iprodiona, 6-bifentrina, 7-λ-
cialotrina, 8-permetrina, 9-cipermetrina, 10-difenoconazol e 11-azoxistrobina em 
acetonitrila..................................................................................................................48 
Figura 9.  Distribuição das amostras segundo a presença ou a ausência de resíduos 
de agrotóxicos............................................................................................................51 
Figura 10. Freqüência dos Ingredientes Ativos encontrados em amostras de 
morango do Alto Vale do 
Jequitinhonha.............................................................................................................55 
Figura 11.  Dispersão unidimensional do número de IA‟s presentes nas amostras 
analisadas, Alto Vale do Jequitinhonha (2012)..........................................................56 
 

 

Capítulo 2     

 

 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura primária de quitosana sendo n o 
grau de polimerização. ............................................................................................. 79 

Figura 2. Estrura do homopolissacarídeo de amido. A) Estrutura da amilose 
[polímero linear composto por D-glicoses unidas em α-(1-4)]. B) Estrutura da 
amilopectina [polímero ramificado composto por D-glicoses unidas em α-(1-4) e α-(1-
6)] ............................................................................................................................ 83 

Figura 3. Vista das parcelas experimentais armazenadas em camara fria e mantidas 
a temperturas de 1,66ºC a 2,03ºC............................................................................ 91 

Figura 4. Fluxograma de montagem do experimento. .............................................. 93 

file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862521
file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862521
file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862521
file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862521
file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862522
file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862522


 
  

Figura 5. Condições de temperatura e umidade do experimento ao longo do 
armazenamento a frio. ........................................................................................... 105 

Figura 6. Variável canônica em função do tempo de armazenamento (em dias) para 
os tratamentos a) controle, b) quitosana, c) amido, d) amido+quitosana, e) cloreto de 
cálcio, f) quitosana+cloreto de cálcio, g) amido+cloreto de cálcio e h) 
quitosana+amido. ................................................................................................... 108 

 

 

 LISTA DE TABELAS   
 

 

Capítulo 1 
 

 

Tabela 1. Evolução do cultivo de morango em Minas Gerais (1990/2010)................23 
Tabela 2. Classificação toxicológica dos agrotóxicos em função da DL50..................27 
Tabela 3. Percentual de amostras de morangos com resultados insatisfatórios no 
período de 2001 a 2010, PARA..................................................................................30 
Tabela 4. Agrotóxicos encontrados em amostras de morango (PARA 2001-
2010)..........................................................................................................................31 
Tabela 5. Curvas Analiticas e LD e LQ da técnica ....................................................50 
Tabela 6. Resíduos de Agrotóxicos em mg kg-1 encontrados em amostras de 
morangos do  Alto Vale do Jequitinhonha, 2012........................................................51 
 

  

Capítulo 2  

 

 

Tabela 1. Relação dos tratamentos avaliados visando análises físico-químicas e 
microbiológicas em diferentes tempos de armazenamento a frio. ............................ 92 

Tabela 2. Caracterização físico-química da banana utilizada no experimento ........ 102 

Tabela 3. Composição química do amido de banana verde obtido por diferentes 
autores. .................................................................................................................. 104 

Tabela 4. Resumo da análise de variância multivariada.. ....................................... 106 

Tabela 5. Tempo (em dias) nos quais observou-se maiores valores absolutos da 
variável canônica. .................................................................................................. 109 

Tabela 6. Valores médios obtidos para os parâmetros avaliados no presente estudo, 
Alto Vale Do Jequitinhonha (2012)...........................................................................111 

Tabela 7. Bolores e Leveduras em morangos submetidos a diferentes tratamentos 
(UFC g-1)............................................................................................................. ......123 
   

 
 

  

file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862524
file:///F:\escrita\revisao%20de%20literatura.word%2021%20(Reparado).docx%23_Toc340862524


 
  

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

 

Capítulo 1 
 
 
Equação 1. Cálculo do LD..........................................................................................45 
Equação 2. Cálculo do LQ..........................................................................................45 
 

 
 

Capítulo 2 

 

 

Equação 1. Cálculo de Perda de Massa Fresca........................................................94 
Equação 2. Cálculo da Absorbância Final (Antocianinas)..........................................99 
Equação 3. Conversão dos valores de absorbâncias (final) para mg de cianidina 3-
glicosídeo por 100 g de frutos frescos.......................................................................99  
 



 
  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

Am   Amido de Banana Verde 

AmCa  Amido e Cálcio 

AmQTS Amido e Quitosana 

AmQTSCa Amido, Quitosana e Cálcio 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

AT Acidez Titulável 

Ca Tratamento CaCl2 

CaCl2 Cloreto de Cálcio 

CG Cromatografia Gasosa 

Cte Controle 

CV Coeficiente de Variação 

DCE Detector por Captura de Elétrons  

DL50 Dose Letal Mediana 

ESL-PTB Extração Sólido Líquido com Partição em Baixa temperatura 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Faz01 Fazenda 01 

Faz02 Fazenda 02  

Faz03 Fazenda 03 

Faz04 Fazenda 04 

Faz05 Fazenda 05 

Faz06 Fazenda 06 

Faz07 Fazenda 07 

FRAP Ferric reducing antioxidant Power 

IA‟(s) Ingrediente(s) Ativo(s) 

IDA Ingestão Diária Aceitável 

LAQUA/UFV Laboratório de Química Analítica da UFV 

LD Limite de Detecção 

LMR‟(s) Limite(s) Máximo(s) de Resíduos 

LQ Limite de Quantificação 

LTBC Laboratório de Tecnologia de Biomassas do Cerrado 

PARA Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 



 
  

QTS Quitosana 

QTSCa Quitosana e Cálcio 

SS Sólidos Solúveis 

SS/AT Razão entre Sólidos Solúveis e Acidez Titulável 

T1 Tempo 1 

T2 Tempo 2 

T3 Tempo 3 

tR Tempo de Retenção 

UFV Universidade Federal de Viçosa 

UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

VC Variável Canônica 

 
 
  



 
  

 SUMÁRIO   

  

CAPÍTULO 1. Resíduos de agrotóxicos em morangos produzidos em municípios do 
Alto Vale do Jequitinhonha, MG. 
  

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 20 

2 REVISÃO DE LITERATURA................................................................................. 22 

2.1 CULTURA DO MORANGO ..................................................................................... 22 

2.2 AGROTÓXICOS .................................................................................................. 24 

2.3 LIMITES MÁXIMOS DE RESÍDUOS EM ALIMENTOS ................................................... 27 

2.4 RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM MORANGOS ....................................................... 28 

2.5 CLASSES QUÍMICAS AVALIADAS........................................................................... 32 

2.5.1 Piretróides ................................................................................................ 32 

2.5.2 Organoclorados........................................................................................ 34 

2.5.3 Organofosforados .................................................................................... 35 

2.5.4 Dicarboximidas......................................................................................... 35 

2.5.5 Estrobilurinas ........................................................................................... 36 

2.5.6 Isoftalonitrilas ........................................................................................... 37 

2.5.7 Triazóis .................................................................................................... 38 

2.6 ANÁLISE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS ............................................................ 39 

2.6.1 Técnicas de Extração ............................................................................... 39 

2.6.2 Técnicas de Análise ................................................................................. 41 

3 OBJETIVOS ......................................................................................................... 42 

3.1 OBJETIVOS GERAIS ........................................................................................... 42 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 42 

4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 43 

4.1 PREPARO DE SOLUÇÕES-PADRÃO ....................................................................... 43 

4.2 AMOSTRAS DE MORANGOS ................................................................................. 43 

4.3 PREPARO DA CURVA ANALÍTICA ........................................................................... 44 

4.4 EXTRAÇÃO DOS AGROTÓXICOS DA MATRIZ ........................................................... 45 

4.5 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA ............................................................................... 45 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES .......................................................................... 47 

5.1 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA ............................................................................... 47 

5.2 FIGURAS DE MÉRITO DOS MÉTODOS APLICADOS .................................................. 49 

5.3 RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM MORANGOS ........................................................ 50 

6 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 57 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 58 

 
 
CAPÍTULO 2. Influência de filmes biodegradáveis na pós-colheita de morangos 
refrigerados. 
  



 
  

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 68 

2 REVISÃO DE LITERATURA................................................................................. 70 

2.1 MORANGO ........................................................................................................ 70 

2.2 COLHEITA ......................................................................................................... 72 

2.3 QUALIDADE PÓS-COLHEITA ................................................................................. 73 

2.4 INCIDÊNCIA DE DOENÇAS ................................................................................... 74 

2.5 FILMES E COBERTURAS COMESTÍVEIS ................................................................. 75 

2.6 QUITOSANA ...................................................................................................... 78 

2.7 AMIDO .............................................................................................................. 81 

2.8 BLENDAS POLIMÉRICAS ..................................................................................... 84 

2.9 CLORETO DE CÁLCIO ......................................................................................... 85 

3 OBJETIVOS ......................................................................................................... 87 

3.1 OBJETIVOS GERAIS ........................................................................................... 87 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 87 

4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 88 

4.1 EXTRAÇÃO DE AMIDO DA BANANA VERDE PARA PROCEDER O REVESTIMENTO .......... 88 

4.2 COLETA, SELEÇÃO E PREPARO DAS AMOSTRAS DE MORANGO ............................... 89 

4.3 PREPARO DOS REVESTIMENTOS ......................................................................... 90 

4.4 APLICAÇÃO DAS SOLUÇÕES ................................................................................ 90 

4.5 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS ...................................................................... 94 

4.6 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS ............................................................................... 94 

4.6.1 Perda de Matéria Fresca .......................................................................... 94 

4.6.2 pH ............................................................................................................ 94 

4.6.3 Acidez Titulável (AT) ................................................................................. 95 

4.6.4 Sólidos Solúveis (SS) ............................................................................... 95 

4.6.5 SS/ATT..................................................................................................... 95 

4.6.6 Teor de Ácido Ascórbico ........................................................................... 96 

4.6.7 Açúcares .................................................................................................. 96 

4.6.8 Compostos Fenólicos ............................................................................... 97 

4.6.9 Flavonóides .............................................................................................. 97 

4.6.10 Antocianinas ........................................................................................... 98 

4.6.11 Atividade Antioxidante Total .................................................................... 99 

4.7 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS ........................................................................... 100 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA ...................................................................................... 101 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................ 102 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMIDO DE BANANA VERDE USADO COMO REVESTIMENTO .... 102 

5.1.1 Padronização da maturação da matéria-prima (banana verde) .............. 102 

5.1.2 Amido Extraído da Banana Verde .......................................................... 103 

5.2 CONDIÇÕES DO ARMAZENAMENTO .................................................................... 105 

5.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE FRUTOS REVESTIDOS ......................................... 106 

5.4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS ........................................................................... 122 

6 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 127 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 128 

 

 



19 
 

 

 
CAPÍTULO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resíduos de agrotóxicos em morangos produzidos em municípios do 

Alto Vale do Jequitinhonha, MG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

            O morango é um fruto altamente apreciado pelo consumidor no mundo 

inteiro devido às suas características sensoriais e nutricionais, sendo consumido, 

sobretudo, na forma in natura. 

 O principal polo produtor da cultura do morango no Brasil é Minas Gerais, 

sendo a principal forma de cultivo o sistema familiar, o que proporciona um caráter 

social para a atividade, tornando-se muitas vezes a única fonte de renda dos 

pequenos produtores. 

No Vale do Jequitinhonha, estado de Minas Gerais, a hortifruticultura tem 

ganhado destaque, sobretudo a cultura do morango. Com a proibição da exploração 

do garimpo, atividade desenvolvida na região ao longo dos anos, o desemprego 

tornou-se um problema social grave e daí a importância de novas fontes geradoras 

de renda. 

No entanto, a cultura é muito suscetível à infestação por pragas e doenças, o 

que leva ao uso excessivo e muitas vezes inadequado de agrotóxicos visando evitar 

danos às plantas e aos frutos e obtendo assim redução nas perdas. Quando 

aplicados de forma inadequada, resíduos desses compostos podem persistir no 

fruto, gerando importante fonte de exposição humana a produtos tóxicos. 

No Brasil, foi criado no ano de 2001 pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), um programa denominado Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos (PARA) visando monitorar a quantidade de resíduos de agrotóxicos 

encontrados em diversas culturas, inclusive no morango e verificar se os resultados 

encontrados estão de acordo com os limites seguros de exposição. 

No que diz respeito à cultura do morango é possível afirmar que a utilização 

de agrotóxicos é muito intensa. Como consequência disto, é comum encontrar 

resíduos acima do limite máximo permitido pela legislação, além de produtos não 

registrados para a cultura, conforme observado nos programas de monitoramento 

realizados no Brasil. 

 Na cultura do morango, são permitidos sob aplicação foliar, de acordo com as 

suas monografias disponibilizadas pela ANVISA, os seguintes ingredientes ativos: 

abamectina, azoxistrobina, carbendazim, clofentezina, difenoconazol, 

ditiocarbamatos, fempiroxamato, fempropatrina, imibenconazol, iprodiona, λ-
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cialotrina, melationa, metconazol, mevinfós, pirimetanil, procimidona, propargito, 

tebuconazol e tiametoxam. 

 A análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos nem sempre é uma tarefa 

fácil. Isto, porque se trata de uma matriz complexa na qual os analitos estão 

presentes em concentrações muito pequenas (ng g-1). 

 Sem dúvida, uma das etapas mais importantes da análise se dá no preparo 

da amostra sendo necessário eliminar substâncias interferentes co-extraídas da 

matriz e promover a concentração do analito. Vários métodos de extração vêm 

sendo empregados, no entanto com uma série de limitações. 

 Neste sentido, uma técnica que tem se demonstrado altamente viável para 

extração de agrotóxicos em matrizes complexas, baseia-se na partição do analito 

entre uma fase sólida (constituída pela própria matriz) e uma fase líquida (solvente 

extrator) com abaixamento de temperatura, denominada extração sólido-líquido com 

partição em baixa temperatura (ESL-PBT). 

 As técnicas mais empregadas para determinação de resíduos de agrotóxicos 

são principalmente as cromatográficas e em menor grau as eletroanalíticas, que 

possibilitam determinações singulares ou multiresíduos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Cultura do Morango 

 

 

 O morango é um fruto apreciado no mundo inteiro com grande aceitabilidade 

pelo consumidor graças às suas características organolépticas atrativas, tais como 

sua cor vermelha intensa, textura e aroma característicos, além de seu sabor 

(REICHERT; MADAIL, 2003). É considerado pela maioria dos brasileiros como uma 

sobremesa de luxo, e normalmente os preços de comercialização do produto de 

qualidade são vantajosos para o produtor (FILGUEIRA, 2000). 

 A produção brasileira de morangos é de aproximadamente 100.000 toneladas 

anuais, distribuídas em aproximadamente 3.500 hectares (ANTUNES; REISSER 

JUNIOR, 2007) sendo praticamente em sua totalidade voltada para o mercado 

interno e destinada ao consumo in natura (MADAIL et al., 2007). 

 É uma cultura típica de climas mais amenos e no Brasil tem se adaptado de 

forma melhor do sul de Minas ao Rio Grande do Sul, apesar de serem encontrados 

também até mesmo no cerrado (DAROLT, 2005). 

 No estado de Minas Gerais, principal produtor no Brasil, a cultura do morango 

foi inicialmente introduzida na década de 60, por produtores de hortaliças, na região 

sul de Minas sendo que a proximidade com grandes centros consumidores como 

São Paulo e Rio de Janeiro contribuiu para adesão de novos produtores. A cultura se 

expandiu para a região central do estado no final da década de 70 ganhando 

expressividade. Atualmente, em menor escala de produção, encontram-se também 

cultivos de morango nas regiões Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Triângulo 

Mineiro, Alto Paranaíba e Zona da Mata (CARVALHO, 2011). A evolução de área, 

produtividade e produção de morango no Estado no período compreendido entre 

1990 e 2010 é demonstrada na Tabela 1.  

 Sua importância econômico-social no estado é evidenciada pelo fato da 

maioria dos produtores da cultura ter tal atividade como a principal fonte de emprego 

e renda, tratando-se geralmente de um sistema de produção familiar. 
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          Tabela 1. Evolução do cultivo de morango em Minas Gerais (1990/2010). 

Ano Área (ha) Produção (t) Produtividade (kg/ha) 

1990 172,5 6792 39374 

1991 200 8000 40000 

1992 336,5 10519,2 31260 

1993 426,4 13783 32324 

1994 535,4 15565,5 29070 

1995 355,4 9166,4 25792 

1996 356,3 9811,2 27536 

1997 697,6 19491,7 27941 

1998 671,2 19512,4 29070 

1999 1110 22722,4 20470 

2000 1862,7 26294,6 14116 

2001 1518,8 34640,7 22808 

2002 1100 29370 26700 

2003 1196,5 40561,3 33900 

2004 1315 52600 40000 

2005 1500 60000 40000 

2006 1500 82500 55000 

2007 1500 82500 55000 

2008 1595,7 77869,1 48798 

2009 1680 84000 50000 

2010 1790 72716 40623 

    Fonte: EMATER/MG – Acompanhamento de Safra Agrícola e Dpto Técnico apud CARVALHO, 2011 

  

 Na região do Alto Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) com a proibição da 

exploração do garimpo, atividade desenvolvida na região ao longo dos anos, o 

desemprego tornou-se um problema social grave, fazendo com que a introdução do 

plantio de frutíferas, incluindo o morango, tornasse uma nova perspectiva de renda a 

estas famílias dos pequenos agricultores. 

 A cultura do morango é extremamente suscetível à ocorrência de doenças 

devido à forma de cultivo intensivo, ao clima e ausência de cultivares resistentes, 

fazendo com que seja aplicado durante seu ciclo produtivo grande número de 

fungicidas (30 a 40 aplicações) (COSTA; ZAMBOLIM; VENTURA, 2003). Dessa 

forma, para viabilizar a produção muitos produtores acabam fazendo uso excessivo 

da aplicação de fertilizantes e agrotóxicos, transferindo para o morango uma 
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imagem negativa junto ao consumidor (DAROLT, 2005). 

O morango é suscetível a uma série de doenças fúngicas, bacterioses e 

viroses que podem ocasionar grandes perdas de produtividade. O mofo cinzento, 

causado por Botrytis cinera representa a principal doença na cultura do morango, 

formando uma massa cinzenta sobre os frutos (COSTA; VENTURA, 2006). Outra 

doença com grande expressividade no morangueiro é a antracnose, causada por 

Colletotrichum sp, apresentando sintomas diferentes nas espécies C. fragariae 

Brooks e C. acutatum Simmonds que são disseminados principalmente pela chuva 

(DIAS et al., 2005). 

 A forma predominante de controle dessas doenças é o controle químico, 

levando ao uso intensivo de agrotóxicos o que gera graves problemas. Atualmente, 

têm surgido populações de patógenos resistentes a fungicidas, isenticidas e 

acaricidas. Isto aumenta o custo da produção e diminui a qualidade do produto 

oferecido ao consumidor que a cada dia está mais preocupado em obter produtos 

seguros (TANAKA; BETTI; KIMATI, 2005; FERNANDES JUNIOR et al., 2002). 

 

  

2.2 Agrotóxicos 

 

 

De acordo com a Lei Federal n. 7.802 de 11 de julho de 1989, conhecida 

como “Lei de Agrotóxicos”, regulamentada pelo Decreto n. 4.074 de 2002, em seu 

artigo primeiro, define-se agrotóxicos como sendo: 

 

Produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção 

de florestas, nativas ou plantadas e de outros ecossistemas e de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar 

a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as 

substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento.  
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No Brasil, alguns termos são utilizados como sinônimos do termo agrotóxico, 

tais como biocidas, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas e produtos 

fitossanitários. No entanto, a legislação federal brasileira adota e define o termo 

“agrotóxico” para ser utilizado em todos os casos, substituindo os demais termos 

citados (BRASIL, 2002). 

 A utilização de agrotóxicos é importante dentro do contexto agrícola uma vez 

que aumenta o potencial de oferta de alimentos suprindo as demandas 

(JORGENSON, 2001). No entanto, o seu uso indiscriminado tem sido alvo de 

preocupação constante, tanto por parte das autoridades quanto dos consumidores 

que buscam cada vez mais produtos seguros e de qualidade. 

 O mercado mundial de agrotóxicos, nos últimos dez anos, teve crescimento 

de 93%. No Brasil, o crescimento foi ainda maior (190%) (PELAEZ, et al., 2011) 

sendo que entre 2001 e 2008 a venda de agrotóxicos saltou de pouco mais de US$ 

2 bilhões para mais de US$ 7 bilhões,  alcançando a posição de maior consumidor 

mundial. Foram 986,5 mil toneladas de agrotóxicos aplicados. Em 2010, o mercado 

nacional movimentou cerca de U$ 7,3 bilhões o que representou 19% do mercado 

global de agrotóxicos, subindo para US$ 8,5 bilhões em 2011 (PELAEZ, et al., 2011; 

SINDAG, 2012). 

Os agrotóxicos podem ser classificados levando-se em consideração a ordem 

cronológica de seu aparecimento e desenvolvimento, surgindo desse modo várias 

gerações com características químicas diferentes. Na primeira geração temos os 

inorgânicos, orgânicos vegetais, minerais e na segunda geração, os orgânicos 

sintéticos: organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides. Na terceira 

geração, temos os microbianos e os feromônios sexuais, na quarta, temos os 

hormônios juvenis e na quinta, os anti-hormônios vegetais e micro-organismos (IAL, 

2008). 

 É possível classificar os agrotóxicos de acordo com as pragas que controlam 

sendo denominados acaricidas (quando utilizados no extermínio de ácaros), 

bactericidas (bactérias), fungicidas (fungos), herbicidas (ervas daninhas), inseticidas 

(insetos em geral), nematicidas (nematoides parasitas), raticidas (ratos e outros 

roedores), vermífugos (vermes), entre outros (BAIRD, 2002). 

 De acordo com Pelaez et al (2011), existe uma concentração do mercado 

nacional de agrotóxicos em torno de herbicidas (45% do mercado nacional), 

fungicidas (14%) e inseticidas (12%). As demais categorias de agrotóxicos juntas 
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perfazem apenas 29% do mercado. 

 Outra classificação possível é baseada em sua característica química, 

podendo classificá-los em orgânicos: carbamatos (nitrogenados), clorados, 

fosforados e clorofosforados; inorgânicos: cujas composições químicas apresentam 

arsênio, tálio, bário, nitrogênio, fósforo, cádmio, ferro, selênio, chumbo, cobre, 

mercúrio e zinco e, botânicos: compostos de nicotina, piretrina, sabadina e rotenona 

(extraídas do timbó ou tingui - planta tóxica usada por índios brasileiros no preparo 

de arpões para pegar peixes) (BAIRD, 2002). 

 Agrotóxicos podem ser ainda classificados de acordo com o risco toxicológico 

que apresentam à saúde humana, sendo divididos em quatro classes toxicológicas 

(Tabela 2) de acordo com a sua dose letal mediana (DL50) (IAL, 2008) que é definida 

como sendo a dose de uma substância química que provoca a morte de pelo menos 

50% das espécies estudadas, quando administrados por uma mesma via. Assim, a 

DL50 é representada pela relação mássica, ou seja, miligramas do produto tóxico por 

kg de peso vivo (m/v) (FNS, 1998). 

 Diversos estudos têm demonstrado grande variabilidade de danos dos 

agrotóxicos sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente, assim como diferenças 

na gravidade e magnitude desses danos (GRISOLIA, 2005; ALAVANJA; HOPPIN; 

KAMEL, 2004; KAMANYIRE; KARALLIEDDE, 2004).  

 Os agrotóxicos são substâncias para as quais os animais geralmente não 

possuem vias de degradação não sendo, portanto, metabolizados pelos mesmos. 

Isso faz com que tenham efeito cumulativo sobre esses organismos (JARDIM; 

ANDRADE; QUEIROZ, 2009). Em relação à saúde humana, os agrotóxicos são 

responsáveis por inúmeros casos de intoxicações agudas, subagudas e crônicas, 

podendo em alguns casos causarem danos irreversíveis, como paralisias, doenças 

mentais, neoplasias e câncer (FNS, 1998). 

Vários são os aspectos diretamente relacionados ao uso de agrotóxicos que 

podem contribuir para risco à saúde associado ao processo de produção e consumo 

deste grupo em alimentos. Entre esses, os aspectos relacionados a necessidade de 

políticas de educação e conscientização no assunto, além do respeito ao período de 

carência são de extrema importância. Muitas vezes os agrotóxicos são usados de 

modo “uso preventivo”, quando o correto seria utilizá-lo observando os níveis de 

danos econômicos. Isto seria possível se no Brasil existisse um programa 

qualificado gratuito de assistência aos produtores. Todavia, no Brasil o receituário 
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agronômico não funciona de modo adequado; muitas das vezes é utilizado apenas 

para legalizar a venda do agrotóxico.  

 
       Tabela 2. Classificação toxicológica dos agrotóxicos em função da DL50. 

 Classe DL50 (mg kg
-1 

p.c.) 

  Oral Dérmica 

  Sólidos* Líquidos* Sólidos* Líquidos* 

I Extremamente 
tóxicos 

≤ 0,5 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 40 

II Muito tóxicos  5-50 20-200 10-100 40-400 

III Moderadamente 
tóxicos  

50-500 200-2000 100-1000 400-4000 

IV Pouco tóxicos  > 500 > 2000 > 1000 > 4000 

        *Os termos “sólidos” e “líquidos” referem-se ao estado físico do ingrediente ativo testado 
         Fonte: WHO (2012) 

 

   

2.3 Limites Máximos de Resíduos em Alimentos 

 

 
A permissão de uso de agrotóxicos está condicionada a vários estudos, entre 

eles a toxicidade avaliada pela determinação da ingestão diária aceitável (IDA) e do 

limite máximo de resíduos (LMR) (LIMA; CORREA, 2012). Resíduos de agrotóxicos 

são definidos como:  

Substâncias ou mistura de substâncias remanescentes ou existentes 

em alimentos, em outro produto ou no ambiente, decorrendo de uso 

ou não de agrotóxico ou afim, inclusive qualquer derivado específico, 

tais como: produto de conversão, de degradação, metabólitos, 

produtos de reação e impurezas (MINAS GERAIS, 2000). 

Tais resíduos podem permanecer nos alimentos afetando diretamente a 

saúde da população. Isto ocorre devido aos seus efeitos crônicos e, também por 

poderem ser inseridos no meio ambiente acarretando a contaminação de águas 

superficiais, lençóis freáticos e solos, além de gerar grande mortalidade em animais 

(SANCHES et al., 2003). 

Órgãos internacionais e nacionais são responsáveis por estabelecerem os 
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LMR‟s permitidos para vários agrotóxicos, em diferentes culturas. No Brasil, tal 

responsabilidade é atribuída à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 

termo “Limite Máximo de Resíduos” é definido como sendo a quantidade máxima de 

resíduo de agrotóxico legalmente aceita no alimento em decorrência da aplicação 

adequada numa fase específica, desde a sua produção até o consumo, expressa em 

partes (em peso) do agrotóxico ou seus derivados por um milhão de partes de 

alimento (em peso) (ppm ou mg kg-1) (ANVISA, 201-]a). 

 No âmbito internacional, a comissão do Codex Alimentarius é responsável 

em estabelecer os LMR‟s permitidos para cada binômio/cultura, com base em 

recomendações do Grupo de Peritos em Resíduos de Pesticidas da Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e que têm avaliado a segurança dos resíduos em alimentos desde 

1962 (CALDAS, 1999). 

Quando são identificados em alimentos resíduos de agrotóxicos acima dos 

LMR‟s estabelecidos na monografia do produto, tem-se a indicação de que aquele 

determinado princípio ativo foi usado inadequadamente. As principais causas dessas 

irregularidades são relacionadas à aplicação dos produtos em dosagens maiores 

que o recomendado ou em números maiores que o necessário. Outro fator que 

influencia diretamente é o desrespeito ao período de carência que é definido como o 

período de tempo entre a aplicação e a colheita, estabelecido para cada produto 

(BARBOSA, 2004). 

A não obediência às instruções do rótulo do produto pelo agricultor ocorre 

muitas vezes por receio de perda da cultura ou por total falta de informação, uma 

vez que a maioria da população rural tem baixa ou nenhuma escolaridade e a 

assistência técnica é ineficiente ou inexistente na maioria das regiões (BARBOSA, 

2004) 

 

2.4 Resíduos de Agrotóxicos em Morangos 

 

 

A exposição dos produtores e consumidores aos resíduos de agrotóxicos tem 

sido alvo de preocupação constante no que se refere aos aspectos da saúde 

pública. Por isso muitos países criaram programas com intuito de monitorar esses 
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resíduos em alimentos que chegam ao consumidor. 

No âmbito internacional países como Estados Unidos, Canadá e membros da 

Comunidade Europeia criaram seus programas nacionais de monitoramento de 

resíduos em alimentos in natura e processados. Nos Estados Unidos destacam-se 

os programas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), da 

Associação Nacional dos Alimentos Processados (NFPA) e da Administração de 

Drogas e Alimentos (FDA). A União Européia também possui trabalho semelhante 

que analisa os alimentos quanto aos níveis de resíduos de agrotóxicos (STOPPELLI; 

MAGALHÃES, 2005). 

No Brasil, em 2001, foi iniciado pela ANVISA um projeto nacional denominado 

Projeto de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que foi transformado 

em programa (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos - PARA) (ANVISA, 

2003a) visando avaliar a qualidade dos alimentos em relação aos usos de 

agrotóxicos. 

De acordo com o último relatório de atividades do PARA (ANVISA, 2011) no 

balanço geral das 2.488 amostras, dos dezoito alimentos monitorados (abacaxi, 

alface, arroz, batata, beterraba, cebola, cenoura, couve, feijão, laranja, maçã, 

mamão, manga, morango, pepino, pimentão, repolho e tomate) em todas as culturas 

analisadas foram detectados irregularidades nos resíduos de agrotóxicos.  

No que diz respeito à cultura do morango é possível afirmar que a utilização 

de agrotóxicos é muito intensa, com resíduos acima do limite máximo permitido pela 

legislação e ampla utilização de ingredientes ativos não autorizados, conforme 

observado nos programas de monitoramento realizados no Brasil (AMARAL; ATOÉ, 

2005). A Tabela 3 demonstra o percentual de resultados insatisfatórios obtidos na 

cultura do morango no período compreendido entre 2001 e 2010 pelo PARA. Os 

ingredientes ativos (IA‟s) encontrados neste período são listados na Tabela 4. 

Entende-se como resultados insatisfatórios aqueles que apresentam 

irregularidades como: aplicação de agrotóxicos não registrados para uso no 

morango e resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido, o que leva além dos 

problemas de saúde pública e de ordem ecológica à criação de barreiras comerciais 

tanto no mercado externo quanto no interno (OVIEDO; TOLEDO; VICENTE, 2003). 

De acordo com o PARA (ANVISA, 2011) o principal problema relacionado a 

agrotóxicos nos alimentos in natura não está na aplicação do produto em dosagens 

além do permitido, mas sim na observância do uso de ativos não autorizados para 
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as culturas em estudo. Muitas vezes, o ativo é permitido para outra cultura 

facilitando seu acesso aos pequenos produtores que de forma errada aplicam em 

culturas nos quais o mesmo não é permitido o que leva a consequências negativas 

na saúde humana e ambiental. 

Tabela 3. Percentual de amostras de morangos com resultados insatisfatórios no 
período de 2001 a 2010, PARA. 

 

        * não houve coleta de amostras 
         FONTE: ANVISA (2008, 2009a, 2009b, 2011)  

 
No ano de 2010, em nível nacional, para a cultura do morango foram 

analisadas 112 amostras das quais 63,4% foram consideradas insatisfatórias, 

fazendo com que a cultura ficasse dentre as culturas analisadas com o segundo 

maior índice de irregularidades, atrás somente do pimentão (91,8% de amostras 

insatisfatórias) (ANVISA, 2011). Dentre os ativos não autorizados, encontrados na 

cultura do morango estavam o endossulfam, clorotalonil, clorpirifós, cipermetrina e 

permetrina que por este motivo foram escolhidos para serem avaliados no presente 

estudo que avaliou também azoxistrobina, difenoconazol, iprodiona e λ-cialotrina que 

são ingredientes ativos permitidos sob aplicação foliar na cultura do morango. 

São ainda permitidos sob aplicação foliar na cultura, de acordo com as suas 

monografias disponibilizadas pela ANVISA, os seguintes ingredientes ativos: 

Abamectina, Carbendazim, Clofentezina, Ditiocarbamatos, Fempiroxamato, 

Fempropatrina, Imibenconazol, Melationa, Metconazol, Mevinfós, Pirimetanil, 

Procimidona, Propargito, Tebuconazol e Tiametoxam (ANVISA, 201-]b). 

 

Ano % 

2001/2002 46,03% 

2003 54,55% 

2004 39,07% 

2005*  ------- 

2006 37,68% 

2007 43,62% 

2008 36,05% 

2009 50,80% 

2010 63,40% 
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Tabela 4.  Agrotóxicos encontrados em amostras de morango (PARA 2001-2010). 
PARA IAs autorizados (<LMR) IAs autorizados 

(>LMR) 
IAs não autorizados 

2001/2002 Azoxistrobina, Captana, 
Iprodiona, Procimidona, 

Ditiocarbamato 

Azoxistrobina, 
Diclorvós, 
Iprodiona. 

Dicofol, Dimetoato, Endossulfam,  
Fentiona, Forato, Pirazofós, 

Procloraz, Tetradifona, Vinclozolina. 
 

2003 
 

Azoxistrobina, Carbendazim, 
Difenoconazol, 

Ditiocarbamatos,   
Fempropatrina, Procimidona. 

 
Carbendazim, 

Ditiocarbamatos, 
Iprodiona. 

 
Acefato, Captana, Carbaril, 

Carbofurano, Clorotalonil, Clorpirifós, 
Dimetoato, Endossulfam, 

Fenitrotiona,, Fentiona, Folpete, 
Metamidofós, Parationa metílica, 
Plocloraz, Tetradifona, Triclorfom. 

 
2004 

 
Azoxistrobina, Carbendazim, 

Ditiocarbamato, Fempropatrina, 
Iprodiona, Procimidona.  

 
Azoxistrobina, 
Difenoconazol, 
Ditiocarbamato 

 

 
Acefato, Captana, 

Dimetoato,Endossulfam, Fenitrotiona,  
Fentoato, Folpete, Plocloraz,  

Tetradifona, Tiabendazol. 
 

2005 * * * 
 

2006 
 

Azoxistrobina, Carbendazim, 
Difenoconazol, Ditiocarbamato, 

Fempropatrina, Iprodiona, 
Procimidona. 

 
Ditiocarbamato 

 
Acefato, Captana, Carbaril, 

Clorpirifós, Clorotalonil, Diclorvós, 
Dimetoato, Endossulfam, Fenarimol, 
Folpete, Λ-cialotrina, Metamidofós, 
Procloraz, Profenofóz, Tetradifona. 

 
 

2007 

 
 

Azoxistrobina, Ditiocarbamato, 
Fempropatrina, Iprodiona, 

Procimidona. 

 
 

Difenoconazol, 
Ditiocarbamato, 

Iprodiona, 
Procimidona. 

 
 

Acefato, Captana, Ciproconazol, 
Clorotalonil, Clorpirifós-etil, 

Dimetoato, Endossulfam, Folpete, 
Metamidofós, Pirimifós-etilico, 

Procloraz, Profenofós, Tetratifon. 
 
 

2008 

 
 

** 

 
 

Ditiocarbamatos, 
Fempropatrina, 

Tebuconazol 
 
 

 
 

Endossulfam, Captana, Corfenapir, 
Metamidofós, Acefato, Corotalonil, 
Deltametrina, Clorpirifós, Folpete, 

Procloraz, Tetradifona. 

 
2009 

 
Azoxistrobina, Difenoconazol, 

Ditiocarbamato, Fempropatrina, 
Procimidona, Propargito, 

Tebuconazol 

 
Carbendazim, 
Ditiocarbamato 

 
Acefato, Captana, Carbaril, 

Clorotalonil, Clorpirifós, Dimetoato, 
Endossulfam, Fenarimol, Folpete, 

Metamidofós, Metomil, Miclobutanil, 
Paraoxon-metil, Parationa-etilica, 

Procloraz, Propiconazol, Tiabendazol. 

 
2010 

 
Azoxistrobina, Difenoconazol, 
Fempropatrina, Procimidona, 

Propargito, Tebuconazol,  
 

 
Carbendazim, 
Ditiocarbamato 

                                      
Acefato, Captana, Cipermetrina, 

Ciproconazol, Clorfenapir, 
Clorotalonil, Clorpirifós, Deltametrina, 

Dimetoato, Endossulfam, Folpete, 
Fosmete, Metamidofós, Metomil, 
Miclobutanil, Parationa-metílica, 

Permetrina, Procloraz, Profenofós, 
Tiabendazol 

* não houve coleta de amostras 
 **  Dados não disponíveis 
FONTE: ANVISA (2008, 2009a, 2009b, 2011)  
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2.5 Classes Químicas Avaliadas 

     

  

Os agrotóxicos se agrupam em classes de substâncias cujo princípio ativo é 

formado por estruturas moleculares semelhantes. Os agrotóxicos monitorados neste 

estudo são pertencentes às classes químicas: piretróides (λ-cialotrina, permetrina, 

cipermetrina e bifentrina), organoclorados (endossulfam), organofosforados 

(clorpirifós), dicarboximidas (iprodiona), estrobilurinas (azoxistrobina), isoftalonitrilas 

(clorotalonil) e triazóis (difenoconazol).  

  

 

2.5.1 Piretróides   

 

 

 Os piretróides são um grupo químico de agrotóxicos com ação inseticida que 

se relacionam estruturalmente com a piretrina, componente ativo extraído das flores 

do Chrysanthemum cinerariaefolium (LENG et al., 2003). São, atualmente, os 

inseticidas mais utilizados devido às suas características de baixa toxicidade em 

mamíferos e baixo impacto ambiental (QUEIROZ; COLLINS; JARDIM, 2001). No 

entanto, estão entre os agrotóxicos mais tóxicos para organismos aquáticos, tais 

como peixes e crustáceos (BARRIONUEVO; LANÇAS, 2001) sendo seu uso 

indiscriminado um risco à manutenção do equilíbrio ambiental. 

 Seu mecanismo de ação é baseado na interferência da transmissão axônica, 

mediante manutenção dos canais de sódio das membranas dos neurônios abertos 

(SODERLUND et al., 2002), impedindo as propagações de impulsos nervosos.  

 Os inseticidas piretróides são utilizados em grande variedade de culturas e o 

intervalo de segurança ou o tempo mínimo que deve decorrer entre a última 

aplicação e a colheita varia com a cultura e o produto utilizado. Os únicos piretróides 

permitidos sob aplicação foliar na cultura do morango são fenpropatrina e λ-

cialotrina, com LMR‟s permitidos, respectivamente de 2,0 mg kg-1 e 0,5 mg kg-1 

(ANVISA, 201-]b). 

 De acordo com o “International Programme on Chemical Safety” (IPCS) 
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(WHO, 2012), os piretróides cipermetrina (Figura 1A),  λ-cialotrina (Figura 1B) e 

permetrina (Figura 1C) são classificados como moderadamente tóxicos. Bifentrina 

(Figura 1D) é classificada como muito tóxico (classe II) de acordo com sua 

monografia. 

  

             (A)  

  

 

 

             (B)  

 

 

 

 

 

 

             (C) 

 

 

 

 

 
        (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Estrutura química dos piretróides A) cipermetrina ((RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 
1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate), B)  λ-cialotrina ((S)-α-cyano-3-
phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro prop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-
α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2- imethylcyclopropane 
carboxylate) C) permetrina (3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclo 
Propanecarboxylate) e D) bifentrina (2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1- 
enyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate), avaliadas neste estudo. 
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2.5.2 Organoclorados 

   

 

 São compostos de baixa volatilidade, altamente estáveis, que persistem no 

ambiente por longo tempo e que devido a sua lipofilicidade e baixa cinética de 

degradação se acumulam na cadeia alimentar de peixes, pássaros e mamíferos 

(HEINZOW; ANDERSEN, 2006). 

 Os organoclorados tiveram seu uso agrícola proibido no Brasil desde 1985, 

sendo somente autorizados em campanhas de saúde pública (SANTOS; AREAS; 

REYES, 2007; MANNA et al., 2006; BRASIL, 1985) embora também esteja em 

desuso. 

 O principal representante do grupo é o ativo endossulfam (Figura 2) utilizado 

principalmente nas culturas de cana de açúcar, café, cacau, algodão e soja que 

possui características que o tornam tóxico mesmo quando utilizados em doses 

recomendadas. Nos vegetais promovem alteração na membrana, alterando sua 

permeabilidade, além de promoverem enrolamento das raízes, fatores que inibem o 

crescimento do mesmo. Tem alto potencial cumulativo sobre o solo, o que leva à 

contaminação de águas (GRISOLIA, 2005). 

 O endossulfam faz parte dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), de 

que trata a Convenção de Estocolmo (BRASIL, 2005) sendo que no Brasil, o produto 

deverá ser banido até o ano de 2013 (ANVISA, 2010).  

Este ingrediente ativo passou por uma reavaliação por apresentar 

características genotóxicas, neurotóxicas, imunotóxicas e por afetar os sistemas 

endócrino e reprodutivo (LOPES, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura química do organoclorado endossulfam (1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-
5-en-2,3-ylenebis methylene) sulfite. 
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2.5.3 Organofosforados 

  

  

Os organofosforados representam o grupo químico de agrotóxicos formado 

por esteres de ácido fosfórico e outros ácidos a base de fósforo, destacando-se o 

clorpirifós (Figura 3). 

 Clorpirifós apresenta baixa solubilidade em água (1,39 mg L-1) e alto 

coeficiente de sorção no solo (Koc = 8498 mL g-1) (RACKE, 1993). É altamente 

tóxico e muito perigoso para o meio ambiente (classe II), sendo que o limite máximo 

permitido para resíduos de clorpirifós (em grãos, vegetais e pastagens) varia de 

acordo com a cultura (BAPTISTA, 2002). Na cultura do morango, seu uso não é 

indicado. Os organofosforados permitidos na cultura do morango são melationa e 

mevinfós (AGROFIT, 2012).  

 Possuem efeito anticolinesterásico, ou seja, inibem a enzima 

acetilcolinesterase que é responsável pela degradação do neurotransmissor 

acetilcolina. Deste modo, acetilcolina se acumula nas sinapses nervosas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química do organofosforado clorpirifós (O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-
pyridylphosphorothioate). 

 

 

2.5.4 Dicarboximidas 

 

 

 Dicarboximidas pertecem a uma classe de fungicidas que têm sido 

empregados desde meados dos anos 1970, principalmente no controle de fungos do 

gênero Botrytis, Sclerotinia e Monilinia (FRAC, 2007). Seu mecanismo de ação 

baseia-se na interferência nas rotas de transdução do sinal osmótico, constituído 

pela cascata entre a histidina kinase e MAP kinase (YAMAGUCHI; FUJIMURA, 
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2005).  

 São representantes deste grupo iprodiona, procimidona e vinclozolina que 

atuam inibindo a germinação de esporos, promovendo a ramificação e 

intumescimento e lise de hifas (ZAMBOLIM; VENÂNCIO; OLIVEIRA, 2007). 

  Os fungicidas desta classe são tipicamente fungicidas de proteção, mas 

podem também exercer efeito sistêmico. Foram introduzidos na agricultura no 

controle de Botrytis cinerea em videiras (FRAC, 2007).  

 Na cultura do morango, o uso de iprodiona (Figura 4) e procimidona são 

permitidos sob aplicação foliar com LMR's de 2,0 mg kg-1 e 3,0 mg kg-1, 

respectivamente de acordo com as monografias dos produtos estabelecidas pela 

ANVISA (ANVISA, 201-]b). Já o codex alimentarius estabelece o LMR de 10 mg kg-1 

para ambos. A IDA para iprodiona é de 0,06 mg kg-1 de peso corporal enquanto para 

procimidona é de 0,1 (AGROFIT, 2012). 

                 

 

 

 

 

Figura 4. Estrutura química da dicarboximida iprodiona (3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxo 

imidazolidine-1-carboxamide). 

 

 

2.5.5 Estrobilurinas  

 

 

 As estrobilurinas são usados na agricultura devido aos seus efeitos 

fungicidas. São extraídos do fungo Strobilurus tenacellus, e atuam como inibidores 

de quinona oxidase (QoI). Esses compostos agem mediante interferência na 

respiração do patógeno bloqueando a transferência de elétrons pelo complexo 

citocromo bc1 (GHINI; KIMATI, 2000). 

 Alguns estudos apontam que o interesse do uso de estrobilurinas não se 

restringe apenas à sua eficácia no controle de pragas, estendendo-se também a 

possíveis efeitos fisiológicos proporcionados ao vegetal (VENÂNCIO et al., 2004; 

KÖEHLE et al., 2002;). 
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 O sucesso desse grupo de fungicidas pode ser exemplificado por 

azoxistrobina (Figura 5), que em 2002 já apresentava registro para cerca de 80 

culturas em mais de 70 países. Na cultura do morango seu uso é permitido sob 

aplicação foliar sendo os LMR's estabelecidos de 0,3 mg kg-1 e 10 mg kg-1 pela 

ANVISA e Codex Alimentarius, respectivamente (AGROFIT, 2012). 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 5. Estrutura química da azoxistrobina (methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-

yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate). 

   

 

2.5.6 Isoftalonitrilas  

 

 

 O representante dessa classe de fungicidas é o clorotalonil (Figura 6), que é 

utilizado há mais de 30 anos como fungicida na agricultura mundial. É um produto 

relativamente barato e devido a seu amplo espectro de ação controla cerca de 140 

espécies de organismos. No entanto, o seu uso indiscriminado gera resultados 

negativos fazendo com que sejam encontrados rotineiramente em águas 

superficiais. Na formulação que pode ser adquirido pelo público em geral, é 

relativamente atóxico (COPE; LEIDY; HODGSONA, 2004).  

 Seu uso é permitido sob aplicação foliar em algumas culturas tais como 

alface, arroz, batata, begônia, café, cebola, cenoura, maçã, mamão, melão, 

melância, pimentão, repolho, soja, tomate, trigo e uva. No entanto não é permitido 

na cultura do morango (ANVISA, 201-]b). 

 O clorotalonil é considerado um fungicida de amplo espectro, no qual também 

foi verificado atividades antibacteriana, microbiocida, algicida, inseticida e acaricida. 

Estudos indicam que tem efeito carcinogênico sobre roedores e a principal e mais 

preocupante impureza do mesmo é o hexaclorobenzeno (GRISOLIA, 2005). 
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Figura 6. Estrutura química do clorotalonil (tetrachloroisophthalonitrile). 

 

 

2.5.7 Triazóis 

  

  

Os fungicidas do grupo químico dos triazóis são comumente utilizados para o 

controle de fungos fitopatogênicos (ROBBERTSE et al., 2001), como reguladores de 

crescimento em vegetais (SILVA; FAY; VIEIRA, 2003), e também como preservantes 

de madeira (OBANDA et al., 2008). 

 A característica estrutural química que permite classificar os fungicidas dentro 

deste grupo é o fato de apresentarem o anel 1, 2, 4 – triazol que é um anel 

heterociclico aromático contendo três átomos de nitrogênio dispostos nas posições 

1, 2 e 4 de um anel de cinco membros, conectado ao restante hidrofóbico da 

molécula pela posição 1 (WU; LEE; LI, 2001). 

Seu mecanismo de ação é baseado na alteração de um importante 

componente da parede celular de fungos: o ergosterol. Este elemento é formado a 

partir da desmetilação de seu precursor (2,4-metilenodihidrolanosterol) (MA et al., 

2006; GARLAND; DAVIES; MENARY, 2004) mediante a ação de enzimas citocromo 

P-450 esterol 14α-desmetilase (P-45014DM) (AKALLAL et al., 1998) e citocromo P-

450 lanosterol desmetilase (PEREA et al., 2001). Os triazóis agem inibindo esta 

desmetilação (MA et al., 2006) e consequentemente inibindo a formação do 

ergosterol o que desestrutura a parede celular do micro-organismo. 

 Na cultura do morango é permitida a aplicação foliar dos triazólicos 

difenoconazol, imibenconazol, metconazol e tebuconazol. O LMR permitido para o 

difenoconazol (Figura 7) de acordo com a ANVISA é de 0,5 mg kg-1 sendo a IDA 

expressa em mg kg-1 peso corporal  de 0,6 (ANVISA, 201-]b). 
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Figura 7. Estrutura química do difenoconazol (cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether). 

 

 

2.6 Análise de Resíduos de Agrotóxicos 

  

 

2.6.1 Técnicas de Extração 

 

  

A análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos nem sempre é uma tarefa 

fácil. Isto porque se trata de uma matriz complexa na qual os analitos estão 

presentes em concentrações muito pequenas (ng g-1) (BAGGIANI; ANFOSSI; 

GIOVANNOLI, 2007). Além disso, geralmente são necessários grandes volumes de 

solventes orgânicos envolvendo várias etapas de extração o que tornam as técnicas 

empregadas demoradas e extremamente laboriosas (FRENICH; BOLAÑOS; VIDAL, 

2007). 

A análise de resíduos de agrotóxicos consiste em cinco etapas básicas: 

extração do(s) analito(s) da matriz, remoção dos co-extrativos (limpeza), separação, 

identificação e quantificação do(s) composto(s) (BEYER; BIZIUK, 2008). 

 A etapa de preparo da amostra, sem dúvida é de extrema importância para o 

sucesso do método analítico, uma vez que é necessário eliminar componentes do 

alimento que podem interferir nas diversas etapas do método, impedindo a correta 

determinação do(s) contaminante(s) de interesse (BAGGIANI; ANFOSSI; 

GIOVANNOLI, 2007). 

As principais técnicas empregadas para tal compreendem extração líquido-

líquido (ELL), extração em fase sólida (EFS) e/ou extração por fluido supercrítico 
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(EFC) (ZHAO et al., 2006; SÁNCHEZ-ORTEGA et al., 2005; ANASTASSIADES; 

SCHERBAUM, 2005). Podem também ser aplicadas, dispersão da matriz em fase 

sólida (DMFS), a micro extração em fase sólida (MEFS) e a extração em fase sólida 

dispersiva (EFSD) (ANASTASSIADES; SCHERBAUM, 2005). 

Nos processos de extração convencionais as amostras normalmente passam 

por um processo de homogeneização, seguida por extração líquido tediosa com uma 

ou várias etapas de limpeza e purificação do extrato afim de se remover substâncias 

interferentes co-extraídas da matriz (CARABIAS-MARTINEZ et al., 2000). 

Neste contexto, surge como uma alternativa viável para extração de analitos 

de matrizes complexas a extração sólido líquido com partição em baixa temperatura 

(ESL-PBT) (GOULART et al., 2008; VIEIRA; NEVES; QUEIROZ, 2007) que se 

baseia na partição do analito entre matriz sólida e uma fase orgânica imiscível em 

água à temperatura ambiente. Posteriormente, a temperatura do sistema é 

diminuída a -20 ºC por um período determinado de modo que a fase aquosa é 

solidificada e o sobrenadante mantém-se líquido contendo os analitos extraídos por 

ele. 

Esta técnica simples está relacionada com a maior afinidade dos 

componentes de interesse pela fase orgânica em relação à fase aquosa e à 

habilidade de evitar componentes interferentes da matriz no extrato final (VIEIRA, 

2005) e apresenta como principais vantagens: baixo consumo de solvente e 

ausência de etapas de clean-up obtendo extratos relativamente puros que podem 

ser diretamente analisados por cromatografia gasosa (CG) (GOULART, 2004). 

Alguns solventes que podem ser empregados nesta técnica são: acetato de 

etila, acetona, acetonitrila e metanol. Para ser considerado bom solvente, o mesmo 

deve ser compatível com os analitos, com a preparação da amostra e a análise 

cromatográfica. Além disso, deve oferecer baixa toxicidade e inflamabilidade, baixo 

custo e pequeno risco ambiental. (MAŠTOVSKÁ; LEHOTAY, 2004). 

A utilização de acetonitrila na ESL-PBT é mais viável que os solventes 

empregados em outras técnicas, porque apesar de ser também tóxica causa menos 

impactos à saúde humana e ao meio ambiente do que os solventes clorados 

(MAŠTOVSKÁ; LEHOTAY, 2004).  
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2.6.2 Técnicas de Análise 

 

  

As técnicas mais empregadas para determinação de resíduos de agrotóxicos 

são principalmente as cromatográficas e em menor grau as eletroanalíticas, que 

possibilitam determinações singulares ou multiresíduos (BEYER; BIZIUK, 2008). 

Como o nome indica, as análises singulares são aplicadas a um único resíduo ou 

seu metabólito mais importante em uma ou várias matrizes, e os métodos 

multiresíduos são aplicados para análise de vários agrotóxicos de um mesmo grupo 

químico ou de diferentes funções químicas em uma ou várias matrizes.  

A cromatografia é uma técnica analítica qualitativa e quantitativa baseada nos 

diferentes graus de afinidade do analito que se particiona entre duas fases, uma 

móvel e uma estacionária. Ocorre um processo dinâmico baseado nos fenômenos 

de exclusão, partição e/ou adsorção (FRINHANI, 2005). 

 Historicamente, a CG tem sido a técnica selecionada para a análise 

multirresíduo de agrotóxicos em produtos de origem vegetal (CAJKA et al., 2008; 

PIHLSTROM et al., 2007) fornecendo resultados com limites de detecção na faixa de 

nanogramas a microgramas/L (ng L-1 a μg L-1), dependendo do detector utilizado e 

da técnica de extração (COLLINS, 2006). 

A CG transformou-se numa das mais importantes técnicas analíticas com a 

qual em curto espaço de tempo é possível separar e determinar compostos voláteis 

e volatilizáveis. É possível, por meio dela, determinar dezenas de compostos 

diferentes em matrizes complexas, graças a seu excelente poder de resolução 

(FOCANT; SJOIN; PATTERSON, 2004). 

 Os sistemas de detecção utilizados para quantificação por cromatografia 

gasosa podem ser detectores por captura de elétrons (SUCHAN, et al., 2004), 

ionização de chama (ENGELMANN, 2003),  espectrometria de massas (DALLUGE 

et al., 2002), entre outros. 

O detector por captura de elétrons (DCE) destina-se principalmente à análise 

de compostos que têm afinidade por elétrons como compostos halogenados, 

aldeídos conjugados, nitrilas, nitratos e organometálicos. Este detector possui a 

vantagem de ser um dos mais sensíveis entre todos os detectores, sendo possível 

com a sua utilização a detecção de 10-12 a 10-14 g de espécies eletroafins (COLLINS 

et al., 2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

 

 Caracterizar os morangos produzidos e comercializados no Alto Vale do 

Jequitinhonha, MG quanto ao grau de contaminação pelos agrotóxicos 

azoxistrobina, bifentrina, cipermetrina, clorotalonil, clorpirofós, difenoconazol, 

endossulfam, iprodiona, λ-cialotrina e permetrina.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Qualificar presença de resíduos dos agrotóxicos azoxistrobina, bifentrina, 

cipermetrina, clorotalonil, clorpirofós, difenoconazol, endossulfam, iprodiona, 

λ-cialotrina e permetrina em morangos e sua relação com a segurança 

alimentar; 

 

 Quantificar os princípios ativos de agrotóxicos encontrados em amostras de 

morangos produzidos e comercializados no Alto Vale do Jequitinhonha, MG; 

 

 Verificar se os níveis de produtos encontrados em amostras produzidas e 

comercializadas no Alto Vale do Jequitinhonha, MG estão de acordo com os 

limites máximos de resíduos estabelecidos pela Legislação; 

 

 Promover o monitoramento de agrotóxicos nos morangos produzidos e 

comercializados no Alto Vale do Jequitinhonha, MG em três diferentes épocas 

de colheita dentro de uma mesma safra, afim de verificar a exposição do 

consumidor a riscos com agrotóxicos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Preparo de Soluções-Padrão 

 

 

 As soluções empregadas no presente estudo foram preparadas pela 

solubilização de padrões azoxistrobina (99,9% m/m), clorotalonil (99,3% m/m), 

difenoconazol (97,0% m/m), endossulfam (73,2% α e 26,6% β m/m), iprodiona 

(99,3% m/m), permetrina (92,2% m/m), adquiridos da Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Alemanha), cipermetrina (92,4% m/m), clorpirifós (99,0% m/m) adquiridos da Chem 

Service (West Chester, USA), λ-cialotrina (86,5% m/m) adquirida da Syngenta (São 

Paulo, Brasil) e bifentrina (92,2 % m/m), adquirida da FMC (Campinas, Brasil), em 

acetonitrila da Vetec/HPLC (Duque de Caxias, Brasil).  Preparou-se soluções 

estoque na concentração 1000,0  mg L-1  a partir das quais foi preparada uma 

solução de trabalho contendo todos os princípios ativos a serem analisados na 

concentração 10,0  mg L-1  

 As soluções foram estocadas sob refrigeração à temperatura de 4 ± 1ºC. 

 

  

4.2 Amostras de Morangos 

  

 

 As amostras de morangos foram adquiridas diretamente em fazendas 

produtoras no Alto Vale do Jequitinhonha em três diferentes períodos de colheita de 

uma mesma safra denominados T1, T2 e T3. T1 refere-se a frutos coletados na 

primeira semana de abril de 2012, T2 aos coletados em meados de junho de 2012 e 

T3 àqueles coletados na última semana de julho de 2012. 

Os frutos utilizados para análise foram selecionados entre os coletados para 

serem vendidos no comércio seguindo o plano de amostragem recomendado pelo 

manual do Codex Alimentarius (2002), que preconiza que a coleta seja feita no lugar 

em que as pessoas compram seus produtos, com vistas a analisar o mesmo 

alimento que chega à mesa dos consumidores. Os frutos foram provenientes de sete 
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(7) diferentes fontes (fazendas) denominadas Faz01, Faz02, Faz03, Faz04, Faz05, 

Faz06 e Faz07.  

Os frutos foram embalados em papel alumínio e envoltos em saco plástico, 

sendo transportados em caixas isotérmicas para o Laboratório de Tecnologia e 

Biomassas do Cerrado (LTBC) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM). 

No total foram analisadas 21 amostras, sendo as mesmas realizadas em três 

repetições e os resultados expressos como a média das triplicatas. 

 

 

4.3 Preparo da Curva Analítica 

  

 

 Amostras de morango isentas de Agrotóxicos foram obtidas no município de 

Ervália, MG a partir de um sistema de cultivo orgânico. Foram preparados brancos 

para confirmar a ausência dos agrotóxicos pela injeção dos extratos no cromatógrafo 

a gás com detector por captura de elétrons e comparação dos tempos de retenção 

dos agrotóxicos. 

 As amostras foram trituradas em mixer no Laboratório de Química Analítica 

(LAQUA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), congeladas e transportadas em 

caixas isotérmicas para o LTBC da UFVJM. Quatro gramas (4,00 g) da polpa obtida 

foram fortificados com 20, 40, 60, 80, 120, 160 e 200 microlitros da solução de 

trabalho (10,0 mg L-1). As amostras fortificadas foram deixadas em repouso durante 

2 horas para promover maior interação dos agrotóxicos com a amostra e a 

evaporação do solvente. Após isso foram submetidas a extração sólido-líquido com 

partição em baixa temperatura (ESL-PBT) e analisadas por cromatografia gasosa 

com detector por captura de elétrons (CG-DCE). 

 A determinação dos Limites de Detecção (LD) e Limites de Quantificação (LQ) 

para cada um dos analitos estudados foi realizada considerando-se 3,3, e 10 vezes 

respectivamente a razão entre a estimativa do desvio padrão da resposta e a 

inclinação (“slope”) ou coeficiente angular da curva analítica para cada substância 

(RIBANI et al., 2004) conforme demonstrado nas Equações 1 e 2. 
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      (Equação 1) 

 

       (Equação 2) 

 

onde s é a estimativa do desvio padrão da resposta, que é a estimativa do desvio 

padrão do coeficiente linear da equação e S é a inclinação (“slope”) ou coeficiente 

angular da curva analítica. 

  

  

4.4 Extração dos Agrotóxicos da Matriz 

 

  

Os agrotóxicos foram extraídos da matriz no LTBC/UFVJM utilizando-se a 

técnica de ESL-PBT otimizada por Heleno et al. (2011). A técnica consiste em 

adicionar à 4,00 g de amostras de morangos, 4,00 mL do solvente extrator 

(acetonitrila), submetendo a mistura à agitação em mesa agitadora (Orbital® TE-

141) a 25ºC com rotação de 200 rpm durante 15 minutos. Posteriormente a mistura 

foi centrifugada (Centrifuga Excelsa® 206BL) por 4 minutos a 617,28 G e levada ao 

freezer por 9 h ocorrendo o congelamento da polpa. Da fração sobrenadante 

(acetonitrila) retirou-se uma alíquota de 1,5 mL que foi colocada diretamente no “vial” 

para análise cromatográfica. Os extratos foram acondicionados em freezer, até 

serem transportados em caixas isotérmicas para o LAQUA/UFV onde foram 

realizadas as análises cromatográficas. 

 

 

4.5 Análise Cromatográfica 

 

 

 Para determinação dos analitos de interesse realizou-se análise 

cromatográfica utilizando-se um cromatógrafo a gás Shimadzu, modelo 2014, com 

DCE, equipado com auto-injetor AOC-20i. 

 As condições analíticas para análise cromatográfica foram realizadas de 

acordo com os experimentos de Heleno et al. (2011) sendo as separações 
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realizadas em coluna capilar DB-5 da Agilent Technologies, com fase estacionária 

composta de 5% de fenil e 95% de dimetilsiloxano, 30 m de comprimento, 0,25 mm 

de diâmetro interno e 0,10 μm de espessura de filme. A temperatura do detector foi 

mantida em 300 ºC; nitrogênio foi empregado como gás de arraste e as injeções 

foram feitas com divisão de fluxo (split) de 1:5. 

Para determinação simultânea dos agrotóxicos após extração por ESL-PBT foi 

empregada a seguinte programação de temperatura do forno da coluna: temperatura 

inicial de 150 ºC (2 min), com rampa de aquecimento de 40 ºC min-1 até 210 °C (2 

min), seguida de rampa de 10 ºC min-1 até 250 °C (2 min), seguida de rampa de 20 

ºC min-1 até 290 °C, sendo esta temperatura mantida por 7 min. A temperatura do 

injetor foi mantida em 280 ºC e vazão do gás de arraste empregada foi de 1,2 mL 

min-1.  O volume injetado foi de 1,0 μL e o tempo total de análise foi de 20,5 minutos. 

As corridas foram gerenciadas pelo software Shimadzu GCsolution. 

A identificação de agrotóxicos nas amostras de morango foi baseada na 

comparação dos tempos de retenção (tr) dos compostos da amostra com tempos de 

retenção de soluções padrão (COLLINS et al., 2006). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Análise Cromatográfica 

  

 

As condições cromatográficas otimizadas por Heleno et al. (2011), permitiram 

a separação adequada, com picos bem separados e simétricos, dos princípios ativos 

clorotalonil, clorpirifós, α-endossulfam, β-endossulfam, iprodiona, bifentrina, λ-

cialotrina, permetrina, cipermetrina, difenoconazol e azoxistrobina. 

 A Figura 8A está representando um cromatograma obtido da análise de 

morangos isentos de agrotóxicos (branco). A análise deste cromatograma confirma 

que os morangos utilizados eram 100% orgânicos e poderiam ser utilizados como 

matriz para fortificação com padrões obtendo-se assim a curva padrão. 

 O cromatograma referente às amostras fortificadas com soluções padrão é 

demonstrado na Figura 8B. A partir deste foi possível determinar os picos referentes 

a cada padrão, bem como os tempos de retenção dos mesmos por comparação 

destes parâmetros aos obtidos com os padrões puros. O tempo de retenção refere-

se ao tempo transcorrido desde a injeção até o ponto mais alto do pico do composto. 

A interação diferencial do analito em um sistema que compreende uma fase 

estacionária e uma fase móvel devido a maior ou menor afinidade deste com o 

sistema faz com que analitos diferentes tenham diferentes tempos de retenção 

(SOARES, 2006). 

 Os picos observados na Figura 8B referem-se aos padrões de cloratalonil (tR 

4,9), clorpirifós (tR 6,0), α-endossulfam (tR 7,1), β-endossulfam (tR 8,1), iprodiona (tR 

8,2), bifentrina (tR 9,8) λ-cialotrina (tR 11), permetrina (tR 12), cipermetrina (tR 13), 

difenoconazol (tR 14), azoxistrobina (tR 14,9) usados na fortificação da amostra. 

 A presença de picos duplos/triplos para os compostos λ-cialotrina, permetrina, 

cipermetrina e difenoconazol está relacionada com a conversão destes compostos 

em isômeros (MAŠTOVSKÁ, K.; LEHOTAY, 2004). A quantificação destes foi feita 

somando-se a áreas dos picos. 
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Figura 8. Cromatogramas obtidos a partir da análise de extrato de amostras isentas de agrotóxicos 
(A) e amostras fortificadas com padrões (B): 1-clorotalonil, 2-clorpirifós, 3-α-endossulfam, 4-β-
endossulfam, 5-iprodiona, 6-bifentrina, 7-λ-cialotrina, 8-permetrina, 9-cipermetrina, 10-difenoconazol e 
11-azoxistrobina em acetonitrila. 
 
 

O tempo total gasto na análise cromatográfica para cada amostra foi de 20,5 

minutos revelando-se uma técnica relativamente rápida e eficiente, uma vez que 

existem casos em que a duração da análise pode chegar a 2 horas (SOARES, 

2006). Em CG vários fatores influenciam a eficiência do processo de separação, tais 

como tempo de retenção, comprimento da coluna, temperatura da coluna, pressão 

do gás de arraste, complexidade da amostra e técnica de injeção (COLLINS et al. 

2006).  
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5.2 Figuras de Mérito dos Métodos Aplicados 

 

 

 A fortificação da matriz orgânica com diferentes concentrações de cada 

padrão permitiu a obtenção de curvas analíticas (curvas padrão) que foram 

utilizadas na quantificação dos compostos presentes na amostra. As curvas 

analíticas obtidas estão apresentadas na Tabela 5, com seus respectivos 

coeficientes de determinação (R2).  

A linearidade de resposta do detector foi verificada pelas curvas analíticas. De 

acordo com Ribani et al. (2004), a linearidade é a resposta obtida em função da 

concentração do analito, a qual deve ser estudada em um intervalo de concentração 

apropriado. Neste estudo, o método foi considerado linear uma vez que os valores 

dos coeficientes de correlação (r) obtidos extraindo-se a raiz quadrada dos 

coeficientes de determinação variaram entre 0,97 e 0,99 sendo considerados 

satisfatórios pelo critério de aceitação de r > 0,90, estabelecido pelo INMETRO 

(2007). 

 Os LD e LQ calculados conforme item 4.3, também são demonstrados na 

Tabela 5. Os LD são definidos como sendo a quantidade mínima do analito presente 

em uma amostra que podem ser detectados, porém não necessariamente 

quantificados, sob as condições do método analítico otimizado, ao passo que os 

limites de quantificação (LQ) são a quantidade mínima do analito que pode ser 

determinado com precisão e exatidão, sob as condições do método analítico 

otimizado (ANVISA, 2003b). 

 Os valores obtidos de LD, no presente estudo, para os IA‟s pesquisados 

utilizando CG-DCE variaram de 0,03 a 0,25  mg kg-1. Já os limites de quantificação 

variaram entre 0,08 e 0,75 mg kg-1. O IA que apresentou os menores valores de LD 

e LQ foi permetrina. 

Entre os IA‟s pesquisados, iprodiona, λ-cialotrina, difenoconazol e 

azoxistrobina são autorizados na cultura do morango e seus LMR‟s estabelecidos 

pela ANVISA são respectivamante: 2,0 mg kg-1; 0,5 mg kg-1; 0,5 mg kg-1 e 0,3 mg  

kg-1 (ANVISA, 201-]b) estando estes valores acima dos LQ obtidos na técnica. Deste 

modo foi possível detectar amostras com valores acima e abaixo do LMR 

caracterizando-as como insatisfatórias ou satisfatórias, respectivamente. Para os 

demais IA‟s, a simples detecção caracteriza as amostras como insatisfatórias, uma 
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vez que seus usos não são autorizados na cultura. 

 

Tabela 5. Curvas Analiticas e LD e LQ da técnica. 

Princípio Ativo Equação de Reta R2 LD (mg kg-1) LQ (mg kg-1) 

Clorotalonil y = 4912206,08x + 578486,50  0,98 0,09 0,27 

Clorpirifós y = 1956658,39x + 191052,45 0,97 0,08 0,24 

α-endossulfam y = 2225833,69x + 185625,81 0,98 0,07 0,21 

β-endossulfam y = 1227286,39x + 93832,28 0,97 0,07 0,21 

Iprodiona y =   246403,54x + 9361,98 0,95 0,07 0,21 

Bifentrina y =   835271,74x + 525816,95 0,96 0,25 0,75 

λ-cialotrina y = 1827084,71x + 112937,64 0,98 0,06 0,18 

Permetrina y =   316716,28x + 4692,88 0,99 0,03 0,09 

Cipermetrina y = 2332747,80x + 185379,68 0,98 0,07 0,21 

Difenoconazol y =   792009,30x + 25124,12 0,99 0,04 0,12 

Azoxistrobina y = 1227698,83x + 88083,61 0,98 0,06 0,18 

 

 

5.3 Resíduos de agrotóxicos em morangos 

 

No presente estudo, foram analisados no total 21 amostras de morangos, 

provenientes de diferentes fontes. A coleta foi realizada em diferentes tempos 

conforme descrito no item 4.2, sendo os resultados obtidos apresentados na Tabela 

6. Os IA‟s clorpirifós, α-endossulfam, β-endossulfam, iprodiona, λ-cialotrina, 

permetrina e cipermetrina foram pesquisados, no entanto não detectados em 

nenhuma das amostras analisadas e por isso foram omitidos da Tabela 6. 

A distribuição de agrotóxicos nas amostras analisadas é apresentada na 

Figura 9. Em 28,57% delas não foram detectados resíduos dos agrotóxicos 

pesquisados; 33,33% apresentaram resíduos abaixo do LMR estabelecido e 38,10% 

foram consideradas insatisfatórias por apresentarem resíduos de produtos não 

autorizados e/ou se autorizados acima do LMR.  
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Tabela 6. Resíduos de Agrotóxicos em mg kg-1 encontrados em amostras de 
morangos do  Alto Vale do Jequitinhonha, 2012. 

IA  Faz01 Faz02 Faz03 Faz04 Faz05 Faz06 Faz07 

Clorotalonila 
T1 0,91 0,55 0,61 <LQ ND ND ND 
T2 <LQb ND ND <LQ ND ND ND 
T3 NDc ND ND ND ND ND ND 

         

Difenoconazol 
T1 ND ND 0,1 ND ND 0,43 ND 
T2 0,12 <LQ 0,25 ND ND 0,13 0,22 
T3 ND ND ND ND ND ND ND 

         

Azoxistrobina 
T1 ND ND ND <LQ ND ND ND 
T2 0,87d ND ND ND ND 0,34d 0,15 
T3 ND ND ND ND ND ND ND 

         

Iprodiona 
 

T1 ND ND ND ND ND ND <LQ 

T2 ND ND 0,68 0,26 ND ND ND 

T3 0,18 ND 2,16d 0,51 ND ND ND 
a Ingrediente ativo não autorizado na cultura do morango 
b <LQ = abaixo do limite de quantificação 
c ND = não detectado 
d Acima dos LMR‟s permitidos para cultura do morango  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 9. Distribuição das amostras segundo a presença ou a ausência de resíduos de 
agrotóxicos. Os símbolos ND, <LMR, >LMR e NA referem-se respectivamente a não detecção de IA‟s; 
detecções em concentrações abaixo dos LMR‟s estabelecidos; detecções em concentrações 
superiores aos LMR‟s estabelecidos e detecção de IA‟s não autorizados. 

 

 

 

28,57%

33,33%

23,81%

4,76%

9,52%
38,10%

ND <LMR NA NA e >LMR >LMR



52 
 

Dentre as amostras insatisfatórias em 62,5% (que corresponde a 23,81% do 

total de amostras analisadas) foi detectada presença de clorotalonil que é um IA não 

autorizado na cultura do morango; 25% (9,52% do total de amostras analisadas) 

apresentaram IA‟s autorizados em concentrações acima do LMR e em 12,5% (4,76% 

do total) foram observadas as duas irregularidades. Estes resultados estão de 

acordo com os últimos dados do PARA (ANVISA, 2011) que evidenciaram que as 

principais irregularidades se relacionam à aplicação de ingredientes ativos não 

autorizados. 

Os dados do PARA no ano de 2010, revelaram que no estado de Minas 

Gerais, 60% das amostras analisadas apresentaram resultados insatisfatórios. Em 

nível nacional, de acordo com dados do mesmo programa 63,4% de amostras de 

morango apresentaram-se irregulares (ANVISA, 2011). Esses índices são superiores 

aos apresentados neste estudo, porém cabe ressaltar que o PARA avalia um número 

muito maior de IA‟s que o pesquisado neste estudo. 

A principal causa atribuída a esses resultados insatisfatórios relaciona-se a 

não utilização do receituário agronômico, pela maioria dos trabalhadores do campo. 

A utilização do mesmo pode se tornar uma ferramenta importante para minimizar os 

problemas ocasionados pelo uso incorreto de produtos químicos (LOPES, 2011) 

uma vez que somente o profissional habilitado é capaz de promover de forma 

eficiente e correta o diagnóstico do agente causal e avaliar os riscos do mesmo para 

a cultura (SALGADO; CONCEIÇÃO, 1992) garantindo a utilização de produtos 

somente se necessários e indicados para a cultura afetada. 

A utilização de agrotóxicos não autorizados resultam de dois tipos de 

irregularidades: seja porque foi aplicado um agrotóxico não autorizado para aquela 

cultura, mas cujo IA está registrado no Brasil e com uso permitido para outras 

culturas ou porque foi aplicado um agrotóxico banido do Brasil ou que nunca teve 

registro no país, logo, sem uso permitido em nenhuma cultura (ANVISA, 2011). 

No Brasil, a aplicação foliar de clorotalonil é permitida em algumas culturas de 

grãos, legumes e frutas (AGROFIT, 2012) sendo eficaz no tratamento de doenças 

fúngicas tais como podridão cinzenta, antracnose, manchas foliares. No entanto, seu 

uso não é autorizado para cultura do morango. Este ingrediente foi quantificado nas 

concentrações de 0,91 mg kg-1, 0,55 mg kg-1 e 0,61 mg kg-1  em amostras 

provenientes das faz01, faz02 e faz03, respectivamente, do primeiro tempo de 

monitoramento (T1). Foi ainda detectado abaixo do LQ da técnica em amostras 
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provenientes de faz01 (T1) e faz04 (T1 e T2).  

Mesmo estando em baixa concentração sua detecção se torna preocupante, 

pois como seu uso não foi recomendado não existem estudos da determinação dos 

LMR‟s e das quantidades seguras de exposição (LIMA; CORREA, 2012).  

Analisando o perfil de aplicação das fazendas (Tabela 6), percebe-se em 

amostras provenientes da faz01 a diminuição da concentração de clorotalonil do T1 

para o T2, acompanhado do aumento do número de princípios ativos aplicados 

sugerindo que outros IA‟s foram aplicados como forma de compensação.   

A estrutura química do clorotalonil revela a presença de múltiplos centros 

eletrofílicos reativos na molécula tornando-o altamente tóxico (VAN WEZEL; VAN 

VLAARDINGEN, 2004).   

 Seu efeito carcinogênico em ratos já é bem conhecido, sendo que seu 

mecanismo de toxicidade celular e consequente mitogênese indica que é um 

carcinógeno não genotóxico (GRISOLIA, 2005). Além disso, estudos de toxicidade 

com dose repetida em camundongos e ratos indicaram que o principal órgão afetado 

por este ativo (toxicidade sistêmica) é o rim. Este fato não foi observado em cães. 

Estudos ainda indicaram toxicidade no pré estomago de ratos e camundongos (FAO; 

WHO, 2009). 

De acordo com Grisólia (2005), para análise de risco, o clorotalonil é 

considerado como um fungicida de amplo espectro, apresentando resíduos na 

maioria dos alimentos que constituem a cesta básica. É classificado de acordo com 

sua toxicidade como classe III, sendo a IDA de 0,03 mg kg-1 de peso corporal 

(ANVISA, 201 -]b). 

O outro fator que caracteriza os resultados como insatisfatórios é a 

quantificação de IA‟s permitidos na cultura, porém em concentrações superiores aos 

permitidos pela legislação vigente, conforme monografias dos produtos 

estabelecidas pela ANVISA (ANVISA, 2011). 

Neste estudo, foram quantificados resíduos de azoxistrobina acima dos LMR‟s 

estabelecidos, em duas amostras coletadas no T2, provenientes das faz01 e faz06, 

sendo que naquela foi observada outra irregularidade que se refere à presença de 

clorotalonil, conforme já foi discutido. Iprodiona também foi quantificada em 

concentrações acima do LMR (amostra faz06T2). 

O LMR estabelecido para a azoxistrobina na cultura do morango é de 0,3 mg 

kg-1. Este IA foi detectado em 19,05% das amostras, estando em concentrações 
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superiores aos LMR em 50% destas. Os valores encontrados foram de 0,81 mg kg-1 

e 0,34 mg kg-1. Iprodiona foi detectada em uma única amostra na concentração 2,16 

mg kg-1, sendo o LMR estabelecido 2,0 mg kg-1 (ANVISA, [201-]b). 

As amostras insatisfatórias com níveis de agrotóxicos acima do LMR 

evidenciam sua utilização em desacordo com as determinações presentes nos 

rótulos e bulas: maior número de aplicações, quantidades excessivas de agrotóxicos 

aplicados por hectare, por ciclo ou safra da cultura, e não cumprimento do intervalo 

de segurança ou período de carência (ANVISA, 2011). 

A observância de frutos com concentrações de agrotóxicos acima dos LMR‟s 

é preocupante uma vez que a simples lavagem de frutas e hortaliças, em 

determinados casos, não elimina totalmente os resíduos desses produtos. Isto 

porque, os agrotóxicos podem ter dois modos de ação no vegetal: a ação sistêmica 

e por contato. Os de contato são aqueles que agem externamente na planta. Já os 

sistêmicos são aqueles que, quando aplicados nas plantas, circulam através da 

seiva por todos os tecidos vegetais (SILVA; FAY, 2004) não sendo, portanto 

eliminados por lavagem. 

Os agrotóxicos quando de sua utilização devem ser recomendados e 

aplicados adequadamente independente de ação sistêmica ou não, de maior ou 

menor toxicidade, e fitotoxicidade, respeitando-se a época, a dose e as diluições 

corretas, a frequência das aplicações, o período de carência e o manejo seguro 

(GARCIA, 2001). Deste modo, o consumidor terá em sua mesa produto seguro e de 

qualidade. 

É importante ressaltar que existem além dos efeitos tóxico-sistêmicos, para os 

quais são estabelecidas doses limites de exposição, os efeitos a longo prazo 

provenientes da exposição a este tipo de substâncias. Vários estudos, realizados no 

Brasil, associam o desenvolvimento de câncer à exposição a estas substâncias 

químicas (KOIFMAN; HATAGIMA, 2003). 

Estudos sobre impacto de agrotóxicos na saúde humana vêm crescendo 

consideravelmente no Brasil, porém os dados ainda não são suficientes para 

conhecer o efeito ocasionado pelo uso intensivo dos mesmos. Um dos problemas 

apontados é a escassez de dados sobre o consumo de agrotóxicos e intoxicações 

por estes produtos. Os principais sistemas de registros de intoxicações por 

agrotóxicos no Brasil são o SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas), o SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares) a CAT 
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(Comunicação de Acidentes de Trabalho) e o SINAN (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação) (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). 

De acordo com dados da FAO e WHO (2008) azoxistrobina tem baixa 

toxicidade aguda quando administrado por via oral, dérmica ou por inalação. 

Estudos indicaram que a DL50  em ratos tratados por via oral, foi de > 5000 mg kg-1 

de peso corporal e por via dérmica de > 2000 mg kg-1 de peso corporal. A 

concentração letal mediana (CL50)  em ratos tratados por inalação (nariz apenas) foi 

de 0,7 mg L-1.  

Difenoconazol foi o IA mais prevalente (Figura 10) sendo encontrado em 

amostras provenientes de 5 fontes. Este IA foi detectado em 7 (faz01(T2), faz02 

(T2), faz03 (T1 e T2), faz05 (T2) e faz 06 (T1 e T2)) das 21 amostras analisadas com 

concentrações variando de 0,04-0,11 (entre o LD e LQ) a 0,43 mg kg-1. Estes valores 

estão abaixo do LMR permitido para a cultura do morango de acordo com a 

monografia deste IA que estabelece limites de 0,5 mg kg-1 (ANVISA, 201-]b).  

 

 

Figura 10. Freqüência dos ingredientes ativos encontrados em amostras de morango do Alto 
Vale do Jequitinhonha. 

 

 O intervalo de segurança estabelecido para o difenoconazol de acordo com 

sua monografia estabelecida pela ANVISA (201-]b) é de 1 dia. Este intervalo é o 

período compreendido entre a última aplicação e a colheita, sendo um fator 

importantíssimo no uso correto dos agrotóxicos, pois garante que os resíduos 
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remanescentes nos alimentos estejam abaixo do limite máximo permitido para o 

consumo (LIMA et al., 2009). O intervalo de segurança varia de cultura para cultura 

sendo que para o difenoconazol pode chegar a 45 dias na cultura do arroz (ANVISA, 

201-]b).   

 O número máximo de resíduos diferentes encontrados em uma mesma 

amostra entre as analisadas foi 3 IA‟s aplicados na faz01 no T1, conforme 

demonstrado na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Dispersão unidimensional do número de IA‟s presentes nas amostras analisadas, 

Alto Vale do Jequitinhonha (2012). 

 

A utilização de formulações com diferentes misturas de ingredientes ativos faz 

com que seja possível prever os mecanismos de ação no plano agronômico pelos 

quais os mesmos irão agir, no entanto efeitos ecotoxicológicos de mutagenicidade e 

de carcinogenicidade para o homem são desconhecidos, em razão da grande 

variedade de diferentes interações que podem ocorrer (GRISOLIA, 2005). 

Existem presentes no mercado uma gama de produtos comerciais que 

apresentam em sua consttituição os ingredientes ativos detectados, neste trabalho, 

nas amostras de morangos. De acordo com dados do Sistema de Agrotóxicos 

Fitossanitários (AGROFIT, 2012) são 39 produtos formulados à base de clorotalonil 

(associados ou não), 10 de azoxistrobina, 9 de difenoconazol e 4 de iprodiona. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Em 38, 10% das amostras de morangos, produzidos e comercializados no 

Alto Vale do Jequitinhonha, foram encontrados algum tipo de irregularidade (LMR de 

agrotóxicos  acima do permitido e/ou agrotóxico não autorizados para a cultura). 

Dentre os agrotóxicos pesquisados, foram detectados e/ou quantificados resíduos 

de azoxistrobina, difenoconazol, iprodiona e clorotalonil, sendo este último não 

autorizado para a cultura.  
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CAPÍTULO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Influência de filmes biodegradáveis na pós-colheita de morangos 

refrigerados. 

  



68 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Morangos são frutos altamente apreciados pelos consumidores, por suas 

características sensoriais e nutricionais. Sua coloração vermelha intensa, além do 

seu aroma característico, textura, maciez e sabor levemente acidificado são alguns 

dos atributos que os torna tão apreciados. Em relação às características nutricionais, 

são frutos com baixa quantidade calórica, podendo ser consumidos por pessoas que 

necessitem de dietas com restrições calóricas. Além disso, são descritos na 

literatura vários benefícios à saúde humana associados ao consumo do fruto, tais 

como atividade antioxidante, anti-inflamatória, redução do colesterol,  efeito 

anticarcinogênico e antineurodegenerativo, entre outros. 

O morango é um fruto altamente delicado e com curto tempo de vida pós-

colheita, em virtude da epiderme delgada, do alto teor de água e elevada taxa 

respiratória, sendo sua comercialização um desafio. Deste modo, tornam-se 

necessárias, medidas que visem a conservação do fruto, promovendo a manutenção 

de suas propriedades e aumentando o seu tempo de vida útil. Entre as principais 

medidas tomadas, o uso da refrigeração é bem descrito e mostra-se eficiente. No 

entanto, esta prática associada a outros métodos, tais como atmosfera modificada 

pode se tornar muito mais vantajosa. 

Neste sentido, o uso de revestimentos comestíveis é uma proposta recente 

aprimorada de técnicas que vêm sendo utilizadas de longa data que visam aumentar 

o tempo de vida útil dos alimentos por eles revestidos. Estes revestimentos podem 

ser de dois tipos: filmes comestíveis que são preparados separadamente e aplicados 

no fruto e/ou coberturas comestíveis que são formadas diretamente na superfície do 

material a ser revestido. Entre os principais materiais utilizados na formação destes 

revestimentos, estão os polissacarídeos, proteínas e lipídeos que têm como 

vantagem em relação aos materais sintéticos a biodegradabilidade. 

O amido é um polissacarídeo abundante na natureza, de baixo custo e que 

vem sendo utilizado como revestimento em diversos frutos, mostrando-se eficiente 

na manutenção das propriedades dos mesmos. Também a quitosana vem sendo 

cada vez mais utilizada com este objetivo, graças as suas propriedades em formar 

filme conferindo uma barreira eficiente na superfície do fruto. Além disso, é uma 

substância segura, e que tem propriedades antimicrobianas bem descritas na 
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literatura, que se tornam importantes para minimizar o crescimento de micro-

organismos que podem deteriorar o alimento e/ou oferecerem riscos à saúde do 

consumidor pela produção de substâncias tóxicas.  Seu uso não se limita a este, 

sendo também aplicada nos campos da medicina, engenharia química, farmácia, 

nutrição e proteção do ambiente. 

Outro material que vem sendo utilizado com intuito de melhorar as 

características de frutos armazenados é o cálcio. São descritos na literatura, 

melhorias, sobretudo na firmeza, de frutos tratados com soluções de cálcio 

isoladamente ou associadas a outras substâncias e/ou tratamentos, além de 

atividade antimicrobiana. 

A implementação de tecnologias que visam aumentar o tempo de vida pós-

colheita de morangos é importante, uma vez que pode tornar sua comercialização 

mais viável, diminuindo perdas e levando ao incremento da renda dos produtores. 

Assim, a região do Alto Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais onde existem 

propriedades com atividade agrícola familiar de cultivo de morango pode ser 

beneficiada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Morango  

  

 

O morangueiro é uma planta pertencente à família Rosacea e do gênero 

Fragaria caracterizada como perene, rasteira e herbácea (GOMES, 2007). A cultura 

encontra-se difundida em regiões de clima temperado e subtropical estando a 

produção mundial de morangos concentrada, sobretudo nos continentes europeu e 

americano que juntos somam 75% da produção mundial (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations - FAO, 2008).  

Segundo dados da FAO (2008) no período de 1997 a 2006 a produção 

mundial teve crescimento de 29% e o crescimento da área plantada foi de 18%. No 

ano de 2006, estimou-se a produção mundial em 3.908.975 toneladas, em uma área 

plantada de 262.165 hectares. 

No Brasil, o principal polo produtor da cultura do morango está em Minas 

Gerais que produz cerca de 40 mil toneladas anuais (40% da produção nacional) 

seguido pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Estes três estados juntos 

perfazem 80% da produção nacional. Os estados do Paraná, Santa Catarina, 

Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro e Distrito Federal são responsáveis pelos 20% 

restantes (CARVALHO, 2006). 

A cultura pode ser caracterizada segundo seu modo de produção como de 

produção familiar uma vez que ocorre em pequenas áreas dentro das propriedades 

com territórios de cultivo de aproximadamente 0,5 a 1,0 hectare (PAGOT; 

HOFFMANN, 2003). Tem também caráter social, pois absorve elevado contingente 

de mão de obra contribuindo para geração de renda e desenvolvimento de 

determinadas regiões (SANTOS et al., 2007), incluindo o Alto Vale do Jequitinhonha, 

Minas Gerais. 

Na região do Alto Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, existem propriedades 

cuja atividade agrícola familiar do cultivo do morango pode se tornar ainda mais 

viável, desde que, implantada tecnologia adequada para aumento da vida pós-

colheita destes frutos e consequentemente, maior comercialização e incremento à 
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renda destes pequenos agricultores.  

O fruto tem como atrativos sua coloração vermelha intensa, além do seu 

aroma característico, textura, maciez e sabor levemente acidificado. Os ácidos e 

açúcares presentes em sua constituição são os responsáveis pelo seu sabor 

(HENRIQUE; CEREDA, 1999). No entanto, são frutos pouco resistentes e  

delicados, em virtude da sua epiderme delgada, do alto teor de água e alto 

metabolismo (DIAS, 2007). 

Os verdadeiros frutos são a parte considerada popularmente como semente e 

são denominados botânicamente como aquênios. A polpa comestível, de sabor 

característico e atrativo, na realidade é o receptáculo desses frutos sendo, portanto, 

o morango um pseudofruto (TAIZ; ZEIGER,2004). 

O morango é caracterizado com padrão de respiração não-climatérico no qual 

ocorre diminuição gradual na respiração, não havendo produção de etileno 

endógeno e não ocorrendo amadurecimento nem alterações das características 

sensoriais após a colheita (CANTILLANO, 2006; CHITARRA; CHITARRA, 2005). No 

entanto mesmo diminuída, a taxa de respiração pós-colheita ainda é alta o que leva 

à rápida deteriorização do fruto (SANTOS et al., 2007). 

O ponto de colheita dos frutos é baseado na sua coloração. Para consumo in 

natura o fruto deve ter no mínimo de 50 a 75% de sua coloração vermelha intensa 

(CANTILLANO, 2006). Coletar os frutos antes do grau de amadurecimento ideal 

pode diminuir sua aceitabilidade no mercado por diferenças nas propriedades 

organolépticas relacionadas a alta acidez, adstringência e ausência de aroma. Da 

mesma forma, frutos coletados muito maduros têm menor tempo de prateleira por se 

deteriorarem mais rapidamente (CANTILLANO, 2003).  

Segundo Hannum (2004), o consumo de morango exerce efeito antioxidante, 

anti-inflamatório, anticarcinogênico e antineurodegenerativo. É considerado um fruto 

de baixo conteúdo calórico, por possuir baixos teores de lipídeos (0,6 g 100g-1), 

carboidratos (7,4 g 100g-1) e proteínas (1,0 g 100g-1) (FRANCO, 2002), podendo ser 

consumido por indivíduos que necessitem de dietas com restrições calóricas. É 

também fonte de vitamina C, riboflavina, piridoxina, niacina e apresenta quantidades 

significativas de magnésio, manganês, cálcio, ferro, fósforo e potássio (TACO, 2006). 

Morangos também vêm sendo associados à redução do colesterol, graças às 

fibras solúveis presentes em sua constituição, sendo um fruto rico em pectina. Já as 

fibras insolúveis que são constituintes dos aquenios auxiliam na melhora do trânsito 
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intestinal, evitando constipação (ROCHA et al., 2008).  

É um fruto rico em compostos fenólicos. Contém bioflavonóides, como as 

antocianinas que são pigmentos naturais responsáveis pela cor atrativa dos frutos. A 

presença deste pigmento se torna indicador da maturação dos frutos (CANTILLANO, 

2003). Além de antocianinas são também encontrados no fruto, ácido elágico, 

catequina, quercetina e kaempferol (HANNUM, 2004). De acordo com De Angelis 

(2001) os compostos fenólicos agem como antioxidantes naturais possuem atividade 

anticarcinogênica, diminuem incidência de doenças coronarianas e têm ação 

bactericida e fungicida. 

Os açúcares estão entre os principais componentes solúveis dos morangos e 

atuam como fontes de energia para transformações metabólicas (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005) sendo que glicose, frutose e sacarose representam 99% do 

conteúdo total de açúcar, havendo predominância dos primeiros sobre a sacarose 

(CORDENUNSI et al., 2002). 

No entanto, alguns componentes presentes na constituição da fruta podem ter 

efeito antinutriente. É o que ocorre com o ácido oxálico que pode ocasionar o 

surgimento de cálculos nos rins e bexiga, reduzindo a absorção de ferro e cálcio no 

organismo. Além deste, apresentam um salicilato natural (semelhante ao ácido 

acetilsalicilico que é o principio ativo do medicamento de nome comercial Aspirina) 

que pode ser responsável por casos de alergia em pessoas sensíveis a este 

componente (ROCHA et al., 2008).  

  

 

2.2 Colheita 

 

 

Por ser considerado fruto altamente perecível, o morango necessita de 

manuseio cuidadoso durante as etapas de colheita e pós-colheita (ANTONIOLLI et 

al., 2007), sendo a colheita realizada de forma manual. 

De acordo com Balbino (2004), a colheita geralmente inicia-se aos 60 dias 

após o plantio, o qual depende das condições climáticas, solo, método de produção 

e cultivar, prolongando-se por no máximo seis meses, até que a temperatura se 

eleve e o fotoperíodo se alongue, determinando o fim do período produtivo. Ela deve 
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ser realizada nas horas mais frescas do dia com os frutos livres de umidade, 

orvalho, chuva ou irrigação. 

 

 

2.3 Qualidade pós-colheita 

 

 

A definição de qualidade não é uma tarefa fácil, visto que não é um atributo 

único e bem definido, mas sim o somatório de várias características e propriedades 

que são inerentes a cada produto. Assim, os atributos da qualidade são expressos 

pela integridade do produto, frescor, “flavor” e textura, combinadas a outras 

propriedades físicas, químicas ou estéticas além do valor nutritivo e multifuncional 

decorrente de presença de compostos químicos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

As perdas pós colheita em frutas frescas são enormes, cerca de 25 a 40% 

dependendo do tipo de fruta, refletindo a falta de conhecimentos e aplicação de 

técnicas adequadas no que diz respeito às etapas de seleção, embalagem, 

armazenamento, transporte e das condições biológicas e químicas envolvidas 

nestes processos. São necessárias aplicação de tecnologias pós colheita eficientes 

(AOUADA, 2009) que reduzam as perdas, aumentando a disponibilidade de 

alimentos e minimizando o impacto de tais perdas na economia. 

Morangos possuem alta taxa respiratória (aproximadamente 15 mg de CO2  

kg-1 h-1, a 0 ºC) e curta vida pós-colheita (SANTOS et al., 2007). As transformações 

bioquímicas pelas quais o fruto passa ao longo de seu desenvolvimento e na fase 

pós-colheita são os principais eventos responsáveis pelas modificações nos 

atributos sensoriais e nutricionais dos mesmos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). O 

manuseio da fruta, nas fases desde a colheita à comercialização, gera injúrias 

físicas e mecânicas em virtude da fragilidade da sua epiderme o que propicia a 

deteriorização dos mesmos por micro-organismos, levando a perdas nutricionais, 

qualitativas e econômicas (KADER, 1992). 

Ao longo do amadurecimento, o fruto passa por transformações em suas 

características físico-químicas ocorrendo mudanças na cor e aparência. Em geral, a 

textura dos frutos é alterada devido à redução da firmeza da polpa e a perda de 

peso. Além disso, ocorre diminuição nos teores de sólidos solúveis e acidez titulável 
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sendo estes indicadores de qualidade dos frutos (FERREIRA et al., 2004) 

A comercialização do morango é um grande desafio, por se tratar de fruto 

altamente perecível que necessita de cuidado no manuseio, transporte e 

armazenamento. Um dos parâmetros que pode ser controlado e influencia de forma 

direta na conservação de frutas e hortaliças é a temperatura (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). Baixas temperaturas durante o armazenamento contribuem para 

o decréscimo da deterioração e a associação com o resfriamento rápido promove 

redução da taxa metabólica, da perda de matéria fresca, do murchamento dos frutos 

e da desidratação do cálice. O armazenamento do fruto em temperaturas entre 0 e 1 

ºC tem se mostrado eficiente na conservação dos frutos. (ANTONIOLLI et al., 2007; 

CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

De acordo com Cordenunsi, Nascimento e Lajolo (2003) a temperatura de      

0 °C é considerada a melhor para o armazenamento dos morangos, porque reduz as 

mudanças na qualidade. Já Brackmann et al. (2002) concluiram que para o 

armazenamento de morangos cv Oso Grande, a faixa ideal varia de 0 ºC a -1,6 ºC, 

ressaltantdo que a 0 °C as frutas são mais firmes e ácidas, enquanto que a  -1,6 °C 

a incidência de podridões é menor. No entanto, afim de se prolongar a vida útil dos 

frutos, a otimização da temperatura deve ser associada a outras técnicas. 

  

 

2.4 Incidência de Doenças 

 

 

A cultura do morango é extremamente suscetível a várias doenças, sendo a 

maioria delas causada por fungos, podendo alterar tanto produtividade quanto levar 

à depreciação do fruto, interferindo na qualidade pós colheita dos mesmos. Alguns 

fatores que tornam as condições favoráveis ao desenvolvimento de patogenos 

relacionam-se ao clima propício no qual a cultura melhor se adaptou, à forma de 

cultivo (intensivo) e à práticas agrícolas inadequadas (TANAKA; BETTI; KIMATI, 

2005). 

Existem mais de dez doenças de pós-colheita em frutos de morango já 

registradas na literatura mundial. As principais doenças que se desenvolvem no 

morango são podridão (mofo cinzento), podridão-de-Rhizopus e antracnose, 
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causadas respectivamente por Botrytis cinerea, Rhizopus nigricans e Colletotrichum 

spp (ULLIO; MACARTHUR, 2004). 

A podridão apresenta-se, sobretudo, na extremidade do cálice ou em regiões 

em contato com outros frutos contaminados (ULLIO; MACARTHUR, 2004). Essa 

doença se manifesta sobre os frutos na forma de uma massa de micélios de cor 

cinza sendo disseminada com maior intensidade após períodos de chuvas que 

antecedem a colheita (BALBINO, 2004). Já a antracnose caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de manchas escuras em toda a planta levando a perdas severas 

na produção e qualidade dos morangos (ULLIO; MACARTHUR, 2004). 

 

 

2.5 Filmes e Coberturas Comestíveis  

 

 

O uso de películas (filmes) comestíveis é uma proposta recente, no entanto 

aperfeiçoada de técnicas que já vem sendo utilizadas de longa data. Nos séculos XII 

e XIII, ceras já eram utilizadas na China com intuito de retardar a senescência de 

laranjas e limãos frescos (HARDENBURG, 1967). O envolvimento de alimentos em 

gordura com intuito de reduzir a perda de umidade foi usado na Inglaterra no século 

XVI (DEBEAUFORT; QUEZADA-GALLO; VOILLEY, 1998). Na década de 50, 

emulsões de cera de carnaúba foram desenvolvidas para o revestimento de frutas e 

hortaliças. Mesmo assim, foram nessas últimas décadas que se ampliaram as 

pesquisas e a produção de filmes e revestimentos para uso na indústria de 

alimentos, visando melhoria da qualidade e extensão da vida de prateleira de vários 

tipos de produtos (ASSIS; BRITTO, FORATO, 2009). 

A utilização de filmes e revestimentos comestíveis sobre a superfície do fruto 

visa reduzir a perda de massa e evitar contaminações por agentes externos, trocas 

gasosas com o meio ambiente e o amadurecimento precoce. Esses filmes são 

preparados a partir de materiais biodegradáveis (AZEREDO, 2003) cujo uso vem 

sendo cada vez mais crescente, assim como os investimentos em pesquisa voltados 

para a área, em função das mudanças no grau de exigência dos consumidores que 

buscam produtos mais seguros do ponto de vista de toxicidade, além da 
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preocupação com os danos ambientais promovidos com a utilização de outras 

fontes. 

Embora os termos sejam usados muitas vezes indiscriminadamente, 

conceitualmente, pode-se distinguir filmes e coberturas comestíveis da seguinte 

forma: filmes são preparados separadamente e aplicados na superfície do fruto, 

enquanto as coberturas são formadas diretamente na superfície do alimento pela 

aplicação de uma solução filmogênica (AZEREDO, 2003)  e posterior evaporação do 

solvente. 

As técnicas de aplicação das coberturas comestíveis sob o fruto geralmente 

são feitas por imersão, aspersão, fluidização ou por aplicação por pincelamento.  

Como as soluções filmogênicas são aplicadas diretamente no alimento, tornando-se 

parte integrante do mesmo, elas não devem interferir em suas características 

sensoriais. Além disso, é desejável que molhem e espalhem-se uniformemente na 

superfície do fruto, e após a secagem apresentem adesão, coesão e durabilidade 

(RIBEIRO, 2005). 

Por promoverem mudanças na atmosfera do fruto estes filmes ou 

revestimentos são considerados embalagens ativas, promovendo barreiras 

semipermeáveis que controlam mudanças fisiológicas, físico-químicas e 

microbiológicas (DAVANÇO, 2006). Além disso, contribuem para melhorar as 

características sensoriais, gustativas e nutricionais dos alimentos (VILLADIEGO et 

al., 2005). 

Revestimentos comestíveis podem também ser utilizados como carreadores 

de outras substâncias tais como antioxidantes, agentes antimicrobianos, 

nutracêuticos, compostos coloridos e flavor (KESTER; FENNEMA, 1986). 

A função a ser desempenhada pelo revestimento comestível depende 

basicamente de dois fatores: do tipo de substrato que ele está recobrindo e do tipo 

de deteriorização a qual o produto está submetido. Esses revestimentos de acordo 

com sua natureza têm a capacidade de inibir perda de água, compostos aromáticos, 

lipídios e outros solutos; alteram a permeabilidade a gases (oxigênio e gás 

carbônico); são carreadores de aditivos alimentares e agentes antimicrobianos além 

de melhorarem a integridade mecânica e de manuseio do alimento revestido 

(BAUTISTA-BAÑOS et al., 2006). 

Os filmes e revestimentos comestíveis quanto a sua constituição química 

podem ser de natureza hidrocoloidal (obtidos a partir de polissacarídeos e proteínas) 
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ou de natureza lipídica. Os elaborados a partir de polissacarídeos e proteínas são 

caracterizados pelas excelentes propriedades mecânicas, ópticas e sensoriais, no 

entanto são de natureza hidrofílica apresentando alto coeficiente de permeabilidade 

ao vapor d'água. Já os filmes de natureza lipídica são caracterizados pela sua 

hidrofobicidade conferindo excelente barreira ao vapor d'água, mas geralmente são 

opacos e pouco flexíveis o que pode influenciar as características sensoriais do 

alimento (GALLO et al., 2000).  

A natureza química dos filmes e revestimentos pode ainda ser heterogênea, 

consistindo de misturas de polissacarídeos, lipídeos e proteínas, otimizando as 

propriedades funcionais do filme de acordo com as propriedades individuais dos 

elementos que o compõem (KESTER; FENNEMA, 1986). 

Para se obter filmes e coberturas comestíveis e/ou biodegradáveis são 

necessários um agente formador de filme (macromolécula) que será disperso ou 

solubilizado em um solvente (agua, etanol, entre outros), obtendo-se desta forma 

uma solução filmogênica que mediante evaporação do solvente levará à formação 

da cobertura. Entre as macromoléculas, os principais grupos utilizados são 

proteínas, polissacarídeos e seus derivados, e lipídios (monoglicerídeos, ácidos 

graxos, ceras naturais e outros). Pode também ser necessária a adição de um 

plastificante (com intuito de atenuar a rigidez de filmes formados) e agentes 

reguladores de pH (BERTAN, 2003). 

É desejável que os filmes e coberturas comestíveis apresentem propriedades 

sensoriais neutras, ou seja, não modifiquem o odor e sabor do alimento que 

revestem e sejam transparentes promovendo melhorias na aparência da superfície 

conferindo-lhe mais brilho e redução da viscosidade sem, no entanto modificar suas 

propriedades (GARCIA; MARTINO; ZARITZKY, 1998a). 

A utilização de revestimentos comestíveis em morangos já é bem descrita na 

literatura. Garcia, Martino e Zaritzky (1998b) obtiveram melhoras significativas ao 

utilizarem revestimentos à base de amido associado a sorbato de potássio (que tem 

efeito antimicrobiano), sendo verificada a extenção da vida útil do fruto de 14 para 28 

dias. Ainda utilizando o amido (fécula de mandioca) Henrique e Cereda (1999) 

também constataram o aumento da vida útil dos frutos. Tanada-Palmu e Grosso 

(2005), recobrindo morangos com revestimentos a base de glúten de trigo também 

obtiveram efeitos positivos sobre a qualidade dos frutos, reportando melhorias 

quanto à firmeza dos pseudofrutos, estendendo a vida útil e retardando a 
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senescência. 

Esses filmes podem ser considerados de acordo com as diretrizes da Portaria 

nº 540 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 1997) como 

aditivos alimentares já que de acordo com esta portaria aditivos são definidos como 

qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de 

nutrir, porém, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, 

biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, 

tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou 

manipulação de um alimento. Os revestimentos podem ainda ser enquadrados nesta 

mesma portaria como agentes conservantes, por serem substâncias que têm a 

finalidade de atrasar a deterioração microbiana ou enzimática dos alimentos. Deste 

modo, filmes e revestimentos comestíveis devem ser seguros, inócuos e não devem 

apresentar riscos à saúde humana. 

 

 

2.6 Quitosana 

 

  

A quitosana é um polissacarídeo de cadeia linear obtido pela desacetilação da 

quitina. É formado por unidades de 2-amino-2-desoxi-D-glicose unidas por ligação α-

1,4 (DEVLIEGHERE; VERMEULEN; DEBEVERE, 2004) conforme demonstrado na 

Figura 1. Nos últimos anos, vem sendo utilizada de forma segura como 

revestimentos em alimentos devido à sua biocompatibilidade, não toxicidade e ação 

antimicrobiana (CAMPANIELLO et al., 2008), sendo considerada mais segura que a 

glicose (COSTA SILVA; SANTOS; FERREIRA, 2006). 

As possibilidades de utilização de quitosana na indústria alimentícia não se 

restringem apenas à formação de filmes biodegradáveis, tendo propriedades como 

agente emulsificante de aromas, antioxidante e estabilizante. É também utilizada em 

processos de clarificação de suco, recuperação de resíduos e purificação de água, 

destacando-se ainda seu uso na preservação microbiológica do alimento. Suas 

aplicações se expandem ainda nos campos da medicina, engenharia química, 

farmácia, nutrição e proteção do ambiente (DEVLIEGHERE; VERMEULEN; 

DEBEVERE, 2004). 
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A aplicação de revestimentos sobre a superfície de frutas e hortaliças 

promove modificação da atmosfera do fruto reduzindo perda de água e diminuindo 

atividade respiratória (CHITARRA; CHITARRA, 2005), o que pode aumentar sua vida 

útil. De acordo com Apail et al. (2009) quitosana forma uma fina camada sobre a 

superfície dos frutos se mostrando eficiente como barreira a gases, à perda de água 

e controlando o escurecimento enzimático, por promover atraso na atividade de 

polifenoloxidases durante o armazenamento. Além disso, possui atividade 

antimicrobiana. Como morangos são frutos altamente perecíveis e suscetíveis à 

deteriorização por micro-organismos, a aplicação de substâncias bioativas torna-se 

alternativa segura e reflete uma tecnologia limpa que pode melhorar suas 

características pós-colheita (CAMPOS; KWIATKOWSKI; CLEMENTE, 2011). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura primária de quitosana sendo n o grau de 

polimerização. 

 

O uso da quitosana já foi relatado para manter a qualidade pós colheita de 

frutos e hortaliças tais como frutas cítricas (CHIEN; SHEU; LIN, 2007a), uva itália ( 

CAMILI et al., 2007), pêssegos e kiwis (DU; GEMMA; IWAHORI, 1997), morangos 

(RIBEIRO, 2005; HAN et al., 2004), tomates (LIU et al., 2007), maçãs (ASSIS; 

ALVES, 2002), logans (JIANG; LI, 2001), lichias (DONG et al., 2004) cenouras 

(DURANGO; SOARES; ANDRADE, 2006), mamão papaya (BAUTISTA-BANOS et 

al., 2003), mangas (CHIEN; SHEU; YANG, 2007), caquis (CIA et al., 2010), goiabas 

(CERQUEIRA et al., 2011) entre outros frutos. 

Chien, Sheu e Lin (2007b) avaliaram a eficiência do biofilme de quitosana 

para retardar o escurecimento, a deterioração e a perda de água em pitayas 
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vermelhas (Hylocereus undatus) fatiadas, observando que houve manutenção do 

conteúdo de sólidos solúveis, acidez titulável e ácido ascórbico, e que este 

revestimento não influenciou em sua qualidade sensorial e diante disto sugeriu o uso 

de coberturas de quitosana para preservar frutas minimamente processadas de 

forma geral. 

Graças a esta capacidade de quitosana em formar um revestimento 

semipermeável, sua aplicação em morangos pode minimizar a taxa respiratória e 

reduzir perdas de água do mesmo, prolongando a vida útil pós colheita desses frutos 

(BAUTISTA-BAÑOS et al., 2006; DEVLIEGHERE; VERMEULEN; DEBEVERE, 

2004), além de diminuir contaminação fúngica devido as suas propriedades 

fungicidas e fungistáticas associadas ao biopolímero  (CAMPANIELLO et al., 2008). 

A aplicação de quitosana nas concentrações 1,0% (m/v) e 1,5% (m/v) reduziu 

a podridão de B. Cinerea em morangos armazenados por 21 dias a 13 ºC sendo o 

mecanismo atribuído à indução da atividade das enzimas quitinase e β-1,3-

glucanase (EL GHAOUTH et al.,1991). 

Quitosana tem sido utilizada como filmes e revestimentos comestíveis porque 

é efetiva na inibição do crescimento de bactérias Gram positivas e Gram negativas, 

além de promover a inibição no crescimento de bolores e leveduras (HERNÁNDEZ-

MUÑOZ et al., 2008). 

Os filmes e coberturas a base de quitosana tem por característica química a 

hidrofilicidade atribuída aos grupos desacetilados presentes na cadeia polimérica, ao 

redor dos quais é favorecido o rearranjo de moléculas de água em torno desses 

sítios (SIGNINI; CAMPANA FILHO, 2001). O principal aspecto negativo da presença 

de água nesses filmes é que esta acelera os processos degradativos. 

No entanto, como as quitosanas comerciais são obtidas a partir da 

desacetilação da quitina e no Brasil esse processo não é padronizado pelas 

indústrias produtoras, os produtos obtidos têm diferentes densidades e diferentes 

graus de desacetilação, dificultando o estabelecimento de um processamento 

padrão de géis e a obtenção de filmes e revestimentos com características 

reprodutíveis (ASSIS; ALVES, 2002). 
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2.7 Amido 

 

 

Amido tem sido cada vez mais utilizado como revestimentos biodegradáveis 

na substituição parcial ou total de polímeros plásticos com objetivo de melhorar a 

qualidade pós colheita de produtos vegetais (XU et al., 2005). Os filmes a base de 

amido apresentam boas propriedades mecânicas e excelente propriedade de 

barreira ao O2 permitindo o controle das trocas gasosas por respiração e pelo 

desenvolvimento microbiano (DONHOWE; FENNEMA, 1994). Sua utilização é 

bastante promissora porque além da biodegradabilidade é um produto de baixo 

custo (HENRIQUE; CEREDA; SARMENTO, 2008).  

Em seu estado natural, o amido é insolúvel em água fria sendo suas 

características dependentes da fonte da qual foi extraído (BELLO-PÉREZ, et al., 

2006). Deste modo, suas soluções são geralmente obtidas por meio da sua 

geleificação em água aquecida até cerca de 70 ºC, sob agitação constante e 

posterior resfriamento a 15 º C (FONTES; SARMENTO; SPOTO, 2007). 

De acordo com a resolução CNNPA nº 12 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 1978) diferencia-se amido e fécula da seguinte forma: 

amido é o produto amiláceo extraído das partes aéreas comestíveis dos vegetais 

como, por exemplo, sementes, ao passo que fécula é o produto amiláceo extraído 

das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais como tubérculos, raízes e 

rizomas. Em ambos os casos devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e 

limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitas.  

Nos vegetais a produção de amido se dá a partir da sacarose e dentre todos 

os polissacarídeos é o único produzido em pequenos agregados individuais 

denominados grânulos (FENIMAN, 2004). O amido é constituído basicamente por 

amilose e amilopectina que estão em proporções variáveis de acordo com a fonte 

botânica da qual o amido foi extraído (CEREDA, 2002).  

A amilose é formada por unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas 

α-1,4, originando uma cadeia linear (Figura 2A). Já a amilopectina é formada por 

unidades de glicose unidas em α-1,4 e α-1,6 (Figura 2B), formando uma estrutura 

ramificada (TESTER et al., 2004). 

A capacidade de amido na formação de filmes é atribuída, sobretudo às 

propriedades físico-químicas e funcionais da amilose para formar géis. Pela sua 
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estrutura linear, em solução aquosa a amilose se dispõe em moléculas paralelas que 

se unem por ligações fracas intermoleculares (ligações de hidrogênio) diminuindo a 

afinidade por água e favorecendo a formação de pastas opacas e filmes resistentes 

(WURZBURG, 1986). 

Deste modo, a formação da película de amido depende da fonte botânica a 

partir da qual este polissacarídeo é isolado e por isso a busca por amidos em 

diversas fontes é um objetivo de vários grupos de pesquisas. As atenções têm sido 

voltadas, por exemplo, para o amido de banana que apresenta um teor em amilose 

(35%) maior do que o de amidos convencionais (milho, trigo e batata) (BELLO-

PÉREZ et al., 1999). 

O teor de amilose em bananas, conforme descrito em diversos trabalhos 

apresenta grandes variações. Waliszewski et al. (2003) reportaram 40,7% de 

amilose em amido de banana e Nwokocha e Willians (2009) encontraram valores de 

26% de amilose aparente e 24% de amilose total para amido de variedades branca e 

amarela de banana. Esses valores são superiores aos encontrados por Garcia et al 

(1999) em amidos de milho, batata, arroz, trigo e mandioca cujos valores obtidos 

variam entre 15 a 30%. Assim, o amido extraído da banana por ter alto teor de 

amilose possui grande potencial de formação de filmes. 

A extração de amido a partir de banana, para diversas utilizações, entrou em 

foco principalmente devido à introdução do conceito de amido resistente (FREITAS; 

TAVARES, 2005), pois tal fruta é rica neste componente que pode trazer diversos 

benefícios para a saúde humana. 

O amido resistente, por resistir à ação das enzimas digestivas promove 

efeitos na saúde humana semelhantes aos causados pelas fibras solúveis e 

insolúveis. Nos anos mais recentes, o amido foi acrescido à fração fibra (NATIONAL 

STARCH AND CHEMICAL COMPANY, 2009). 

O amido é um dos principais componentes da banana que sofre 

transformações ao longo do amadurecimento. No fruto verde seu teor está em torno 

de 70 a 80% caindo para valores próximos de 1% no fim do climatério, enquanto 

para açúcares, em especial sacarose, percebe-se aumento de seu teor o que sugere 

a conversão de amido em sacarose ao longo do amadurecimento (CORDENUNSI; 

LAJOLO, 1995). Por isso as pesquisas estão voltadas para o fruto em estágio verde 

de maturação. 

Os filmes de amido geralmente são feitos pela dispersão ou solubilização das 
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macromoléculas em um solvente (água, etanol ou ácidos orgânicos), geralmente sob 

aquecimento, obtendo-se uma solução filmogênica a ser aplicada sobre a superfície 

do alimento (coberturas) ou sobre um suporte (filmes) com posterior evaporação do 

solvente e consolidação do biofilme. Isso é possível graças às propriedades do 

amido em apresentar retrogradação (GONTARD et al., 1991) após a desestruturação 

estrutural de seus grânulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da facilidade de preparação de filmes à base de amido, algumas 

desvantagens são associadas ao mesmo, tais como suas pobres propriedades 

mecânicas fazendo com que se torne necessária a aplicação de plastificantes 

(BRAVIN; PERESSINI; SENSIDONI, 2006). 

De acordo com Schlemmer et al. (2010) o plastificante atua rompendo as 

ligações de hidrogênio amido-amido entre hélices de amilopectina, promovendo 

Figura 2. Estrura do homopolissacarídeo de amido. A) Estrutura da amilose [polímero linear composto 
por D-glicoses unidas em α-(1-4)]. B) Estrutura da amilopectina [polímero ramificado composto por D-
glicoses unidas em α-(1-4) e α-(1-6)]. 
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ligações de hidrogênio amido-plastificante simultaneamente. 

No entanto, um inconveniente associado aos filmes de amido é a sua alta 

hidrofilicidade o que representa limitação tecnológica à sua comercialização (THIRÉ 

et al., 2004). 

 

 

2.8 Blendas Poliméricas 

 

 

As blendas poliméricas são definidas como materiais obtidos da mistura de 

pelo menos dois polímeros ou copolímeros com características constitucionais ou 

configuracionais diferentes sem que haja qualquer reação química entre eles 

(MANO; MENDES, 2001). 

Existem diversas formas de se obter blendas poliméricas, destacando-se a 

formação em solução que envolve a dissolução dos materiais poliméricos em um 

solvente comum, sendo este posteriormente evaporado para formação do filme 

(MANO; MENDES, 2001). 

O objetivo de fazer a mistura de dois ou mais polímeros é o de melhorar suas 

propriedades individuais, compensando dessa forma a deficiência um do outro e 

vice-versa. Os filmes de amido são quebradiços e sua associação com outros 

polímeros visam melhorar essa característica (PELISSARI et al., 2009). O conceito 

de blendas descrito na literatura são sempre associados a filmes e não coberturas 

porém o princípio se torna o mesmo já que, com exceção da matriz onde a solução 

filmogênica é dispersa todos os outros pontos são idênticos. 

Já existem descritos na literatura misturas de amido e de quitosana com 

outros biopolímero. Já a associação destes dois componentes (amido e quitosana) 

pode melhorar as características dos filmes de amido e ser vantajosa porque a 

quitosana é o segundo biopolímero mais abundante na natureza (depois de 

celulose) e tem a propriedade funcional de produção de filmes e membranas com 

excelentes características como a claridade elevada do produto final, além da 

resistência e flexibilidade e capacidade de barreira ao oxigênio que são 

características desejáveis para o filme.  

Existem relatos da adição de quitosana a filmes preparados com os amidos 
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de diferentes origens, tais como batata (SHEN et al., 2010.), tapioca (VÁSCONEZ et 

al., 2009) e milho (XU et al., 2005). 

Em seus estudos com cenouras minimamente processadas, Durango, Soares 

e Andrade (2006) observaram que revestimentos à base de amido com quitosana 

1,5% promoveram redução da contaminação microbiológica. 

  

 

2.9 Cloreto de Cálcio 

 

 

O mergulho de uma grande variedade de frutas e legumes em solução de 

CaCl2 (cloreto de cálcio) tem sido utilizado, com intuito de melhorar a firmeza e 

prolongar o período de vida útil pós-colheita desses vegetais. Já existem descritos 

na literatura, a utilização de solução de CaCl2 combinado ou não à outros 

tratamentos (refrigeração e atmosfera modificada) em morangos afim de aumentar a 

firmeza dos frutos e a vida útil dos mesmos (RIBEIRO et al., 2007; HERNÁNDEZ-

MUÑOZ, 2006; GARCÍA; HERRERA; MORILLA et al., 1996). Essas melhorias são 

atribuídas ao fato dessas soluções promoverem redução da taxa respiratória e 

diminuição da produção de etileno (FIGUEIREDO et al., 2007; NEVES et al., 2004; 

MOTA et al., 2002). 

Segundo Pinheiro, Vilas Boas e Lima (2005), o aumento dos níveis de cálcio 

no fruto proporciona maior resistência na parede celular, dificultando a ação de 

enzimas pécticas, promovendo maior integridade às células, com consequente 

controle de desordens fisiológicas e aumento da vida útil dos frutos. 

A imersão em solução de até 1% de CaCl2 tem sido utilizada como alternativa 

pós-colheita retardando amadurecimento de morangos e auxiliando no controle da 

deteriorização fúngica (HERNÁNDEZ-MUÑOZ et al., 2006; RIBEIRO, 2005; LARA; 

GARCIA; VENDRELL, 2004). Além disso, existem relatos na literatura de que esta 

técnica altera o conteúdo de sólidos solúveis e cálcio (MISHA, 2002; GARCÍA; 

HERRERA; MORILLA, 1996) e promove a manutenção da firmeza durante a 

estocagem (MISHA, 2002) de frutos e hortaliças submetidos ao mesmo. 

De acordo com Sestari et al. (2007) soluções contendo cálcio podem atuar 

reduzindo a respiração, mantendo o conteúdo de vitamina C e diminuindo a 
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incidência de podridões, estendendo deste modo o período de armazenamento. 

Vários estudos vêm sendo reportados na literatura com aplicação de cálcio no 

tratamento pós-colheira de frutos e hortliças tais como melão (LAMIKANRA; 

WATSON, 2004), goiaba (NATALE; PRADO; MÔRO, 2005), mamão (BICALHO; 

CHITARRA; CORREA, 2000), pitanga (SILVA et al., 2002), maçã (FONTES; 

SARMENTO; SPOTO, 2007), abacaxi (PINHEIRO; VILAS-BOAS; LIMA, 2005; THÉ; 

BOTREL, 2003; GONÇALVES; CARVALHO; GONÇALVES, 2000), damasco (LIU et 

al., 2009; ANTUNES, et al., 2003), pêssego (MANGANARIS et al., 2007), carambola 

(NEVES et al., 2004) e caqui (NEVES et al., 2000).  

O mecanismo provável pelo qual o cálcio tem se mostrado efetivo na melhoria 

das condições pós-colheita de frutos, relaciona-se à sua capacidade de formar 

ligações entre ácidos pécticos e entre ácidos pécticos e polissacarídeos (MOTA et 

al., 2002). 

A deposição do pectato de sódio sobre a parede celular é importante para 

manter sua estrutura rígida, uma vez que promove maior adesão entre células 

(PEDRO; MÁXIMO, 2002) dificultando o acesso e a ação de enzimas pectolíticas 

que causam amaciamento, como a pectinametilesterase (PME) (FIGUEIREDO et al., 

2007; MOTA et al., 2002; NEVES et al., 2004), e daquelas produzidas pelos fungos e 

bactérias que causam deteriorização (CONWAY et al., 1994). 

Além disso, o cálcio parece agir também em outros sistemas enzimáticos. Em 

seus estudos Gonçalves, Carvalho e Gonçalves (2000) verificaram que a aplicação 

de CaCl2 em abacaxis interferiram na atividade de peroxidases e polifenoloxidases, 

que são enzimas responsáveis por processos oxidativos e formação de pigmentos 

em frutos e hortaliças, e  fenilalanina amônio liase que catalisa a desaminação da L-

fenilalanina para ácido transcinâmico e tem papel-chave na biossíntese de 

fenilpropanóides. 

A concentração aplicada de cálcio varia entre as frutas, pois existe um limite 

de ligações do cálcio à parede celular. Quando completadas essas ligações o teor 

de cálcio livre remanescente pode resultar em injúria aos frutos e levar a fitotoxidez 

(CONWAY et al., 1995). 

Diferentes estudos têm demonstrado a eficácia dos tratamentos com cálcio em 

morangos. As imersões em solução de cloreto de cálcio tem se mostrado eficientes, 

no entanto muitos associam a outros tratamentos como o térmico (45 ºC) (GARCIA; 

HERRERA; MORILLA, 1996) que se torna inviável para consumo in natura.  
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3 OBJETIVOS 

  

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

 

Desenvolver revestimentos comestíveis para morangos que favoreçam a 

preservação das qualidades nutricionais e microbiológicas dos frutos em condições 

de armazenamento a frio na pós-colheita.  

 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Avaliar a influência de revestimentos a base de quitosana na preservação das 

qualidades nutricionais e microbiológicas dos frutos em condições de 

armazenamento a frio na pós-colheita de frutos de morangos; 

 

 Avaliar a influência de revestimentos a base de amido de banana verde na 

preservação das qualidades nutricionais e microbiológicas dos frutos em 

condições de armazenamento a frio na pós-colheita de frutos de morangos; 

 
 

 Avaliar o efeito da imersão dos frutos em CaCl2  na preservação das 

qualidades nutricionais e microbiológicas dos frutos em condições de 

armazenamento a frio após na pós-colheita de frutos de  morangos; 

 

 Verificar o efeito da mistura de diferentes soluções filmogênicas na 

preservação das qualidades nutricionais e microbiológicas dos frutos em 

condições de armazenamento a frio na pós-colheita de frutos de morangos; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Extração de Amido da Banana Verde para Proceder o Revestimento 

 

 

As bananas foram obtidas de pequenos produtores rurais na região de 

Diamantina, MG. A seleção das mesmas foi feita de acordo com a coloração da 

casca, sendo classificadas como verdes estando no estágio 1 de acordo com os 

estágios de maturação de Li, Slaughter e Thompson (1997). Trabalhou-se apenas 

com a variedade caturra (Musa cavendish), também chamada nanica. A 

caracterização da matéria-prima foi realizada por meio de análises físico-químicas, 

sendo avaliados os seguintes parâmetros de acordo com as normas do Instituto 

Adolf Lutz (IAL, 2008): sólidos solúveis (SS), medido em refratômetro de bancada 

portátil (QUÍMIS ISSO-9002), escala 0-32 ºBrix; acidez titulável (AT) determinada por 

titulometria com solução de hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 padronizada usando 

fenolftaleína como indicador e expressa em porcentagem de ácido málico; pH 

determinado por leitura direta em potenciômetro digital (PH/ ION METER 450) e 

umidade por medida gravimétrica.  

O processo de extração foi feito por modificações nos métodos de Whistler 

(1998), Sánchez-Hernández (1999) e Izidoro (2011). As bananas foram lavadas com 

água, descascadas e posteriormente cortadas transversalmente em fatias de 

aproximadamente 2,0 cm. Pesou-se o material obtendo-se 3,5 kg. Para reduzir o 

escurecimento enzimático as amostras foram submersas em solução de 

metabissulfito de sódio 1% (m/v) durante 1 minuto e processou-as em liquidificador 

industrial por 5 minutos. Filtrou-se a massa em peneiras de ácido inox de malhas 24, 

80, 100 e 150 mesh, lavando-se cada peneira com água destilada. O líquido leitoso 

que atravessou a peneira de 150 mesh foi decantado sob refrigeração por um 

período de 6 horas. Formaram-se duas fases onde a superior foi cuidadosamente 

removida e descartada e a outra foi seca em estufa com circulação de ar a 40 ºC por 

24 horas. O rendimento da extração foi calculado baseando-se na razão da 

diferença de massa inicial da banana descascada e a quantidade de produto obtido 

pela quantidade inicial e expressa em percentual. 
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Com o amido extraído foram realizados determinação do teor de cinzas, 

lipídeos e fibras utilizando os métodos descritos pela AOAC (2000).  A quantificação 

de proteínas foi feita espectrofotometricamente usando a reação de biureto. 

Para quantificação de amido total, os demais açúcares foram extraídos em 

etanol e o material de interesse permaneceu na fase sólida. O material foi filtrado e o 

resíduo que permaneceu no papel de filtro foi transferido para erlenmeyers nos quais 

adicionou-se 2 gotas de NaOH a 10% (m/v). O sistema foi tampado e levado a 

autoclave por 1 hora. Ao ser retirado da autoclave, o mesmo foi resfriado e foram 

adicionados 2,5 mL de HCl concentrado. O sistema foi novamente autoclavado por 

30 minutos a 120 ºC. Após retirado da autoclave, neutralizou-se a solução com 

NaOH 50%. A solução resultante foi filtrada e seu volume completado para 100,0 

mL. A partir desta solução, amido total foi quantificado por espectrofotometria de 

acordo com a técnica de Somogy-Nelson, descrita por Southgate (1991). 

 

 

4.2 Coleta, Seleção e Preparo das Amostras de Morango 

 

 

Os morangos foram coletados no município de Datas (18º 26' 44'' Lat. (S) e 

43º 39' 21'' Long. (W.Grw.) que apresenta precipitação pluvial anual média de 1.082 

mm, temperatura média de 19,4 ºC e altitude média de 1.231 m) no período da 

manhã seguindo as especificações do Regulamento Técnico do Mercosul de 

Identidade e Qualidade de Morango nº 85/96. Coletou-se frutos cv. albion que foram 

selecionados de acordo com seu tamanho (médio), grau maturação (cerca de 70% 

da cor vermelha) e ausência de ferimentos sendo em seguida, acondicionados em 

caixas isotérmicas e transportados para o Laboratório de Tecnologia e Biomassas do 

Cerrado (LTBC) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) onde foi realizado o experimento. 

Os morangos passaram por nova seleção de modo que apresentassem 

homogeneidade quanto à cor (3/4 maduro), ausência de danos, de podridões e de 

contaminação fúngica visível. 

Os morangos foram higienizados por imersão em hipoclorito de sódio (NaClO) 

a 200 mg L-1 durante 1 minuto, posteriormente lavados em água corrente e secados 
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à temperatura ambiente para proceder o revestimento. 

 

 

4.3 Preparo dos Revestimentos  

  

 

Quitosana comercial (Polymar®), Ácido Acético 99% (Synth®), Cloreto de 

Cálcio P.A. (Nuclear®) e amido previamente extraido de banana verde foram 

empregados para obtenção das soluções filmogênicas. Todos os tratamentos foram 

preparados a partir destas soluções. 

A solução de quitosana 1% (m/v) foi preparada dissolvendo-se 1,0000 g de 

quitosana em 2,5 mL de ácido acético, completando-se o volume para 100,0 mL com 

água destilada. A mistura foi mantida sob agitação magnética até completa 

dissolução. 

A solução de amido, na concentração 3% (m/v), foi obtida pelo aquecimento 

sob agitação de 3,0000 g de amido previamente extraído de banana verde 

dissolvidos em 100,0 mL de água destilada. A geleificação ocorreu a 70 ºC cerca de 

30 minutos após inicio do aquecimento. A solução foi resfriada à temperatura 

ambiente. 

A blenda formada por quitosana e amido foi feita misturando-se porções 

iguais das soluções filmogênicas de quitosana 1% (m/v) e amido de banana 3% 

(m/v), obtendo-se, portanto uma nova solução em que a concentração de quitosana 

passou a ser 0,5% e a de amido 1,5%. 

A solução de CaCl2 1% (m/v) foi preparada dissolvendo-se 1,0000 g de cloreto 

de cálcio P.A. em água destilada, completando-se o volume em balão volumétrico de 

100,0 mL. 

 

 

4.4 Aplicação das Soluções 

  

 

Os revestimentos foram aplicados sobre a superfície dos frutos pela técnica 

de imersão sendo a seguir colocados sob uma tela de aço inoxidável para drenagem 
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ou escorrimento, eliminando o solvente e desta forma, promovendo a formação da 

cobertura. 

Para cada tratamento foram separados 170 frutos a serem analisados em três 

repetições ao longo do período de armazenamento. Estes foram acondicionados em 

bandejas de isopor de 15,0 x 15,0 cm, sendo colocadas em cada uma seis unidades 

de morangos. Cada bandeja (parcela) foi devidamente codificada e envolvida com 

filme de PVC, sendo armazenada em câmara fria (Figura 3). 

 

As condições de armazenamento (temperatura e umidade relativa) foram 

monitoradas a cada uma hora, utilizando-se medidor Datalogger Digital modelo HT-

500, sendo calculadas as médias diárias. Os tratamentos avaliados são 

apresentados na Tabela 1. 

No grupo-controle (Cte), os frutos não receberam tratamento algum, além da 

higienização com água clorada, sendo embalados e armazenados de forma idêntica 

aos frutos que receberam os revestimentos. Quanto aos frutos submetidos ao 

Figura 3. Vista das parcelas experimentais armazenadas em camara fria e mantidas a temperturas de 
1,66ºC a 2,03ºC. 
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tratamento com quitosana (QTS), estes foram imersos em solução de quitosana 1% 

(m/v), previamente preparada, durante 1 minuto e colocados em bandejas para 

secagem à temperatura ambiente. O mesmo procedimento foi aplicado nos 

tratamentos amido (Am) e amido-quitosana (AmQTs), diferindo-se apenas nas 

soluções nas quais os frutos foram imersos sendo estas solução de  amido 3% (m/v) 

e solução de amido 1,5% (m/v) + quitosana 0,5% (m/v), respectivamente.  

 
Tabela 1. Relação dos tratamentos avaliados visando análises físico-químicas e 
microbiológicas em diferentes tempos de armazenamento a frio. 

  

Tratamentos Avaliados 

 

Sigla 

Tempo (em dias) de 

armazenamento 

1: Controle (Cte) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

2: Quitosana 1% (QTS) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

3:  Amido de banana verde 3% (Am) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

4: Quitosana 0,5% + Amido de banana verde 1,5% (AmQTS) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

5: Cloreto de calcio (CaCl2) 1% (Ca) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

6: Quitosana 1% +  CaCl2 1%  (QTSCa) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

7: Amido de banana verde 3% +  CaCl2 1%  (AmCa) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

8. Amido de banana verde 1,5% + Quitosana 0,5%+  CaCl2 1% (AmQTS) 0, 3, 6, 9, 12 e 16 

     

Para o tratamento dos frutos em CaCl2 1% (Ca), estes foram imersos em 

solução de cloreto de cálcio a 1% (m/v) durante 5 minutos, em seguida colocados 

em bandejas de aço inoxidável para secagem à temperatura ambiente. Os demais 

tratamentos, foram obtidos pela imersão dos frutos previamente tratados com cloreto 

de cálcio em soluções de quitosana 1% (m/v) (QTSCa), amido 3% (m/v) (AmCa) e 

amido 1,5% (m/v) + quitosana 0,5% (m/v) (AmQTSCa). 

As análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas nos tempos 

inicial e após 3, 6, 9, 12 e 16 dias da aplicação dos revestimentos e armazenamento 

dos frutos na câmara fria. O fluxograma de montagem do experimento é 

apresentado na Figura 4. 
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Colheita/Seleção 

Transporte em caixas isotérmicas 

para o LTBC 

2ª Seleção 

Imersão em NaClO (1') 

170 frutos 170 frutos 170 frutos 170 frutos 680 frutos 

Controle Quitosana 1% Amido 3% Amido 1,5%  
 Quitosana 0,5% CaCl2 1% 

Imersão (1‟) Imersão (5‟) 

170 

frutos 
170 

frutos 
170 

frutos 
170 

frutos 

Quitosana 

1% Amido  3% 
Amido 1,5%  
 Quitosana 

0,5% 

Imersão (1‟) 

Secagem à T ºC 
ambiente 

 

 
Embalagem 

 
Armazenamento a frio 

 

Análises Físico-Químicas 
e  Microbiológicas (0, 3, 6, 9, 

12 e 16 dias) 

 

Figura 4. Fluxograma de montagem do experimento. 
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4.5 Processamento das Amostras 

 

 

Nos períodos avaliados, os morangos foram triturados em mixer e 

armazenados em freezer para posteriores análises. Os extratos para quantificação 

do teor de ácido ascórbico e avaliação da atividade antioxidante total foram 

preparados no próprio tempo de análise por tratar-se de componentes que se 

perdem facilmente. As análises microbiológicas também foram realizadas no próprio 

tempo.  

  

 

4.6 Análises Físico-Químicas 

 

 

4.6.1 Perda de Matéria Fresca 

 

 

A perda de matéria fresca foi avaliada considerando-se a diferença entre o 

peso inicial e final conforme Equação 1:           

       

PM (%) = Po – Pt  x 100  (Equação 1) 

         Po 

 

Em que: PM (%) = Perda de matéria fresca em % (p/p) 

Po = Peso do fruto no tempo inicial (g)  

Pt = Peso do fruto no tempo t (g) 

 

 

4.6.2 pH 

 

 

Determinado por método eletrométrico, utilizando phmetro (PH/ ION METER 
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450). Após a calibragem do aparelho com o uso de solução tampão (pH 4,0 e 7,0), 

os eletrodos foram mergulhados na polpa de morango  submetida aos tratamentos 

(IAL, 2008). 

 

  

4.6.3 Acidez Titulável (AT) 

 

 

A medida de acidez titulável (AT) foi determinada por titulação da amostra 

com uma solução titulante de hidróxido de sódio (NaOH) na concentração 0,1 mol L-1 

padronizada com biftalato de potássio (titulometria de neutralização). Utilizou-se 

solução de fenolftaleína como indicadora da viragem. Os resultados obtidos foram 

expressos em percentual (%) e em percentual de ácido cítrico (IAL, 2008). 

 

 

4.6.4 Sólidos Solúveis (SS) 

 

 

O teor de sólidos solúveis das amostras foi determinado por leitura em 

refratômetro de bancada portátil (QUÍMIS ISSO-9002), escala 0-32 ºBrix e expressos 

em ºBrix (IAL, 2008). Para a calibração prévia do equipamento, foi depositada no 

prisma uma gota de água destilada, sendo a escala aferida em zero.  

 

 

4.6.5 SS/ATT 

 

 

A relação sólidos solúveis/acidez titulável (SS/AT ou Ratio) foi obtida pela 

razão das medidas SS e AT.  
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4.6.6 Teor de Ácido Ascórbico 

  

 

O teor de ácido ascórbico foi determinado por método colorimétrico baseado 

na redução do 2,6-diclorofenolindofenol-sódico (DFI), padronizado com ácido 

ascórbico (AOAC, 2000). Os extratos foram obtidos utilizando-se 5,0 g de polpa 

diluída em 50,0 mL de ácido oxálico 0,5 %, de acordo com Strohecker e Henning 

(1967). Os resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico por 100 g de fruta. 

 

 

4.6.7 Açúcares 

 

 

A quantificação foi realizada por espectrofotometria de acordo com a técnica 

de Somogy-Nelson descrita por Southgate (1991). 

Pesou-se 3,00 g de polpa a qual adicionou-se álcool etílico 70% (v/v), sendo o 

sistema submetido a aquecimento. O solvente foi evaporado até que o volume final 

da solução estivesse próximo de 5,0 mL. Quando isto ocorreu, o volume foi 

completado para 50,0 mL com água destilada sendo esta solução denominada 

Solução 1. Pegou-se 20,0 mL da solução 1 e acidificou com ácido clorídrico 

concentrado. O sistema foi colocado em banho maria fervente por 15 minutos e 

depois resfriado, neutralizado com solução de carbonato de sódio e o volume 

completado para 100,0 mL com água destilada, sendo esta solução final 

denominada Soluçao 2. As soluções 1 e 2 foram desproteinizadas adicionando-se 

em tubos de centrífuga, 3,0 mL do extrato de açúcares (cada solução em tubos 

diferentes), 1,2 mL de hidróxido de bário 0,3 N e 1,2 mL de sulfato de zinco a 5%. O 

doseamento foi monitorado a partir de 0,1 mL do extrato desproteinizado da solução 

1 (no caso dos açúcares redutores) e 0,2 mL da solução após hidrólise (solução 2). 

Os resultados foram expressos em g de açúcares por 100 g de polpa, utilizando-se a 

curva analítica de glicose. Açúcares não redutores foram obtidos pela diferença 

entre açúcares totais e redutores 
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4.6.8 Compostos Fenólicos 

 

 

Fenólicos totais foram extraídos segundo Goldstein e Swain (1963) em 

metanol 80% e doseados pelo método de Folin-Denis, utilizando-se a curva analítica 

de ácido tânico (FOLIN & DENIS, 1912).  

Esse método baseia-se na redução do ácido fosfomolibdico-fosfotúngstico 

pelas hidroxilas fenólicas, produzindo um complexo de coloração azul. A reação 

ocorre em meio alcalino e solução saturada de carbonato de sódio é a base mais 

indicada para ser utilizada neste método (FOLIN & DENIS, 1912).  

Inicialmente, uma curva padrão com o ácido tânico, tomado como substância 

de referência, foi construída. Alíquotas de 0,1 a 1,0 mL de solução aquosa de ácido 

tânico, a 0,1 mg mL-1, foram transferidas para tubos de ensaio onde foram 

adicionados água destilada, 0,5 mL do reagente de Folin-Denis e, 1,0 mL de solução 

de carbonato de sódio saturada. O volume final foi de 10,0 mL. O branco do sistema 

foi preparado da mesma forma, porém sem a alíquota da amostra. Cada solução foi 

deixada em repouso à temperatura ambiente e, precisamente após 30 min, sua 

leitura foi tomada em espectrofotômetro (Shimadzu® UV MINI 1240) a 760 nm. 

Para quantificação na amostra, foi utilizada uma alíquota de 0,7 mL do extrato 

da fruta obtido pela dissolução de 2,5 g de polpa em metanol 40% (v/v) que foi 

aquecido por 15 minutos, sendo este procedimento realizado 3 vezes. Os resíduos 

obtidos foram misturados e aquecidos para evaporação do metanol. Quando o 

volume estava próximo de 5,0 mL este foi completado para 50,0 mL com água 

destilada. Aos 0,7 mL do extrato, foram adicionados os mesmos reagentes descritos 

para curva padrão e realizados os mesmos procedimentos. 

Os resultados foram expressos em mg de ácido tânico por 100 g de polpa. 

 

 

4.6.9 Flavonóides 

 

 

Para análise de flavonóides utilizou-se o mesmo extrato dos fenólicos e 

quantificou-se por espectrofotometria, utilizando-se a curva analítica de 
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pirocatequina (ZHISHEN; MENGCHENG; JIANMING, 1999). 

Inicialmente, uma curva padrão com pirocatequina, tomado como substância 

de referência, foi construída. Alíquotas de 0,2 a 1,0 mL de solução aquosa de 

pirocatequina, a 0,1 mg mL-1, foram transferidas para tubos de ensaio onde foram 

adicionados água destilada (de modo a completar 5,0 mL de solução) e 0,3 mL de 

nitrito de sódio (NaNO2) a 5% (m/v). A solução foi deixada em repouso durante 5 

minutos e após este periodo foram adicionados 0,3 mL de cloreto de alumínio (AlCl3) 

a 10% deixando a solução novamente em repouso durante 6 minutos. 

Posteriormente, foram adicionado 2,0 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 1 mol L-1 e 

completou-se o volume para 10,0 mL com água destilada. O branco do sistema foi 

preparado da mesma forma, porém sem a alíquota da amostra. Homogeneizou-se 

os sistemas e foi feita a leitura em espectrofotometro (Shimadzu® UV MINI 1240) no 

comprimento de onda de 510 nm. 

Para quantificação na amostra, foi utilizada uma alíquota de 5,0 mL do extrato 

e procedeu-se idêntico à curva padrão, exceto por não ser adicionada água. 

Os resultados foram expressos em mg de pirocatequina por 100 g de polpa. 

 

4.6.10 Antocianinas 

 

 

A determinação do conteúdo de antocianinas foi realizada pelo método pH 

diferencial descrito por Lee, Durst e Wrolstad (2005) em que a amostra foi diluída em 

2 pHs distintos a saber: pH 1,0 (tampão cloreto 0,025 mol L-1) e pH 4,5 (tampão 

acetato 0,4 mol L-1) e as leituras realizadas em espectrofotômetro (Shimadzu® UV 

MINI 1240) em dois comprimentos de onda (510 nm e 700 nm). A absorbância final 

foi calculada de acordo com a Equação 2.  

Pigmentos como antocianinas suportam transformações estruturais 

reversíveis com uma mudança de pH refletindo em diferenças no espectro de 

absorbância. A forma colorida oxonium predomina em pH 1,0 e a forma hemiacetal 

sem cor em pH 4,5. O método pH-diferencial se baseia nesta reação, e permite a 

medição exata e rápida do total de antocianinas, mesmo na presença de pigmentos 

degradados polimerizados e outros componentes interferentes (LEE; DURST; 

WROLSTAD, 2005) 
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A = (Amax 510 nm – A700 nm)pH1,0 – (Amax 510nm – A700 nm)pH4,5 (Equação 2) 

 

 As leituras das absorbâncias foram convertidas para miligramas de cianidina 

3-glicosídeo por 100 g de frutos frescos usando a Equação 3,  

 

Antocianina Monomérica (mg 100g-1) = (A x PM x FD x 100) / (e x 1)  (Equação 3) 

 

Onde:  

 

A = absorbância;   

PM = peso molecular da antocianina predominante na amostra (449,2); 

FD = fator de diluição; 

e = absorptividade molar da antocianina predominante na amostra (26900); 

FD = fator de diluição. 

 

 

4.6.11 Atividade Antioxidante Total  

  

 

A atividade antioxidante total foi determinada pelo método de redução do ferro 

(FRAP) descrito por Rufino et al. (2006).  Pesou-se cerca de 20,00 g de amostra 

sendo os compostos antioxidantes extraídos em 40 mL de metanol 80% e 

posteriormente 40 mL de acetona 70%, e o volume final do extrato completado para 

100,0 mL com água destilada. 

O método FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) baseia-se no fato de 

que a habilidade de um composto em produzir Fe2+ a partir de Fe3+ define sua força 

antioxidante. O reagente FRAP foi preparado pela mistura de 25,0 mL de tampão 

acetato 0,3 mol L-1, 2,5 mL de solução de 2,4,6-tris (2-piridil)-s-triazina 10 mM 

(TPTZ) e 2,5 mL de solução de cloreto férrico 20 mM. O complexo Fe2+ - TPTZ tem 

uma cor azul intensa e pode ser monitorado, a 595 nm, em espectrofotômetro. 

A absorbância alcançada em um ponto fixo foi interpolada em uma curva 

padrão de solução de sulfato ferroso cuja faixa de concentração final variou entre 

 

 



100 
 

500 µM e 2000 µM e os resultados foram expressos em μM sulfato ferroso g-1 

(RUFINO et al., 2006).  

 

 

4.7 Análises Microbiológicas 

 

 

Para análise microbiológica 25,0 g de morangos foram transferidos para 

bolsas esterilizadas e homogeneizados contendo 225,0 mL de solução salina 0,85% 

(m/v). Em seguida, foram realizadas diluições decimais seriadas em solução salina 

0,85% (m/v). 

Na contagem de bolores e leveduras, foi utilizado o método de plaqueamento 

direto em superfície das diluições 10-1, 10-2 e 10-3 (SILVA; JUNQUEIRA; SILVEIRA, 

1997) em meio Ágar Batata Dextrose (BDA) acidificado com solução de ácido 

tartárico a 10% (m/v). Alíquotas de 100,0 μL foram semeadas na superfície do ágar, 

o plaqueamento foi realizado em triplicata e as placas foram incubadas a 25 ± 2º C 

por 5 dias. Os resultados foram expressos pelo número de unidades formadoras de 

colônia por grama de material (UFC g-1; APHA, 2002). 

Para contagem de coliformes totais utilizou-se Petrifilms EC 3M®, nos quais 

uma alíquota de 1,0 mL de amostra diluída em solução salina 0,85% (m/v) (10-1; 10-2 

e 10-3) foi aplicada perpendicularmente ao gel na base do petrifilm. Foram incubados 

a 35 ± 2º C por 48 h (APHA, 2002).  

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 8x6, 

sendo 8 tratamentos e 6 períodos de armazenamento (0, 3, 6, 9, 12 e 16 dias). O 

plaqueamento foi realizado em triplicata. 
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4.8 Análise Estatística 

 

 

Com os valores médios dos parâmetros estudados para os diferentes 

tratamentos ao longo do tempo em morangos armazenados a frio foi realizada a 

análise de variância multivariada, por meio do processo da variável canônica (VC) 

(MORRISON, 1967) utilizando o programa SAS for Windows v.6.11 pelo 

procedimento PROG GLM. Com a variável canônica de maior autovalor obtiveram-

se os escores a partir do vetor observação de cada unidade experimental das 

variáveis estudadas, reduzindo-o para um único valor. Tais escores foram 

submetidos à análise de variância univariada com teste de F-Wilks‟ Lambda Teste. 

Para efeito de comparação de médias entre tratamentos, utilizou-se o teste 

Tukey, a 5% de probabilidade, por meio do programa estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2003).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Caracterização do Amido de Banana Verde usado como Revestimento 

 

 

5.1.1 Padronização da maturação da matéria-prima (banana verde) 

 

 

Os resultados obtidos nas análises físico-químicas (umidade (g 100 g-1), 

sólidos solúveis (ºBrix), acidez titulável (mgácido málico 100 g-1), a razão SS/AT e pH) 

para a banana no estágio verde de maturação estão apresentados na Tabela 2. 

 

 Tabela 2. Caracterização físico-química da banana utilizada no experimento. 

Parâmetros Valores Experimentais* 

Umidade (g 100 g-1) 69,16 ± 0,40 

Sólidos Solúveis (ºBrix) 4,20 ± 0,49 

Acidez titulável (mg ácido málico100 g-1) 0,19 ± 0,03 

Razão SS/AT     22,10 

pH  5,69 ± 0,01 

* Média de triplicata ± desvio padrão 

 

          O valor de umidade está próximo aos valores encontrados nos trabalhos de 

Santos et al. (2010) e Izidoro et al. (2008) que obtiveram respectivamente 70,14 ± 

0,88 g 100 g-1 e 71,69 ± 0,12 g 100 g-1  para tal parâmetro. Morton (1987) avaliou o 

parâmetro umidade em diferentes estádios de maturação, encontrando umidade 

média de 70% para a banana verde e 75% para banana madura concluindo que a 

transformação dos carboidratos em açúcares simples durante o amadurecimento faz 

com que haja pequeno aumento da umidade. Assim, os valores encontrados no 

presente estudo são característicos do estágio verde de maturação. 

O valor de sólidos solúveis pode ser também utilizado como um parâmetro 

sugestivo do grau de maturação da banana já que segundo Ditchfield e Tadini (2002) 
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as bananas verdes apresentam valores em torno de 4,9 a 6,5 ºBrix, enquanto 

bananas maduras com coloração amarela e traços marrons apresentam teor de 21 

ºBrix. Os valores encontrados neste trabalho foram inferiores aos encontrados por 

Izidoro et al (2008) que obtiveram 5,15 ± 0,31 ºBrix. 

De acordo com Carvalho et al. (1989), à medida que a banana amadurece 

sua acidez titulável cresce, e em contrapartida decresce quando a fruta se encontra 

muito madura ou senescente. Em se tratando de pH, os valores diminuem após a 

colheita da banana e aumentam no final do amadurecimento ou início da 

senescência das frutas. 

O valor de pH foi superior ao encontrado por Ditchfield (2004) que encontrou 

5,3 ± 0,1 e dentro da faixa relatada por Izidoro (2011) (5,20 ± 0,6). O pH da polpa da 

banana verde tende a oscilar entre 5,0 a 5,6 enquanto que, para a fruta madura esse 

valor cai para 4,2 a 4,7 (MATSUURA; FOLEGATTI, 2001). 

A acidez titulável foi menor que nos trabalhos de Ditchfield (2004) e Izidoro 

(2011). De acordo com Seymour, Taylor e Tucker (1993), o sabor azedo da banana 

verde é devido aos ácidos málico e cítrico e a adstringência ao ácido oxálico sendo 

que à medida que ocorre o amadurecimento há uma redução desses ácidos e o 

sabor vai se tornando adocicado principalmente devido aos açúcares provenientes 

da degradação do amido. Já segundo Vilas Boas et al. (2001), o que determina a 

adstringência da polpa de banana verde é a presença de compostos fenólicos 

solúveis, em especial taninos, sendo que à medida que o fruto amadurece estes 

componentes se polimerizam, diminuindo a adstringencia do fruto. 

O índice SS/AT, também conhecido como ratio, está relacionado diretamente 

com o sabor das frutas. Os valores obtidos neste estudo foram inferiores aos de 

Izidoro et al. (2008) por ter sido encontrado menores valores de SS. 

 

5.1.2 Amido Extraído da Banana Verde 

 

 

O rendimento da extração de amido foi baixo obtendo-se 8,68% de produto 

em relação à massa inicial, justificado pelas perdas no processo de tamização e 

separação das fases após decantamento. Izidoro (2011) obteve rendimento no 

processo de isolamento do amido de banana verde de 35,3%. Waliszewski et al. 
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(2003) obtiveram 33,8% para a variedade valery e Bello-Pérez et al. (1999) 

conseguiram rendimento de 43,8% para a variedade “Macho” e 11,8% para a 

variedade “Criollo”. 

O teor de amido obtido neste trabalho foi de 90,1 g 100 g-1, abaixo do relatado 

por outros autores em outras variedades conforme Tabela 3 e diferente do resultado 

de Izidoro (2011) que obteve 99,1 g 100 g-1 de amido total para a mesma variedade. 

Isso confirma que no processo extrativo, obteve-se maior quantidade de outros 

componentes que o esperado.  

De acordo com Kester e Fennema (1986), filmes e coberturas comestíveis 

podem ser heterogeneos em natureza, consistindo de misturas de polissacarídeos, 

lipídios e proteínas. 

  

Tabela 3. Composição química do amido de banana verde obtido por diferentes 
autores. 

Parâmetros 
(g 100 g-1) 
 
 
 
 

Núnez-
Santiago,  
et. al, (2004)  
(Musa 
Paradisiaca 
L. 
var. macho* 

Waliszews
ki et al 
(2003) 
(Musa 
AAA) 
 

Teixeira 
et al. 
(1998) 
(Musa 
AAB – 
Terra) 
 
 

Bello-Pérez et al. 
(1999) 

 

Musa 
cavendish* 
 

“Macho”         “Criollo” 

Amido 
Proteínas 
Lipídeos 
Cinzas 

98,10 ± 3,30 
  2,03 ± 0,15 
  2,46 ± 0,30 
  0,54 ± 0,06 

 99,00 
  0,22 
  0,26 
  0,47 

   - 
0,10 
0,58 
0,04 

97,20 ± 2,40     98,10 ± 1,80 
  2,03 ± 0,15       1,95 ± 0,20 
  2,20 ± 0,05       2,30 ± 0,07 
  1,30 ± 0,30       0,43 ± 0,06 

90,10 ± 2,3 
1,33±0,23  
0,67±0,20 
0,73±0,44 

*Dados obtidos no presente estudo. 
 Fonte: Izidoro, 2011 

 
A Legislação Brasileira (BRASIL, 1978) não apresenta padrão de identidade e 

qualidade para o amido de banana verde, no entanto, comparando-se os dados 

obtidos neste trabalho com os padrões estabelecidos para amido de mandioca, 

milho, arroz e de batata, pode-se notar que a quantidade de amido obtido atende 

aos níveis recomendados para os citados (maior que 84% para amido de milho e 

maior que 80% para os demais). 

O teor de cinzas obtido após processo extrativo do amido (0,73 ± 0,44 g  

100g-1) foi muito superior ao obtido por Izidoro (2011) que obteve 0,11 g 100 g-1, mas 

encontra-se dentro das faixas encontradas por Núnez-Santiago, Bello-Pérez e 

Tecante (2004) e Bello-Pérez et al. (1999). Os teores de resíduos minerais máximo 
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estabelecidos na Legislação Brasileira (BRASIL, 1978) para amidos de mandioca, 

milho, arroz e batata são respectivamente 0,25 g 100 g-1, 0,20 g 100 g-1, 0,50 g 100 

g-1 e 0,50 g 100 g-1. 

Os valores encontrados para proteínas (1,33 ± 0,23 g 100g-1) e lipídeos (0,67 

± 0,20 g 100g-1) neste trabalho estão de acordo com os descritos na literatura. O teor 

de fibras neste estudo de 0,67 g 100 g-1 foi elevado porque parte das fibras não foi 

retida no processo de tamização. 

  

 

5.2 Condições do Armazenamento 

  

 
 

As condições de armazenamento (temperatura e umidade relativa) são 

demonstradas na Figura 5. A menor temperatura média diária registrada foi de 1,66 

ºC no décimo terceiro dia de armazenamento e a maior 2,03 ºC no terceiro dia de 

armazenamento. Os valores de umidade relativa média do ar diária variaram entre 

86,52% (1º dia) e 90,5% (16º dia). 
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Figura 5. Condições de temperatura e umidade do experimento ao longo do armazenamento a frio. 
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5.3 Análises Físico-Químicas de Frutos Revestidos 

 

 

Pelos escores obtidos a partir do vetor de observação de cada unidade 

experimental das variáveis estudadas da variável canônica (VC = 0,162425*SS(Brix) 

+ 0,08696672*pH - 1,4006071*AT(mL) + 22,34432409*AT (gramas de ácido cítrico) + 

0,05807628*razão SS/AT - 0,00369765*Acido Ascórbico - 0,00380917*Flavonóides  

+ 0,00023654*Compostos Fenólicos + 0,0318387*Antocianinas - 

0,00504152*Antioxidantes - 17,28418376*Açúcares redutores + 

17,25532067*Açúcares totais - 17,24106456*Açúcares não-redutores + 

0,2032386*Perda de matéria fresca; com autovalor = 96%) observou-se que houve 

diferença significativa entre os grupos estudados. A interação tratamento versus 

tempo também foi significativa ao nível de significância 1% conforme demonstrado 

na Tabela 4. 

  

Tabela 4. Resumo da análise de variância multivariada. 

 Variância Multivariada     Variável Canônica (VC) 

Causa de variação F-Wilks‟ Lambda Teste                  QM 

Tratamento (T)                   2336,357**     0,1853** 

Tempo (t)                   1756,11**  1,4554** 

T x t                  4847,40** 0,0623** 

Erro - 0,01 

CV (%) - 4,98 

** Significativo a 1%. 
 

Os resultados obtidos neste estudo são apresentados na Figura 6, sendo 

observado que os tratamentos com quitosana (associada ou não) foram os melhores 

para o aumento de vida de prateleira dos morangos armazenados sob refrigeração. 

Em seus estudos, Han et al. (2004) verificaram que morangos revestidos com 

soluções filmogênicas à base de quitosana e armazenados à temperatura de 2 ºC 

mantiveram seu valor nutricional ou reduziram a perda do mesmo quando 

armazenados durante 14 dias. 

De acordo com No et al. (2007), revestimentos a base de quitosana têm o 

potencial de prolongar o tempo de armazenamento de frutos e controlar o 
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apodrecimento devido à sua capacidade de modificar a atmosfera interna e de sua 

atividade fungistática. 

Vários frutos já foram revestidos com quitosana e apresentaram redução da 

atividade respiratória e da perda de água, tais como, morangos, logan, maçãs , 

peras e kiwis (JIANG; LI, 2001; DU; GEMMA; IWAHORI, 1997; EL GHAOUTH et 

al.,1992). 

Morangos tratados somente sob refrigeração podem ser conservados sem 

perdas significativas por até cinco dias quando destinados ao consumo in natura e 

sete dias quando industrializados (SANTOS et al., 2007). Neste estudo, morangos 

não revestidos, armazenados sob refrigeração, preservaram suas características 

físico-químicas por 11 dias. A partir deste período, houve decréscimo da qualidade 

físico-química dos mesmos. 

Scalon et al. (1996), verificaram que a vida útil de morangos embalados em 

filmes de plásticos (PVC) e armazenados a 4 ºC é de 14 dias. Brackmann et al. 

(2001) verificaram que a conservação de morangos cv. Oso Grande a 0 ºC e 

pressão parcial de 20% de CO2 proporcionaram conservação, sem perda de 

qualidade, por até 20 dias. 

Os frutos tratados simultaneamente com quitosana, amido e cloreto de cálcio 

(AmQTSCa); quitosana e cloreto de cálcio (QTSCa)  e os frutos tratados apenas 

com quitosana (QTS) foram os que mantiveram suas propriedades físico-químicas 

durante todo o período avaliado (16 dias) conforme demonstrado na Figura 6 e 

Tabela 5. 

Entre os tratamentos avaliados, verificou-se que AmCa teve desempenho 

inferior ao grupo controle, já que as características físico-químicas dos frutos deste 

grupo, se mantiveram somente até o décimo dia de armazenamento, enquanto para 

o grupo controle a perda da qualidade foi verificada a partir de 11 dias (Tabela 5).  

Os tratamentos a base de amido (Am) e cloreto de cálcio (Ca), aumentaram o 

tempo de prateleira dos frutos em apenas um dia (comparados ao controle) e 

AmQTS em dois dias. Apesar da melhoria, estes tratamentos não foram 

considerados como eficientes neste estudo, uma vez que o aumento do tempo de 

prateleira não foi tão pronunciado. 
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Figura 6. Variável canônica em função do tempo de armazenamento (em dias) para os tratamentos a) 
controle, b) quitosana, c) amido, d) amido+quitosana, e) cloreto de cálcio, f) quitosana+cloreto de 
cálcio, g) amido+cloreto de cálcio e h) quitosana+amido. 
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O uso de coberturas à base de amido de mandioca já foi relatado em 

morangos em diversas concentrações, promovendo aumento de 5 vezes na vida útil 

do fruto (HENRIQUE; CEREDA, 1999). Não foram encontrados na literatura dados 

referentes à utilização de amido de banana verde. 

  

Tabela 5. Tempo (em dias) nos quais observou-se maiores valores absolutos da 
variável canônica. 

Tratamento Tempo (dias) 

Controle 11,0 

Quitosana 16,0 

Amido 12,0 

Amido + Quitosana 13,0 

Cloreto de cálcio 12,0 

Quitosana + Cloreto de cálcio 16,0 

Amido + Cloreto de cálcio 10,0 

Amido + Quitosana + Cloreto de cálcio 16,0 

 

As variáveis que contribuíram positivamente na determinação da VC foram 

sólidos solúveis, pH, AT, relação SS/AT, compostos fenólicos, antocianinas, açúcares 

totais e perda de matéria fresca. 

Os teores de sólidos solúveis (SS) dos diferentes tratamentos diferiram entre 

si nos períodos avaliados, exceto no terceiro dia. Verificou-se redução no teor de SS 

ao longo do armazenamento, sendo que ao final de 16 dias, os tratamentos em que 

os morangos foram revestidos com quitosana (QTS), quitosana associada 

simultaneamente a cloreto de cálcio e amido (AmQTSCa) e associada a cloreto de 

cálcio (QTSCa), compuseram os tratamentos que apresentaram maior teor deste 

parâmetro, juntamente com os revestidos com solução de cloreto de cálcio conforme 

demonstrado na Tabela 6. Estes revestimentos mostraram-se eficientes uma vez 

que, foi observada melhorias em relação ao grupo não revestido (controle). 

O teor de SS é um importante atributo da qualidade, pois indica a quantidade 

de açúcares existentes na fruta, considerando que outros compostos, em menores 

proporções tais como ácidos, vitaminas, aminoácidos e pectinas também podem 

estar presentes (KLUGE et al., 2002).  
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De acordo com Conti, Minami e Tavares (2002), o mercado consumidor de 

frutos de morango in natura tem preferência por frutos mais doces. Deste modo, este 

parâmetro foi importante para manutenção da qualidade dos morangos revestidos 

com soluções de quitosana e quitosana associada a outros componentes, e 

contribuiu para que estes mantivessem as propriedades físico-químicas por 16 dias. 

A diminuição do teor de SS, neste estudo, ao longo do armazenamento 

diverge dos estudos de Ribeiro et al. (2007), que não observaram diferença no teor 

de SS de morangos cobertos com quitosana e cálcio durante o armazenamento 

refrigerado. De modo semelhante Vargas et al. (2006) verificaram que em morangos 

com e sem cobertura os teores de SS se mantiveram estáveis durante o 

armazenamento refrigerado. Calegaro, Pezzi e Bender (2002), também não 

observaram diferença nos teores de SS em morangos armazenados a 0 °C, por 21 

dias. 

Já Hernández-Muñoz et al. (2006) observaram mudanças no teor de SS em 

amostras cobertas com quitosana e com quitosana associada a cálcio, armazenadas 

à 20 ºC. Porém, estes autores verificaram ação contrária ao observado no presente 

estudo, ou seja, aumento no conteúdo de SS que foi atribuído à significativa perda 

de água a qual o fruto foi submetido. Tanada-Palmu e Grosso (2005), também 

observaram aumento nos teores de SS em morangos que receberam diferentes 

revestimentos à base de glúten. 

Neste estudo foi verificada redução no teor de SS que pode ser atribuída, em 

parte, à mobilização destes para os processos respiratórios, nos quais são 

necesários principalmente açúcares, ácidos orgânicos e pectinas solúveis (PELAYO-

ZALDIVAR; EBELER; KADER, 2005). 

Cunha Junior et al. (2011), observaram a diminuição do teor de SS em seus 

estudos com morangos ao longo do armazenamento. De modo semelhante, Lara, 

Garcia e Vendrell (2004) também observaram diminuição do conteúdo de SS após 

10 dias de armazenamento a 3 °C em frutos tratados com CaCl2 e no grupo controle, 

sendo a diminuição menos pronunciada nos frutos tratados.  

De acordo com Chitarra e Chitarra (2005) vários fatores podem influenciar no 

teor de SS, podendo variar entre espécies, cultivares, estádios de maturação e 

clima.  
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Tabela 6. Valores médios obtidos para os parâmetros avaliados no presente estudo

(1)
, Alto Vale Do 

Jequitinhonha (2012). 

Tempo 
 

Controle Quitosana Amido Amido + 
Quitosana 

Cálcio Quitosana + 
Cálcio 

Amido + 
Cálcio 

Amido+Calcio+
Quitosana 

------------------------------------------------------------------Perda de Matéria Fresca  (%)---------------------------------------------------------------------------- 

0 0,26aA 0,14aA 0,20aA 0,21aA 0,13aA 0,16aA 0,15aA 0,19aA 

3 0,51aA 0,36aA 0,38aA 0,45aA 0,37aA 0,41aA 0,41aA 0,53aB 

6 0,95abB 0,74aB 0,73aB 0,87aB 0,82abB 0,84abB 0,86abB 1,10bC 

9 1,27bcC 1,01abB 0,97aB 1,18abC 1,15abC 1,15abC 1,17abC 1,46cD 

12 1,65bcD 1,29aC 1,25aC 1,51abD 1,51abD 1,47abD 1,51abD 1,84cE 

16 2,11cE 1,65abD 1,60aD 1,89bcE 1,97cE 1,86abcE 1,95cE 2,43dF 

--------------------------------------------------------------------------------SS (ºBRIX)-------------------------------------------------------------------------------------- 

0 5,50aC 5,90abcdC 5,63abcC 6,02cdC 5,99bcdD 5,95bcdD 6,13dD 5,56abC 

3 5,08aB 5,37aA 5,20aB 5,21aAB 5,32aAB 5,43aC 5,07aB 5,03aAB 

6 5,17abABC 5,40abAB 5,30abBC 5,27abAB 5,53bBC 5,00aAB 5,53bC 5,23abABC 

9 5,05abB 5,80cBC 5,22abBC 5,47bcB 5,34bAB 4,83aA 5,23abBC 4,83aA 

12 5,03aB 5,48bcABC 5,48abcBC 5,20abAB 5,92cCD 5,34abBC 5,24abBC 5,30abBC 

16 4,26aA 5,37cA 4,07aA 4,90bA 4,94bcA 4,97bcAB 4,43aA 5,30bcBC 

------------------------------------------------------------------------------------pH-------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 3,45cA 3,31bA 3,30abA 3,33bA 3,31bAB 3,21aA 3,23abAB 3,21aA 

3 3,51bA 3,35aA 3,32aAB 3,35aA 3,32aAB 3,38aBC 3,33aC 3,34aB 

6 3,47dA 3,33bcA 3,29abA 3,41cdAB 3,26abA 3,32bcB 3,22aA 3,34bcB 

9 3,51dA 3,36abcA 3,31abA 3,45cdBC 3,38bcB 3,37abcBC 3,31abABC 3,27aAB 

12 3,45cA 3,32abA 3,31abA 3,45cBC 3,24aA 3,44cCD 3,32abBC 3,36bcBC 

16 3,50bcA 3,53cB 3,41abB 3,52cC 3,32aAB 3,47bcD 3,31aBC 3,45bcC 

---------------------------------------------------------------------------------AT(mL)----------------------------------------------------------------------------------------- 

0 11,63aCD 13,46cdB 11,94abBC 12,09abC 12,72bcB 12,42abcABC 12,18abCD 14,01dC 

3 10,16aAB 13,57eB 11,43bcAB 12,49cdC 16,68fC 12,52deBC 12,39cdD 10,98abA 

6 10,67aBC 12,36dA 12,61dC 10,99abAB 12,28cdB 12,41dABC 11,25abcC 11,90bcdAB 

9 12,46abD 15,44dC 12,87abC 12,46abC 12,12aB 13,18bcC 13,02abcD 14,01cC 

12 12,53cD 13,81dB 12,25bcBC 11,69bcBC 12,67cB 11,46bA 8,67aA 11,44bAB 

16 9,42aA 13,17dAB 10,55bA 10,25abA 10,12abA 11,80cAB 10,10abB 12,07cB 

------------------------------------------------------------------------ATT (g. de ácido cítrico) ----------------------------------------------------------------------------- 

0 0,7522aCD 0,8677cdB 0,7711abBC 0,7811abC 0,8211bcB 0,8033abcAB
C 

0,7867abCD 0,9044dC 

3 0,6567aAB 0,8767eB 0,7400bcAB 0,8056cdC 1,0778fC 0,8100deBC 0,8011cdD 0,7089abA 

6 0,6900aBC 0,7989dA 0,8144dC 0,7089abAB 0,7944cdB 0,8033dABC 0,7278abcC 0,7711bcdAB 

9 0,8044aD 0,9989cC 0,8311aC 0,8056aC 0,7846aB 0,8522abC 0,8411abD 0,9033bC 

12 0,8100cD 0,8933dB 0,7922bcBC 0,7567bcBC 0,8200cB 0,7400bA 0,5611aA 0,7400bAB 

16 0,6089aA 0,8511dAB 0,6833bA 0,6644abA 0,6544abA 0,7622cAB 0,6544abB 0,7811cB 

--------------------------------------------------------------------------------SS/ATT------------------------------------------------------------------------------------------ 

0 7,38bcB 6,80abB 7,28bcD 7,73cC 7,30bcBC 7,42bcD 7,79cC 6,14aB 

3 7,81dB 6,13bAB 7,04cdCD 6,46bcA 4,96aA 6,74bcBCD 6,34bcA 7,10cdC 

6 7,50bcB 6,76abB 6,53aABC 7,41bcBC 6,76abcBC 6,26aAB 7,60cBC 6,82aBC 

9 6,28bcA 5,82abA 6,28bcAB 6,79cAB 6,82cB 5,68abA 6,22bcA 5,53aA 

12 6,25abA 6,15aAB 6,94bcBCD 6,90abcAB 7,22cBC 7,23cCD 9,39dC 7,18cC 

16 7,14cdB 6,34abAB 5,95aA 7,47dBC 7,56dC 6,50abcBC 6,90bcdAB 6,84bcdBC 

                                                                                          Continua 
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Tabela 6. Valores médios obtidos para os parâmetros avaliados no presente estudo 

(1)
, Alto Vale Do 

Jequitinhonha (2012). 

Tempo 
 

Controle Quitosana Amido Amido + 
Quitosana 

Cálcio Quitosana + 
Cálcio 

Amido + 
Cálcio 

Amido+Calcio+
Quitosana 

-----------------------------------------------------------------------Ácido Ascórbico (g.100g
-1
)--------------------------------------------------------------------------- 

0 91,64bD 95,40bcD 77,50aCD 90,16bD 104,50cC 94,21bcC 94,04bcD 93,29bD 

3 68,20abC 61,41aC 86,29cdD 71,80abC 75,51bcB 67,62abB 91,87dD 62,03aC 

6 54,85aB 52,25aBC 68,85bcC 60,21abB 75,31cB 70,70bcB 60,09abC 59,59abBC 

9 52,86abB 46,11abAB 50,59abB 50,20abAB 45,78abA 42,61aA 55,22bBC 53,36abBC 

12 44,67abAB 37,68aA 38,61aA 47,85abA 41,36abA 40,20abA 50,32bAB 50,55bB 

16 37,73abA 40,99abA 44,19bAB 46,15bA 41,91abA 32,86aA 43,55abA 39,34abA 

------------------------------------------------------------------Flavonóides (g pirocatequina.100g
-1
)------------------------------------------------------------------- 

0 9,93bABC 10,14bDE 10,48bA 10,93bC 9,73bA 6,50aA 11,29bC 7,15aA 

3 9,72bAB 6,31aAB 10,74bcA 11,04bcC 17,41dC 9,37bBC 12,01cC 9,60bBC 

6 11,57deC 8,78bcCD 10,26cdA 8,93bcB 9,34bcA 12,76eD 6,30aA 8,17abAB 

9 8,78bcA 5,42aA 13,19eBC 4,74aA 10,69cdA 8,49bB 11,04dBC 11,34deC 

12 10,68cBC 7,91abBC 13,49dC 7,26aB 12,61dB 9,28bcBC 9,44bcB 9,57bcBC 

16 10,94aBC 10,74aE 11,47abAB 11,63abC 12,93bB 10,94aC 11,26abC 11,27abC 

-------------------------------------------------------------------Fenólicos (g ácido tânico.100g
-1
)----------------------------------------------------------------------- 

0 114,67bB 119,56bcB 133,67cCD 121,22bcC 119,33bA 106,00abAB 120,33bcBC 94,89aA 

3 105,33bcB 72,90aA 103,89bcA 102,11bcAB 163,00eC 98,89bA 136,33dCD 117,67cB 

6 138,67bcC 147,89cC 138,89bcD 129,67bC 130,44bcB 141,67bcC 79,89aA 124,00bBC 

9 82,00aA 120,11cdB 121,56cdBC 92,11abA 106,56bcA 117,33cdB 149,33eD 126,44dBC 

12 131,56bcC 114,00abB 147,78cD 127,56bcC 172,22dC 104,78aAB 127,33bcC 136,78cC 

16 108,56aB 129,78bB 105,78aAB 115,33abBC 116,78abA 115,11abAB 106,00aB 120,67abBC 

-----------------------------------------------------------------------Antocianinas (mg.100g
-1

)---------------------------------------------------------------------------- 

0 3,09aB 4,45bB 5,21bcdC 5,48cdeC 6,63fD 4,55bcC 6,44efC 5,55deC 

3 1,60aA 3,53bAB 5,61efC 4,68cdeBC 4,05bcAB 4,42bcdC 5,79fBC 5,18defC 

6 2,58abB 2,93abA 5,10cC 3,35bA 6,41dD 2,64abB 5,45cdB 2,22aB 

9 2,56bB 3,25bcA 3,97cB 3,86cAB 5,08dC 0,50aA 2,67bA 1,04aA 

12 2,96abB 3,61bcAB 4,04cdB 3,12abcA 4,94dBC 2,50aB 3,23abcA 2,72abB 

16 1,05aA 2,72bcA 2,06bA 3,17cA 3,63cA 2,72bcB 3,07cA 2,93bcB 

---------------------------------------------------------------Antioxidantes (μM sulfato ferroso/g de fruta)------------------------------------------------------------ 

0 23,48bC 25,00cE 26,12cD 25,49cC 27,32dE 20,33aC 25,16cD 22,93bC 

3 17,96dA 12,67bA 11,25aA 14,11cA 19,89eB 20,333eC 14,20cA 18,31dB 

6 24,97cD 23,53bD 31,19dE 25,59cC 31,91dF 18,85aB 35,16eF 25,55cD 

9 17,46cdA 14,68abB 17,64cdB 13,81aA 18,14dA 15,41bA 17,85dB 16,68cA 

12 20,82dB 18,98bcC 21,12dC 17,96bB 26,15eD 18,13bB 19,37cC 16,61aA 

16 28,22eE 13,68aAB 26,00dD 25,09cdC 24,73cC 25,48cdD 27,18eE 23,15bC 

-----------------------------------------------------------------------Açúcares Totais (g.100g
-1
)---------------------------------------------------------------------------- 

0 4,95aB 6,12aC 5,39aC 5,85aD 5,00aB 5,10aB 5,22aC 5,15aB 

3 4,67abB 4,26abB 4,05abBC 3,57aABC 3,40aAB 3,00aA 5,85bC 2,86aA 

6 4,53cdB 3,27abcdAB 2,57abAB 5,11dCD 3,83bcdAB 2,68abcA 1,76aA 1,91aA 

9 4,64abB 4,16abB 4,84bC 3,00abAB 3,02abA 2,89aA 4,17abBC 3,12abA 

12 2,72abA 3,77bAB 2,81abAB 4,25bBCD 2,68abA 2,72abA 1,50aA 2,54abA 

16 1,66aA 2,28aA 1,45aA 2,40aA 2,61aA 2,30aA 2,84aAB 2,20aA 

                   Conclusão 

(1) Médias com letras iguais não diferem significativamente entre si  pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), minúsculas na 
linha referente aos tratamentos e maiúsculas na coluna referente aos dias. 
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Em relação à perda de matéria fresca, conforme esperado, a porcentagem 

aumentou ao longo dos dias avaliados em todos os tratamentos. Este fato é 

associado, sobretudo à perda de água, ocasionada pela transpiração e respiração 

dos frutos (SESTARI et al., 2007) resultando em modificação de aparência e de 

qualidade, o que leva à rejeição dos consumidores (CHIUMARELLI, 2008). 

De acordo com Chitarra e Chitarra (2005), a rápida perda de matéria fresca 

pelos frutos pode ser explicada pela diferença entre a pressão de vapor do produto e 

a pressão de vapor do ambiente, ou déficit da pressão de vapor (DPV). 

Bender et al. (2010) em seus estudos com morangos armazenados a 4 ºC 

durante 12 dias obtiveram a máxima perda de matéria fresca de 0,9%. Hernández-

Munoz et al. (2008) verificaram perdas superiores a 25% em morangos não 

refrigerados e não tratados. 

O tratamento no qual se observou maior perda de matéria fresca, neste 

estudo, após 16 dias de armazenamento foi aquele em que morangos foram 

revestidos com amido, quitosana e cálcio (AmQTSCa). As menores perdas foram 

atribuídas aos tratamentos com quitosana (QTS) e amido (Am) (Tabela 6). 

De acordo com Park (2005), a utilização de materiais a base de 

polissacarídeos, sobretudo amido, pode não ser eficiente como barreiras a perda de 

umidade, e consequente perda de matéria do produto. Os resultados obtidos neste 

estudo não estão de acordo com esta observação, uma vez que frutos revestidos 

com amido compuseram um dos tratamentos com menor perda de matéria fresca. O 

mesmo autor ainda sugeriu a adição de substâncias lipídicas nos revestimentos para 

ajudar a controlar a perda de matéria fresca. Como no presente estudo foi 

observado que o amido previamente extraído de banana verde possuía, embora em 

pequenas quantidades, lipídios, fibras e proteínas, as propriedades como barreira 

física podem ter sido melhoradas. 

Pereira et al. (2004), verificaram que suspensão de fécula de mandioca, na 

concentração de 3% (m/v), foi eficiente na redução de perda de matéria de mangas 

tratadas com a mesma. Foram também verificadas melhorias no aspecto visual dos 

frutos. Chiumarelli et al. (2008) também observaram redução na perda de matéria  

fresca de mangas tratadas com fécula de mandioca 2%. Em estudos com morango, 

Garcia; Martino; Zaritzky (1998a, 1998b) verificaram redução da perda de matéria 

em morangos armazenados e tratados com amido de milho. 

Campos, Kwiatkowksi e Clemente (2011), observaram que a associação de 
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amido de mandioca 2% e quitosana 1% resultou em menor perda de matéria fresca, 

em relação a frutos revestidos somente com quitosana ou somente amido, e em 

relação ao controle. Essas observações diferem do presente estudo, no qual 

verificou-se maior perda de matéria fresca nos morangos tratados com amido e 

quitosana (AmQTS) em relação aos tratados com amido (Am) e perda equivalente 

aos tratados com quitosana (QTS). 

Han et al. (2004), observaram  menor perda de matéria fresca em frutos 

tratados com quitosana. Hernández-Munoz et al. (2006), concluíram que 

revestimentos a base de  quitosana na concentração 1,5% foram eficazes para 

conferir barreira física para a perda de umidade e, por consequencia, promover o 

retardamento da desidratação e murchamento dos frutos. Revestimentos à base de 

quitosana também foram efetivos na redução da perda de massa em mangas 

minimamente processadas (CHIEN; SHEU; YANG, 2007) e lichias (DONG et al. 

2004). Park (2005) observou que, revestimentos a base de quitosana reduziram em 

15% a perda de massa de morangos, quando comparadas a frutos não revestidos. 

O autor, ainda, verificou efeitos semelhantes em frutos revestidos com quitosana e 

hidroxipropil-metilcelulose durante 23 dias de armazenamento. 

Chien, Sheu e Lin (2007b) reportaram a eficiência do biofilme de quitosana 

para retardar o escurecimento, a deterioração e a perda de água em pitayas 

vermelhas (Hylocereus undatus) fatiadas, mantendo o conteúdo de sólidos solúveis, 

acidez titulável e ácido ascórbico. 

Hernández-Muñoz et al. (2006) verificaram que morangos tratados com cálcio 

tiveram menor perda de massa ao longo do armazenamento. Estas observações 

não foram verificadas no presente estudo, onde a maioria dos tratamentos nos quais 

solução de cálcio participou da constituição teve perda de matéria fresca semelhante 

ao controle no 16º dia de armazenamento.  

Neste estudo, apesar de ser verificada a diferença estatística entre os 

tratamentos para a variável perda de matéria fresca, este parâmetro não foi o 

preponderante para caracterizar a superioridade de um tratamento sobre o outro, 

uma vez que em todos os percentuais estavam de acordo com a perda máxima de 

massa tolerável para morangos que é de 6% de acordo com Calegaro, Pezzi e 

Bender (2002) e García, Medina e Olías (1998). 

 A redução da matéria fresca do fruto, devido à perda de água, é dependente 

da resistência do fruto à difusão do vapor e do déficit de pressão de vapor entre os 
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tecidos dos frutos e o ar do ambiente circundante, o qual é influenciado pela 

temperatura e umidade relativa (CHITARRA; CHITARRA, 2005; KADER, 1992). No 

presente estudo, a umidade relativa foi controlada e manteve-se elevada durante 

todo o experimento (Figura 5) o que pode ter auxiliado neste processo, fazendo com 

que todos os tratamentos e o grupo controle tivessem baixa perda de massa. 

Ao final do período avaliado não foi verificada diferença no pH de morangos  

não revestidos (grupo controle) e daqueles revestidos com cloreto de cálcio (Ca) e 

cloreto de cálcio e amido (AmCa) em relação ao tempo inicial. Nos demais, foi 

verificado aumento dos valores do pH ao longo do armazenamento.  

Morangos revestidos com quitosana (QTS), amido e quitosana (AmQTS) e 

amido, quitosana e cálcio (AmQTSCa) estão entre aqueles nos quais verificou-se os 

maiores valores de pH no sexto período avaliado (16 dias de armazenamento). Vale 

ressaltar que de acordo com os resultados discutidos na análise multivariada estes 

foram os únicos tratamentos que podem ser considerados como eficientes até o 16º 

dia. 

 Han et al. (2004) observaram aumento de 0,2 e 0,4 unidades no pH de 

morangos revestidos, respectivamente com quitosana e com quitosana associada a 

vitamina E ao longo de 14 dias de armazenamento.  Aumento significativo do pH 

também foi observado nos estudos de Hernández-Muñoz et al. (2006)  ao longo do 

armazenamento de morangos com e sem cobertura de quitosana. Os autores 

atribuíram o aumento do pH  à maior perda de água por amostras não revestidas. 

O pH é um parâmetro importante na determinação da qualidade de produtos 

processados, uma vez que fornece a quantidade de íons H+ presentes na amostra e 

as alterações dos seus valores indicam a ocorrência de alterações físico-químicas 

no produto. No entanto, sua medida não deve ser relacionada à indicação do sabor 

ácido ou azedo das frutas. Estas propriedades são mais bem relacionadas à acidez 

titulável (AT) (VILAS BOAS, 1999) que indica a quantidade de ácidos orgânicos 

presentes na amostra. 

O valor do pH expressa apenas o ácido dissociado e tem o poder de 

tamponar a solução, enquanto que a acidez titulável expressa a quantidade de ácido 

presente. De acordo com Chitarra e Chitarra (2005) estes ácidos são encontrados 

nos vacúolos, nos quais estão dissolvidos de forma livre ou combinados como sais, 

ésteres, glicosídeos ou outros compostos. 

Neste estudo, observou-se diminuição significativa da AT ao longo do 
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armazenamento na maioria dos tratamentos estudados. Esses teores foram 

mantidos ao final do período avaliado, em relação ao tempo inicial, somente nos 

morangos revestidos com quitosana e nos revestidos simultaneamente com 

quitosana e cálcio. 

A diminuição da acidez se deve ao fato de que durante o processo respiratório 

do fruto, ácidos orgânicos são utilizados ou transformados (LUCENA, 2006) 

sobressaindo-se o primeiro processo, já que a transformação de ácidos orgânicos é 

mais relacionada com frutos climatéricos cujo amadurecimento continua após a 

colheita dos mesmos. 

Morangos tratados com quitosana, aos 16 dias de armazenamento foram os 

que apresentaram maiores teores de AT, indicando que o revestimento promoveu 

diminuição da utilização dos açúcares no ciclo de Krebs podendo inferir que houve 

diminuição ou retardamento do processo respiratório nestes frutos. Os frutos 

tratados simultaneamente com quitosana e cálcio e os tratados com quitosana, 

cálcio e amido, mostraram teores superiores aos tratamentos restantes. Isso 

confirma que esta variável foi importante para classificar estes três tratamentos 

como os que proporcionaram maior tempo de vida útil aos frutos. 

São descritos na literatura trabalhos que relatam redução significativa da 

acidez titulável ao longo do armazenamento de morangos com e sem cobertura de 

quitosana, como resultado da senescência do fruto. Chaiprasart, Handsawasdi e 

Pipattanawong (2006), observaram redução da acidez em morangos de frutos 

controle e frutos revestidos com quitosana e cloreto de cálcio após os primeiros 

quatro dias de armazenamento. O mesmo pode ser observado por Han et al. (2004), 

sendo observada essa redução mais acentuada em frutos controle. Já Hernández-

Muñoz et al. (2008), não encontraram alteração na acidez de frutos controle e frutos  

revestidos com quitosana e cloreto de cálcio.  

Neves et al. (2000) em seus estudos com revestimentos a base de cálcio em 

caquis preconizam menores níveis de acidez para frutos que receberam  aplicação 

de cálcio que os não tratados o que diverge do presente estudo com morangos, no 

qual todos os frutos revestidos tiveram maiores valores de AT que o grupo controle 

ao final do tempo avaliado (16 dias). 

A AT em morangos maduros pode variar entre 0,50 e 11,87%, (PELAYO-

ZALDIVAR; EBELER; KADER, 2005). Esses valores podem ser também expressos 

como porcentagem de ácido cítrico, por se tratar do ácido em maior proporção no 
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fruto. O ácido cítrico contribui com 92% e o málico com 8% da acidez do fruto 

(CORDENUNSI et al., 2002) sendo importantes para características sensoriais do 

mesmo, tais como o flavor e  às propriedades de geleificação da pectina e síntese 

de pigmentos, além de atuar no controle do  pH celular (CANTILLANO; BENDER; 

LUCHSINGER, 2003). 

É possível, ainda, estabelecer uma relação entre o teor de SS e a AT (SS/AT) 

que se torna um parâmetro importante na demonstração do equilíbrio entre os teores 

de açúcares e acidez do fruto podendo ser relacionada ao sabor do mesmo. Esta 

relação é inversamente proporcional à AT, ou seja, o decréscimo desta promove 

aumento da relação SS/AT permitindo que seu valor seja alto mesmo em frutos com 

baixo teor de SS (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

De acordo com Malgarim et al. (2005), a relação SS/AT aumenta durante o 

armazenamento já que o teor de sólidos solúveis (SS) aumenta e a  acidez titulável 

(AT) diminui. No presente estudo, este fato não foi observado, uma vez que os SS 

não se comportaram da forma como é descrita. Deste modo, observou-se 

manutenção da razão SS/AT e/ou uma leve diminuição ao longo do armazenamento 

de acordo com o grupo avaliado conforme demonstrado na Tabela 6.  

Quando esta razão é muito baixa, o produto é insípido e perde qualidade 

(AKED, 2002). Os valores obtidos no presente estudo apresentam razão adequada 

para qualidade gustativa aceitável, tal como referenciados. 

Quanto ao teor de compostos fenólicos foram observados comportamentos 

diferentes quanto a esta variável para os diferentes tratamentos. Frutos revestidos 

simultaneamente com amido, quitosana e cálcio tiveram aumento significativo no 

teor de fenólicos. Em frutos tratados com amido e nos tratados com cálcio houve 

diminuição do teor deste componente e nos demais tratamentos não foi observada 

diferença entre o 1º dia de armazenamento e o 16º dia. 

Nos frutos em que se observou redução no teor de compostos fenólicos a 

redução pode ser justificada pela intensa oxidação dos compostos fenólicos, 

acarretando escurecimento nestes tratamentos. 

O teor desses compostos em morangos pode variar de acordo com a cultivar 

e com o método de extração e, ou quantificação utilizado (KOSAR et al., 2004). 

Fatores ambientais tais como a incidência de radiação também tem influencia direta 

sobre o teor desses compostos, e também de antocianinas e flavonóides. Atkinson 

et al. (2006) verificaram que o aumento da radiação pode aumentar em até 40% o 



118 
 

teor desses compostos em morangos. 

Kerch et al. (2011),  observaram diminuição no conteúdo de fenóis totais em 

morangos após 7 dias de armazenamento à temperatura de 4 ºC, sendo este efeito 

mais pronunciado em frutos tratados com quitosana em relação aos não tratados. 

No presente estudo, observou-se que em frutos não tratados e nos frutos tratados 

com quitosana não ocorreram variações entre o tempo inicial e final, porém entre 

tratamentos os teores em quitosana foram superiores ao controle (Tabela 6). 

Durante o amadurecimento de frutos, ocorre condensação de fenólicos 

solúveis que se ligam a outros componentes celulares tornando-se por 

conseqüência insolúveis. Deste modo, fenólicos são detectados em maiores 

concentrações em frutos verdes (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

O teor médio de compostos fenólicos obtidos no presente estudo foi de 120 

mg 100 g-1 de fruta (coeficiente de variação (CV): 10,34%) semelhante ao descrito 

por Kuskoski et al. (2006) para polpa de morango congelada que foi de 132 mg 100 

g-1 de polpa. 

Em relação ao teor de flavonóides totais morangos tratados com Ca, QTSCa 

e AmQTSCa apresentaram variação ao longo do tempo em seu teor de flavonóides.  

Nestes grupos, o conteúdo aumentou ao longo do armazenamento refrigerado. Nos 

demais tratamentos não foi verficada diferença entre os tempos inicial e final 

avaliados.  

O teor de flavonóides é regulado por genes específicos que influenciam a 

produção do metabólito (JEONG et al., 2006). A literatura cita que seus níveis podem 

variar consideravelmente dentro da mesma cultivar, dependendo da localização 

geográfica do cultivo (HÄKKINEN; TÖRRÖNEN, 2000).  O principal grupo de 

flavonóides é constituído pelas antocianinas.  

De um modo geral o teor de antocianinas no presente estudo foi baixo 

obtendo-se em média 3,71 mg 100 g-1 de fruto (CV=18,58%). Cordenunsi et al. 

(2005) relatam teores inferiores a 10,00 mg 100 g-1 de frutos de antocianinas em 

morangos das cvs. Campieiro e Oso Grande. Para esta última variedade, Pinto, 

Lajolo e Genovese (2008) obtiveram cerca de 19,10 mg 100 g-1 da fruta.  Hernanz et 

al. (2007) em seus estudos obtiveram 8,38 mg 100 g-1 de fruto da cv. Diamante.  

Para a cv. albion, utilizada neste estudo, Copetti (2010) obtiveram teores de 

antocianinas para frutos cultivados no sistema convencional de 17,59 ± 2,34, 

superiores aos valores encontrados no presente estudo. 
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A síntese de antocianinas continua após a colheita e também em 

armazenamento a baixas temperaturas (HOLCROFT; KADER, 1999) o que por 

consequencia tende a gerar um aumento de seu teor ao longo do armazenamento 

refrigerado. Este fato não foi observado no presente estudo, uma vez que o teor de 

antocianinas diminuiu em todos os tratamentos, sendo que aos 16 dias o grupo que 

apresentou menor teor deste componente foi o grupo controle, o que indica que os 

revestimentos foram eficientes em minimizar a perda deste componente. 

Os tratamentos que mantiveram as propriedades físico-químicas durante os 

período avaliado (16 dias) estiveram entre os que apresentaram maiores teores de 

antocianinas no último tempo. Nestes tratamentos morangos foram revestidos com 

quitosana e/ou quitosana associada a outros componentes conforme já discutido. 

Jiang, Li e Jiang (2005), investigaram o teor de antocianinas em lichias que 

foram revestidas com quitosana e armazenadas a 2 ºC observando aumento nos 

teores desses compostos para estes frutos. Os autores relacionaram este aumento 

com a inibição da enzima polifenoloxidase a qual promove a degradação de 

antocianinas. Outros estudos vêm demonstrando o efeito inibitório da quitosana 

sobre a atividade das ezimas polifenoloxidases (CORDENUNSI et al., 2005; 

CONNOR et al., 2002) levando a diminuição da degradação de antocianinas em 

frutos tratados com esta. 

Fan et al. (2009), observaram o aumento do teor de antocianinas em 

morangos submetidos a diversos tratamentos e armazenados à 20 ºC, observando 

alterações na coloração que se tornou cada vez mais escura à medida que o fruto 

amadureceu. Já Lara, Garcia e Vendrell (2004), não observaram diferenças nos 

teores de antocianinas entre frutos tratados com CaCl2 e frutos não tratados. 

Os resultados observados neste estudo, no qual verificou-se redução 

significativa no teor de antocianinas também foi reportado por Vargas et al. (2006) 

que observaram redução na concentração de antocianinas em morangos revestidos 

com quitosana ao final do período de estocagem. Shin et al. (2007) verificaram a 

redução no teor dos pigmentos em morangos armazenados a 0,5 ºC corroborando 

os resultados deste estudo.  

Juntamente com outros fenólicos, como catequina, ácido elágico e quercetina, 

as antocianinas são a classe mais significativa de metabólitos secundários 

(ATKINSON et al., 2006). Efeitos benéficos à saúde humana, tais como atividades 

anti-inflamatórias, antimutagênicas e antiedematogênicas são atribuídas a estes 
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compostos. Além disso, possuem atividade antioxidante, auxiliam na manutenção da 

integridade do DNA e capacidade de fornecer cardioproteção por manter a 

permeabilidade vascular conferindo a estes compostos o interesse farmacológico 

(WANG; STONER, 2008; BAGCHI et al., 2004; SIMÕES, 2000). 

Também verificou-se redução no teor de açúcares totais ao longo do 

armazenamento para todos os tratamentos avaliados, não sendo verificadas no 

ultimo tempo diferenças entre os grupos tratados para este parâmetro.  

Os açúcares são os principais componentes solúveis em morangos maduros 

sendo que glicose, frutose e sacarose são responsáveis por 99% do teor de 

açúcares totais. Ao longo do período de crescimento do fruto, seu teor de açúcares 

pode mudar, no entanto a proporção de cada açúcar se mantém constante 

(FORNEY; BREEN, 1986). 

O teor de acido ascórbico é um importante atributo de qualidade de 

morangos. Trata-se de uma vitamina hidrossolúvel de extrema importância para o 

organismo humano e encontrada em frutos cítricos. Desempenha papel fundamental 

no desenvolvimento e regeneração dos músculos, pele, dentes e ossos; na 

formação do colágeno, na regulação da temperatura corporal, na produção de 

diversos hormônios e no metabolismo em geral (ANDRADE et al., 2002). 

Os resultados encontrados no presente estudo para a variedade Albion 

(Tabela 6) estão de acordo com os reportados por Martins (2010) que obtiveram 

teores de ácido ascórbico variando entre 97,9 e 41,7 mg por 100 mL de suco do fruto 

em diferentes meses avaliados para esta variedade. 

O morango é uma fruta com grande teor de ácido ascórbico, mas, 

dependendo da variedade, esse teor pode variar. Os teores de ácido ascórbico 

oscilam entre 39 a 89 mg 100 g-1 de polpa, sendo o valor médio 60 mg 100 g-1 de 

polpa (DOMINGUES, 2000). As diferenças genotípicas, as condições 

edafoclimaticas da fase pré-colheita e a manipulação pós-colheita podem ter 

influência sobre o conteúdo de ácido ascórbico em frutas e hortaliças 

(CORDENUNSI; NASCIMENTO; LAJOLO, 2003). 

 No presente estudo, verificou-se a diminuição no teor de ácido ascórbico ao 

longo do armazenamento refrigerado em todos os tratamentos avaliados, bem como 

no grupo controle. Esta variável não teve influencia positiva na obtenção dos 

escores da variável canônica (VC), observando-se perdas significativas nos grupos 

que tiveram maior tempo de vida útil. 
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De acordo com Arena, Fallico e Maccaronea (2001) as perdas de ácido 

ascórbico podem ser atribuídas à oxidação enzimática; à degradação térmica em 

processos aeróbicos ou anaeróbicos e às reações químicas onde o ácido ascórbico 

atua como antioxidante. A redução do teor de ácido ascórbico em 50% foi observada 

por Cordenunsi, Nascimento e Lajolo (2003) em diferentes variedades de morango 

armazenadas sob refrigeração por 6 dias. 

Baixas temperaturas também podem promover efeitos negativos sobre o teor 

de ácido ascórbico e outros componentes. Cordenunsi et al. (2005), estudaram o 

efeito da temperatura de armazenamento na composição química e capacidade 

antioxidante de três  variedades de morangos, observando que baixas temperaturas 

afetam negativamente os teores de ácido ascórbico e antocianinas, ao passo que 

para os teores de fenólicos totais não foi observada influência.  

Após 12 dias de armazenamento, morangos revestidos com quitosana já 

possuíam os menores valores de ácido ascórbico, juntamente com os revestidos 

com amido (Tabela 6). Este período citado foi o tempo onde se observou ponto de 

máximo para as caracteristicas físico-químicas deste último e também para frutos 

tratados com cloreto de cálcio. Frutos tratados com AmCa e AmQTSCa 

apresentaram os mais altos teores de ácido ascórbico neste período, sendo seu 

tempo de vida útil estendido em apenas mais um dia. Estes dados exemplificam a 

relação negativa com a variável canônica (VC). 

Há relatos na literatura que afirmam que quitosana pode promover inibição da 

atividade de algumas enzimas, durante o armazenamento, que estão envolvidas no 

processo de biossíntese do ácido ascórbico o que promove por consequencia a 

diminuição do valor nutricional do fruto. O mecanismo pelo qual este fenômeno 

acontece não é bem esclarecido (HOLCROFT; KADER, 1999). 

Esta relação negativa com a VC também foi observada para a variável 

antioxidante uma vez que ao final de 16 dias, os tratamentos considerados neste 

estudo como os que promoveram melhorias mais significativas (QTS, QTSCa e 

AmQTSCa), apresentaram atividade antioxidante total inferior ao grupo controle 

(ponto máximo em 11 dias). 

De uma maneira geral, observou-se aumento da atividade antioxidante total 

e/ou a manutenção da mesma, medida pela habilidade de redução do ferro (FRAP). 

Somente o grupo em que morangos foram revestidos com solução de quitosana foi 

observado a diminuição desses teores quando comparados o primeiro e último 
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período de análise (Tabela 6). Esta redução pode diminuir os efeitos citados à saúde 

humana. Cabe ressaltar que neste último tempo já havia sido superado o ponto de 

máximo de outros tratamentos. 

Ao avaliar a atividade antioxidante total em morangos de várias cultivares pelo 

método FRAP, Pineli (2009), obteve valores entre 24,13 ± 2,97 a 34,23 ± 6,81 µmol 

g-1 de peso da materia fresca  sendo as diferenças entre valores, atribuídas a 

diferentes cultivares avaliadas. Estes valores são coerentes com os obtidos no 1º dia 

de armazenamento neste estudo. 

Wang e Jiao (2000) em trabalhos com morangos de seis diferentes cultivares 

verificaram alta capacidade antioxidante contra espécies de radicais livres, incluindo 

superóxidos, peróxidos de hidrogênio, radicais hidroxila e oxigênio singlete sendo a 

inibição das espécies reativas de oxigênio diferente entre as cultivares. 

 

 

5.4 Análises Microbiológicas 

 

 

Neste estudo não foi detectada a presença de coliformes a 35 ºC em níveis 

significativos em nenhum dos tratamentos aplicados, analisados ao longo do 

armazenamento refrigerado. Este fato pode ser atribuído ao emprego de boas 

práticas no manejo das amostras, em especial ao uso de água de boa qualidade 

microbiológica. O próprio pH do morango, que neste estudo teve média geral de 

3,36 unidades propicia uma condição inóspita ao desenvolvimento da maioria dos 

micro-organismos, incluindo os do grupo coliforme (JAY, 2005; ICMSF,2000). Calvo 

et al. (2004)  afirmaram que o pH tem forte influência sobre o tipo de microbiota de 

frutas. Todavia, estas frutas são mais suscetíveis a bactérias resistentes a acidez e a 

fungos. 

Não existe na legislação brasileira padrão para coliformes a 35 ºC. No 

entanto, de acordo com alguns autores, alimentos com quantidades superiores a 

105-106 UFC g-1 apresentam perdas no valor nutricional, alterações sensoriais, riscos 

de deterioração e/ou presença de patógenos o que os torna impróprios para o 

consumo (ARRUDA et al., 2004). 

A RDC nº. 12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) estabelece para 
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frutas frescas, "in natura", preparadas (descascadas ou selecionadas ou 

fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas, para consumo direto o limite 

máximo para amostra indicativa de 5x102 UFC g-1 para coliformes a 45 ºC g-1, e 

ausência de Salmonella. 

Os resultados das análises microbiológicas para bolores e leveduras são 

demonstrados na Tabela 7. 

  

Tabela 7. Bolores e Leveduras em morangos submetidos a diferentes tratamentos 
(UFC g-1). 
 

 

 

No Brasil, também não existe legislação específica que estabeleça limites 

permitidos para bolores e leveduras em frutas. Baixas contagens destes micro-

organismos são consideradas normais (não significativas) em alimentos frescos e 

congelados. No entanto, quando encontrados em contagens elevadas tornam-se 

uma preocupação no âmbito da saúde pública, porque algumas espécies de fungos 

são produtoras de micotoxinas podendo gerar danos à saúde humana (FRANCO; 

LANDGRAF, 2003). Alimentos contendo contagens de bolores e leveduras acima de 

105 UFC g-1 são considerados impróprios para o consumo humano (VITTI et al., 

2004). 

Neste estudo, observou-se que as amostras tratadas com quitosana 

Tratamentos Tempo 0 Tempo 3 Tempo 6 Tempo 9 Tempo 12 Tempo 16 

Cte 4,63.103 5,0.103 1,99.104 2,80.104 1,65.105 1,45.106 

QTS <30 <30 <30 <30 <30 <30 

Am 9,47.103 9,93.103 1,73.104 8,1.104 3,63.104 1,54.106 

AmQTS <30 <30 <30 <30 <30 <30 

Ca 9,33.103 2,8.103 3,67.103 3.104 1,43.105 1,55.105 

QTSCa <30 <30 <30 <30 <30 <30 

AmCa <30 <30 6,25.103 3,06.104 1,13.105 2,15.106 

AmQTSCa <30 <30 <30 <30 <30 <30 
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(associada ou não) não apresentaram crescimento significativo de bolores e 

leveduras no tempo inicial e nem ao longo do armazenamento. Estes estudos 

corroboram os obtidos nas análises físico-químicas, nas quais elegeu-se 

tratamentos à base de quitosana como aqueles que propiciaram melhores 

caracteristicas ao fruto no final do período avaliado. 

Ribeiro et al. (2007), também revestiram morangos com diferentes soluções 

filmogênicas, sendo estas a base de amido, quitosana e carragenana associadas e 

não associadas a cloreto de cálcio obtendo a menor taxa de crescimento na 

contagem de micro-organismos totais quando utilizou-se revestimenos a base de 

quitosana.  

A ação antifúngica e antibacteriana de filmes de quitosanas já foi constatada 

por diversos autores (BAUTISTA-BAÑOS et al., 2003; ROMANAZZI et al., 2002; El 

Ghaouth et al.,1991). O mecanismo de ação pelo qual quitosana tem seu efeito 

antimicrobiano pode ser associado à ação direta sobre o crescimento do patogeno 

e/ou por ativar vários mecanismos de defesa no tecido vegetal (GUERRA-SANCHÉZ 

et al., 2009; AGRAWAL et al., 2002). 

Neste estudo, as amostras revestidas com amido (Am) e cloreto de cálcio 

(Ca) apresentaram crescimento de bolores e leveduras no tempo zero, semelhante 

ao grupo controle (ordem 103) indicando que estes tratamentos não diminuíram a 

microbiota inicial dos frutos. Os valores médios de fungos filamentosos e leveduras 

encontrados por Reis et al. (2008) para frutos não tratados e não sanitizados foi da 

ordem de 103. Deste modo, é possível inferir que a significativa diminuição do 

crescimento destes micro-organismos com aplicação de quitosana, se deve 

totalmente ao revestimento e não ao santizante utilizado. 

Nos morangos nos quais se verificou crescimento de microgarnismos no 

tempo inicial, a carga microbiana encontrada foi crescente ao longo dos períodos 

avaliados. O grupo revestido simultaneamente por amido e solução de cloreto de 

cálcio (AmCa) teve crescimento de bolores e leveduras somente a partir do sexto dia 

de armazenamento, sendo este também crescente ao longo dos demais dias 

avaliados.  

Em seus estudos, Hernández-Muñoz (2006) observaram que após o primeiro 

dia de armazenamento, morangos mergulhados em solução de cálcio e o grupo 

controle apresentaram-se mais deteriorados que os tratamentos com quitosana, o 

que corrobora os resultados obtidos neste estudo. 
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Alguns estudos apontam que em frutos tratados com soluções de cálcio o 

desenvolvimento de podridões pós colheita pode ser retardado por mecanismo 

similar ao desse elemento no processo que retarda o amadurecimento e 

amolecimento do fruto. Este nutriente auxilia na regularização do metabolismo dos 

frutos e em concentrações adequadas mantém a consistência destes, diminuindo a 

incidência das doenças pela inibição da atividade da poligalacturonase (CONWAY et 

al., 1992). 

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas demonstram relação 

direta com a qualidade físico-química. Conforme já demonstrado na Figura 6, de 

acordo com os escores da VC morangos não tratados (controle) tiveram ponto de 

máximo aos 11 dias, sendo observado decréscimo de suas propriedades a partir de 

então. Observou-se pela análise microbiológica que em 12 dias de armazenamento, 

estes já apresentaram taxas de contaminação na ordem de 105 o que os caracteriza 

como impróprios para consumo. 

De modo semelhante, frutos revestidos com cloreto de cálcio (Ca) e 

revestidos simultaneamente com amido e cloreto de cálcio (AmCa) em 12 dias de 

armazenamento apresentaram-se com elevadas taxas de contaminação sendo 

considerados impróprios para consumo. Já para frutos revestidos com amido, 

verificou-se que até os 12 dias a contagem microbiana estava dentro dos limites 

recomendados ocorrendo um aumento de 3,63.104 UFC g-1, neste tempo, para 

1,54.10
6
 UFC g

-1
 observados no 16º dia de armazenamento, sendo que as 

características físico-químicas foram mantidas até os 12 dias. 

No presente estudo, a taxa de crescimento microbiano dos morangos 

revestidos com amido foi mais lenta, se comparadas ao grupo controle. A utilização 

de amido proveniente de outras fontes para revestimentos de morangos já foram 

descritas na literatura. Mali e Grossmann (2003) em seus estudos revestiram 

morangos cv. Dover com filmes à base de amido de inhame e Campos et al. (2009) 

revestiram morangos cv. Camarosa com filmes de amido de mandioca associados a 

óleo de copaiba, sendo em ambos os casos observada a diminuição da contagem 

de bolores e leveduras. 

Garcia (2009) observou aumento da contagem de bolores e leveduras de 1,6 

x 105 UFC g-1 após 9 dias de armazenamento para 1,2 X 107 UFC g-1 no 12º dia de 

armazenamento para frutos revestidos com cobertura à base de fécula de mandioca 

e 0,05% de sorbato. 
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A quitosana mostrou-se eficiente, uma vez que ao verificar os tratamentos em 

que esta foi associada a cloreto de cálcio e amido bem como sua aplicação 

isoladamente não se verificou crescimento, o que está de acordo com os estudos de 

Park (2005) que ao tratar morangos frescos com quitosana observou a ação 

antifúngica da mesma.  

A quitosana promove inibição de diversos fungos fitopatogênicos tais como 

Fusarium oxysporum, Sclerotio sclerotiorum, Rhizopus stolonifer, Penicillium 

digitatum e Colletotrichum gloesporioides (BAUTISTA-BAÑOS; HERNÁNDEZ-

LÓPEZ; MOLINA, 2004) por induzir desorganização molecular e mudanças 

fisiológicas sobre esses micro-organismos. 

Além das propriedades antimicrobianas citadas, a inibição promovida nos 

tratamentos revestidos com a solução filmogênica de quitosana pode ser 

relacionada à formulação da mesma. Esta solução, conforme descrito no Item 4.3 é 

obtida pela solubilização de quitosana em meio aquoso ácido sob agitação 

magnética, utilizando-se o ácido acético. Após dissolução em meio ácido, os grupos 

amino livres da quitosana tornam-se protonados (–NH3+), o que facilita sua 

solvatação em água (LAI; LIN, 2009). Em uma conferência da Organização Mundial 

de Saúde, Beuchat (1999) enfatizou o potencial dos ácidos orgânicos na redução da 

contaminação microbiana em vegetais. Em seus trabalhos, Nascimento e Silva 

(2010) utilizando o ácido acético 4% para sanitização de morangos verificaram 

maiores reduções na contagem de micro-organismos aeróbios mesófilos e em 

bolores e leveduras quando comparados a frutos não sanitizados. Esta redução 

observada foi maior que a redução promovida quando utizou-se hipoclorito de sódio 

200 mg.L-1.  

Campaniello et al. (2008) não observaram influência da presença de 

quitosana em morangos no tempo de estabilidade das amostras não encontrando 

diferença significativa entre os morangos revestidos e não revestidos ao nivel de 

significancia <0,05. 

Uma das hipóteses para a atividade antimicrobiana dos revestimentos à base 

de polissacarídeos é de que as moléculas do polímero se entrelaçariam no entorno 

das bactérias, gerando uma barreira física para a penetração de nutrientes 

essenciais para o crescimento microbiano (ASSIS; BRITTO; FORATO, 2009). 
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6 CONCLUSÃO 

 
 
 
 Revestimentos dos frutos de morangos com filmes a base de quitosana, 

quitosana-CaCl2 e amido-quitosana-CaCl2 foram os mais efetivos entre os estudados 

minimizando perdas da qualidade físico-química e microbiológica dos frutos 

armazenados e promovendo aumento do tempo de vida útil dos frutos.  
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