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RESUMO
Após  a  colheita,  a  maioria  dos  frutos,  apresenta  aceleração  da  maturação  e  deterioração  em consequência  das
mudanças bioquímicas e fisiológicas, bem como de procedimentos de acondicionamento e práticas de manuseio. O
morango é um pseudofruto extremamente frágil, muito perecível, o que favorece as perdas pós-colheita, que podem
alcançar níveis importantes caso não sejam utilizadas técnicas apropriadas. O uso de revestimentos comestíveis é uma
das alternativas para o prolongamento da vida útil de frutos pós-colheita, assim, com a finalidade reduzir perdas pós-
colheita e aumentar a vida útil de morangos foi aplicado um revestimento à base de gelatina nesses. Foram analisadas a
perda de massa e a vida útil e constatou-se que o uso do revestimento, associado às condições de armazenamento sob
refrigeração, possibilitou resultados satisfatórios na conservação, possibilitando redução na perda de massa e aumento
na vida útil dos morangos de até 14 dias.

PALAVRAS-CHAVE: Película Protetora; Perda de massa; Vida útil.

1 INTRODUÇÃO

Após a colheita, a maioria dos frutos apresenta aceleração dos processos de maturação e
deterioração em consequência de mudanças bioquímicas e fisiológicas e das técnicas de manuseio
e de acondicionamento (CANTILLANO, 2010). 

O  morango  é  um  pseudofruto  extremamente  frágil,  muito  perecível,  o  que  favorece  a
ocorrência de perdas pós-colheita, que podem alcançar níveis importantes caso não sejam utilizadas
técnicas apropriadas (CANTILLANO, 2010). Estas perdas podem ser de caráter quantitativo e/ou
qualitativo, o que implicará em prejuízos para produtores, comerciantes e consumidores (LERMEN;
COELHO; ASSAD FILHO, 2012).

A fim de minimizar tais perdas em morangos são necessários alguns cuidados durante a
colheita e a pós-colheita, pois, seus tecidos muito macios e facilmente danificáveis também estão
sujeitos  à  ação  de  microrganismos  que  causam o  apodrecimento  reduzindo  a  vida  útil  desses
(GALEGÁRIO et al., 2005). 

O uso de revestimentos comestíveis é uma das alternativas para o prolongamento da vida útil
de frutos pós-colheita, pois, pode favorecer o domínio dos processos respiratórios, oxidativos e de
desidratação,  preservando  a  textura,  o  volume,  o  aroma  e  a  umidade  desses  (GONTARD;
GUILBERT; CUQ 1992). Sendo assim, o presente estudo foi realizado com o objetivo de elaborar
um revestimento à base de gelatina para a conservação de morangos. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Primeiramente, foi elaborado um revestimento (solução) utilizando-se 10 g de gelatina, 1,0 g
de gordura vegetal, 1,0 g de ácido esteárico e 100 ml de água destilada. Para a realização do estudo
foram  adquiridos  morangos,  no  estádio  de  maturação  vermelho-forte  (Figura  1),  em  um
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supermercado do município de Campo Mourão – PR, armazenados sob refrigeração e isentos de
defeitos. 

Figura 1: Morangos no estádio de maturação vermelho-forte.
Fonte: Dados da pesquisa.

Os morangos foram higienizados e, em seguida, imersos na solução a 35ºC e colocados para
secagem em temperatura ambiente. Para a elaboração e aplicação do revestimento utilizou-se como
base o trabalho desenvolvido Oliveira  et al. (2011). Foram utilizados 20 morangos por tratamento
(T), totalizando 40 frutos avaliados. Os tratamentos utilizados foram: 

T1 – morangos no estádio vermelho-forte com revestimento;
T2 – morangos no estádio vermelho-forte sem revestimento.

Depois de secos, os morangos foram pesados (peso inicial) e armazenados em recipientes de
vidro,  em  geladeira.  O  peso  foi  determinado,  diariamente,  até  o  dia  em  que  esses  foram
considerados próprios para consumo (peso final). 

A determinação da perda de massa (em %) foi obtida pela diferença dos pesos inicial e final,
dividida pelo peso inicial, multiplicada por 100. Como tempo de vida útil foi considerado o intervalo
compreendido  entre  a  data  de  aplicação  do  revestimento  (em T1)  e  a  data  limite  em que  os
morangos foram considerados próprios para o consumo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 PERDA DE MASSA

Os pesos inicial e final, a perda de massa e a vida útil dos morangos com e sem revestimento
estão apresentados na Tabela 1. Constatou-se que os morangos com revestimento apresentaram
perda de massa inferior (9,15%) àqueles que não foram revestidos (11,72%). Segundo Zhang et al.
(2006) a perda de água está relacionada aos processos de transpiração e respiração e ao tempo de
armazenamento que, consequentemente, irá  resultar em enrugamento, amolecimento dos tecidos e
perda de brilho, deixando os frutos sujeito à deteriorações.

Além disso, os morangos revestidos apresentaram vida útil de 21 dias sendo essa superior à
dos morangos sem revestimento, que foi de 7 dias (Tabela 1). 

A evolução da perda de peso dos morangos ao longo do período de avaliação pode ser
visualizada na Figura 2. Observa-se que a perda de peso ocorreu em maiores proporções e mais
rapidamente nos morangos sem revestimento.
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Tabela 1: Pesos inicial e final, perda de massa e vida útil de morangos com e sem revestimento.
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Figura 2: Evolução da perda de peso dos morangos com revestimento (T1) e sem revestimento (T2) ao longo do período
de avaliação.

Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 3 apresenta as condições dos morangos sem e com revestimento no primeiro dia (A
e  B,  respectivamente),  os  morangos  sem  revestimento  no  8º  dia  (C)  e  os  morangos  com
revestimento aos 21 dias (D). 

Os morangos não revestidos foram considerados impróprios para o consumo no 8º dia, pois,
apresentaram coloração escura, aspecto enrugado e presença de mofos. Já os morangos revestidos
foram considerados próprios para o consumo até o 21º dia.
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Com revestimento 
(T1)

Sem revestimento
(T2)

Vida útil (dias) 21 7
Peso Inicial (g) 68,10 68,50
Peso aos 7 dias (g) 66,47 60,47
Peso aos 21 dias (g) 61,87 -
Perda de massa (%) 9,15 11,72



A – Sem revestimento – 1º dia C – Sem revestimento – 8º dia

B – Com revestimento – 1º dia D – Com revestimento – 21º dia

Figura 3: Condições dos morangos no momento da aplicação do revestimento (1º dia) sem e com revestimento
(A e B, respectivamente), sem revestimento no 8º dia (C) e com revestimento aos 21 dias (D).

Fonte: Dados da pesquisa.

Constatou-se que a utilização de revestimento à base de gelatina, associado ao controle das
condições de armazenamento (temperatura e umidade), foi eficiente na conservação dos morangos,
possibilitando o aumento da vida útil em 14 dias.

4 CONCLUSÃO

O  revestimento  à  base  de  gelatina,  gordura  vegetal  e  ácido  esteárico  foi  eficaz  na
conservação de morangos, possibilitando redução na perda de massa e aumentando a vida útil dos
mesmos.

A  utilização  do  revestimento,  associado  às  condições  de  armazenamento,  apresentou
resultados satisfatórios possibilitando aumento da vida útil em até 14 dias.
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