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RESUMO 

O pêssego é um fruto perecível, climatérico e de curta vida útil, o que pode favorecer a ocorrência de 
perdas pós-colheita. O uso de revestimentos comestíveis em frutos, associado à refrigeração, tem sido 
utilizado com a finalidade de reduzir estas perdas, no entanto, para o uso de revestimentos em frutos, é 
importante considerar os efeitos desses nas suas características sensoriais. Sendo assim, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da utilização de revestimentos à base de gelatina e à base de 
amido modificado hidrofóbico na vida útil, na perda de massa e nas características sensoriais de pêssegos 
cultivar Aurora 1, conservados sob refrigeração. Os frutos foram colhidos no estádio de maturação de vez, 
selecionados, higienizados, posteriormente revestidos. Foram utilizados três tratamentos: a) sem 
revestimento; b) com revestimento à base de gelatina e; c) com revestimento à base de amido modificado 
hidrofóbico. A massa dos frutos foi mensurada e a perda de massa determinada. Para a análise sensorial 
foram avaliados cor, brilho, aroma, sabor e textura realizando-se testes quando os frutos atingiram o estádio 
maduro. Constatou-se que o uso de revestimentos à base de gelatina e à base de amido modificado 
hidrofóbico, associado ao armazenamento sob refrigeração, resultou na redução da perda de massa e 
possibilitou maior vida útil dos frutos. Constatou-se que os frutos sem revestimento tiveram maior aceitação 
devido ao aroma, sabor e textura, enquanto os frutos revestidos à base de gelatina e à base de amido 
modificado hidrofóbico apresentaram maiores notas nos atributos brilho e cor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Sensorial; Conservação de Frutos; Revestimento Comestível; Vida Útil. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
O pêssego (Prunus persica L. Batsch) é um fruto do tipo drupa com uma fina 

epiderme, mesocarpo carnudo (polpa) e livre ou semilivre de endocarpo duro (caroço), 
perecível e climatérico (RASEIRA; QUEZADA, 2003). 

Segundo Rufato, Kretzschmar e Silva (2017), no Brasil, diversos cultivares de 
pêssego são comercializados in natura e parte é explorado industrialmente, para a 
produção de iogurtes, conservas, em calda entre outros. 

 Por ser um fruto perecível e climatérico não pode ser armazenado por longos 
períodos, o que pode acarretar grandes perdas pós-colheita a produtores rurais, 
comerciantes e consumidores (PENTEADO, 1986 apud MARTINS, 2010). Entre tais 
perdas estão danos mecânicos, ocasionados pelo manuseio inadequado durante a 
colheita, beneficiamento, transporte e armazenamento dos frutos além de danos devido 
às injúrias patológicas e fisiológicas (PARISI; HENRIQUE; PRATI, 2012). 

Segundo Kader (2002), a redução das perdas pós-colheita em frutos representa um 
constante desafio, já que estes apresentam elevado teor de água e nutrientes e, mesmo 
depois de colhidos, mantem processos biológicos em atividade, o que os predispõem a 
ocorrência de injúrias. Para a redução das perdas pós-colheita, várias tecnologias podem 
ser utilizadas, as quais devem ser iniciadas no campo, com condições de manejo e 
beneficiamento adequados se estendendo para as etapas seguintes (PARISI; 
HENRIQUE; PRATI, 2012). 
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O uso de revestimentos comestíveis em frutos, associado à refrigeração, tem sido 
pesquisado com o objetivo de prolongar a vida útil desses, proporcionando maior firmeza 
da polpa e redução da perda de massa, o que diminuiria os riscos de danos causados por 
impactos e amassados na pós-colheita (SANTOS, 2007). Para o uso de revestimentos 
também é importante considerar os efeitos desses nas características sensoriais dos 
frutos, pois, segundo Santos (2007), para os consumidores, a qualidade dos frutos de 
caroço é uma combinação de características sensoriais entre outros atributos. 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da utilização 
de revestimentos à base de gelatina e à base de amido modificado hidrofóbico na vida 
útil, na perda de massa e nas características sensoriais de pêssegos cultivar Aurora 1. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 PÊSSEGO CV. AURORA 1 

 
O pêssego cultivar Aurora-1 (IAC 680-179) foi selecionado na geração F2 do 

cruzamento original entre o pêssego Tutu e a nectarina cv. Colombina, na primeira 
geração do cruzamento selecionou-se o pêssego Ouromel-3 de cuja autofecundação 
resultou o cultivar Aurora-1 (OJIMA et al. 1989). A maturação dos frutos desse cultivar é 
precoce, ocorrendo entre a segunda quinzena de outubro e início de novembro (OJIMA et 
al. 1989). 

Os frutos são de tamanho médio (90 a 110 g em média), oblongos, com ápice 
mediamente saliente, base perpendicular estreita e cavidade profunda, satura nítida, 
película amarela e cor de cobrimento vermelho-intenso chegando a cobrir 70% da 
superfície (OJIMA et al. 1989). A polpa é bastante firme, amarela clara, com auréola tênue 
ao redor do caroço, pequeno e preso, sendo seu sabor agradável, acentuadamente doce 
e de baixa acidez, o conteúdo médio de sólidos solúveis totais é de 14°Brix e o pH de 4,6.  

 
2.2 REVESTIMENTOS À BASE DE GELATINA 
 

A gelatina é uma proteína de origem animal obtida pela hidrólise parcial do 

colágeno contido em peles, ossos, tendões e tecido conectivo (JOHNSTON-BANKS, 1990 

apud D’AVILA, 2010). O processo de conversão do colágeno envolve várias etapas como: 

a lavagem, a depuração, o tratamento, entre outras medidas importantes que culminarão 

na obtenção de um produto alimentício desidratado de cor amarela clara (JOHNSTON-

BANKS, 1990 apud D’AVILA, 2010). 

Segundo Sobral (1999), o revestimento à base de gelatina, por ser de origem 

animal, sofre alterações lineares em suas características de ruptura, permeabilidade ao 

vapor d’água e, sua coloração, sofre alteração de acordo com sua espessura, ou seja, 

quanto menor a espessura do revestimento maior será sua transparência e quanto maior 

a espessura tem-se uma coloração amarelada. 

Filmes à base de gelatina são altamente permeáveis ao vapor d’água devido à 

natureza hidrofílica da proteína favorecendo, desta forma, a ligação com a água, assim, a 

adição de um composto hidrofóbico pode reduzir a difusividade de moléculas de água 

provendo melhores propriedades de barreira, o que justifica a combinação dos mesmos 

(BERTAN, 2003 apud D’AVILA, 2010). 

 
2.3 REVESTIMENTOS À BASE DE AMIDO MODIFICADO HIDROFÓBICO 

 
Os amidos pré-gelatinizados podem ser feitos com qualquer amido nativo ou 

modificado, suas propriedades são semelhantes àquelas dos amidos nativos originários, 
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com exceção da solubilidade em água fria, viscosidade ligeiramente menor e menor 

tendência de formar gel (DENNENBERG; BOTHAST; ABBOT, 1978 apud LERMEN et al., 

2012). 

Existem fenômenos que alteram as propriedades dos amidos, alguns modificam 

suas características tornando-os hidrofóbicos, o que é importante para a produção de 

uma camada capaz de proteger os produtos da umidade presente no ambiente (LERMEN 

et al., 2012). 

Segundo Swinkels (1996) o amido modificado hidrofóbico é o produto da relação 

entre radicais hidrofóbicos com a cadeia de amido. Uma maneira de modificar 

hidrofobicamente o amido é por meio do processo de enxertamento de moléculas de 

hidroxilas formando moléculas de amido sem acidez (REINECCIUS, 1988). Outra maneira 

de modificar o amido é a gelatinização, que transforma o amido granular em uma pasta 

elástica, viscosa e transparente durante o processo de aquecimento da dispersão de 

amido em presença de água (LERMEN et al., 2012).  

 
2.4 ANÁLISE SENSORIAL 

 
Considerada um importante instrumento de feedback para as indústrias 

alimentícias, a análise sensorial torna possível o acesso a informações, tais como as 
características de um produto e sua possível aceitação mercadológica (GRAÇAS; 
FERREIRA, 2016). 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1993), a análise 
sensorial é um método científico utilizado para evocar, medir, analisar e interpretar as 
características dos alimentos que possam ser percebidas pelo sentido do paladar, visão, 
olfato, tato e audição. 

Os métodos de análise sensorial medem atitudes dos consumidores utilizando 
julgadores não treinados e que não tenham conhecimento prévio sobre o produto a ser 
avaliado, sendo possível realizar a identificação da possível segmentação dos 
consumidores, pois obtém o mapa de preferência do consumidor, dividindo grupos de 
consumidores que diferem uns dos outros, sendo pela idade, sexo, atitude, necessidade, 
hábitos alimentares e/ou respostas para os atributos do produto (WESTAD et al. 2004). 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Os procedimentos de preparo dos revestimentos, aplicação e avaliação dos frutos 

foram realizados no Laboratório de Química Aplicada (LQA), localizado no Campus de 
Campo Mourão da UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná. 

Os pêssegos da variedade Aurora 1 foram adquiridos no mês de novembro de 
2018, em pomar comercial localizado no município de Araruna – PR. Os frutos foram 
colhidos no estádio de maturação de vez, correspondente à coloração de fundo verde 
amarelada. 

Depois de colhidos, foi realizada uma seleção prévia desses, de acordo com a cor 
e tamanho e descartados aqueles que apresentavam imperfeições. Em seguida, os frutos 
foram acondicionados em caixas e transportados para o LQA, onde foram lavados em 
água corrente e higienizados (por imersão) em solução de hipoclorito de sódio (NaClO) 
durante 10 minutos, em seguida, foram submetidos ao enxágue em água corrente e 
acondicionados sob refrigeração. 

Para a elaboração do revestimento comestível à base de gelatina foram utilizados 
100 gramas de gelatina sem sabor e incolor, 5 gramas de glicerol e 500 gramas de água 
destilada, esses foram misturados e permaneceram por uma hora em temperatura 
ambiente para o intumescimento. Em seguida, a solução foi agitada e aquecida a uma 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

temperatura de 60°C, durante 10 minutos, com o auxílio de um aquecedor-agitador. Após 
o preparo da solução, os frutos, foram imersos na solução a 35°C e secos em 
temperatura ambiente de, aproximadamente, 25°C, conforme descrito por Oliveira et al. 
(2011). 

Para o revestimento à base de amido modificado hidrofóbico, foram seguidos os 
procedimentos descritos por Lermen et al. (2012): Foram misturados 50 gramas de amido 
hidrofóbico em 1000 mililitros de água, a mistura foi cozida durante 5 minutos a uma 
temperatura de 150°C até o ponto de ebulição e deixada em repouso até atingir a 
temperatura ambiente. Posteriormente, os frutos foram imersos no líquido e 
acondicionados em estufa a uma temperatura de 50°C durante 10 minutos para assegurar 
a aderência do revestimento. 

Foram utilizados três tratamentos: a) Pêssegos sem revestimento; b) Pêssegos 
com revestimento à base de gelatina e; c) Pêssegos com revestimento à base de amido 
modificado hidrofóbico. Em seguida, os frutos foram conservados refrigerados a 6°C com 
umidade relativa do ar de 60%. 

Para a análise das perdas de massa, foram utilizados 10 frutos no estádio de 
maturação de vez. A massa dos frutos foi mensurada logo após a aplicação do 
revestimento e, posteriormente, a cada dois dias enquanto adequados ao consumo 
(estádio maduro). A perda de massa (em %) foi obtida pela diferença das massas inicial e 
final, dividida pela massa inicial e multiplicada por 100. 

Para a análise sensorial foram utilizados 10 frutos e avaliados a cor, o brilho, o 
aroma, sabor e textura realizando-se testes de degustação com 10 avaliadores quando os 
frutos atingiram o ponto ideal de maturação (estádio maduro), atribuindo-se notas de 0 a 
10 para cada atributo. Vale ressaltar que os avaliadores não tinham conhecimento prévio 
do tratamento que estavam avaliando. 

Para o tratamento dos dados utilizou-se os software Microsoft Office Excel® e 
Origin Lab®.  

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 PERDA DE MASSA 
 

Na Tabela 1 estão apresentadas as massas inicial e final e a perda de massa (em 
g e em porcentagem) dos frutos sem revestimentos e revestidos. 

 
Tabela 1: Massas inicial e final e perda de massa em frutos com e sem revestimento. 

Revestimento 
Massa Inicial  

(g) 
Massa Final 

(g) 
Perda de massa  

(g) 
Perda de massa 

(%) 

Sem revestimento 124,00 106,64 17,30 
 

14,00 

Gelatina 133,00 119,70 13,20 9,99 

Amido hidrofóbico 128,00 113,92 14,08 11,00 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Observa-se que a massa inicial dos frutos variou de 124,00 a 133,00 g e que houve 
maior perda de massa nos frutos não revestidos (17,36 g) quando comparados aos frutos 
com revestimento à base de gelatina e à base de amido modificado hidrofóbico (13,20 e 
14,08 g, respectivamente). Nos frutos não revestidos a perda de massa correspondeu a 
14,0%, enquanto que nos frutos revestidos com gelatina e com amido modificado 
hidrofóbico, correspondeu a 9,99 e 11,0%, respectivamente. 

Luvielmo e Lamas (2013) constataram que a aplicação de coberturas comestíveis, 
produzidas com gelatina, triacetina e ácido láurico, em goiabas brancas no estádio verde 
maduro se mostrou efetiva na extensão da vida de prateleira. 
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Martins (2013) em experimento com frutos de pêssego minimamente processados 
da variedade Aurora 1 nos estádios de maturação ‘de vez’ e ‘maduro’, obteve perda de 
massa fresca de 9 e 8,28%, respectivamente, após 12 dias de análise. 

Em estudo realizado pro Santos (2007) em pêssegos Aurora 1 revestidos com 
filmes plásticos, gelatina e fécula, obteve-se uma perda de massa fresca de 12,45 g após 
14 dias de análise em temperatura de 3°C e umidade relativa do ar 60%. 

A Figura 1 apresenta a evolução da perda de massa ao longo do período. Observa-
se que os frutos não revestidos foram considerados próprios para o consumo por um 
período menor (de 10 dias) se comparados aos frutos revestidos, que permaneceram 
próprios para o consumo até 14 dias após a aplicação do revestimento.  
 

 
 

Figura 1: Perda de massa e vida útil dos frutos por tratamento. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Santos (2007) obteve, em sua pesquisa, aumento de 3 dias na vida útil do fruto 

quando comparado com a amostra teste.  
Oliveira (2011), em estudo realizado com tomate, verificou que o uso de 

revestimentos comestíveis à base de polímeros naturais proporciona aumento de 20 % na 
vida útil do fruto, mantendo suas características físico-químicas sem alterações. 

 
4.2 ANÁLISE SENSORIAL 

 
A Tabela 2 apresenta os resultados da análise sensorial para os atributos brilho, 

cor, aroma, textura e sabor. 
 

Tabela 2: Resultados médios da análise sensorial de frutos com e sem revestimento 

Revestimento Brilho Cor Aroma Textura Sabor 

Sem revestimento 6,50 7,50 8,80 8,10 9,60 
Gelatina 7,66 9,00 6,20 7,60 6,80 
Amido hidrofóbico 7,83 8,83 7,50 6,40 8,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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É possível observar que os frutos revestidos com gelatina e com amido hidrofóbico 
apresentaram maiores notas médias para o atributo brilho (7,66; 7,83, respectivamente), 
quando comparados aos frutos não revestidos, que apresentaram média de 6,50. De 
acordo com Martins (2013), com relação ao brilho, os frutos revestidos mostraram-se com 
melhor aparência em relação aos frutos da amostra teste até o nono dia de 
armazenamento, podendo ser recomendados para a comercialização. 

Para o atributo cor as notas também foram maiores para os frutos revestidos, 9,00 
e 8,83, respectivamente para os frutos revestidos com gelatina e com amido hidrofóbico, 
quando comparados aos frutos não revestidos (7,50). Santos (2007) constatou que frutos 
revestidos no estádio ‘maduro’ prolongam sua coloração natural por conta da diminuição 
da taxa respiratória, que inibem seu amadurecimento precoce. 

Para o requisito de aroma obteve-se notas de 8,8, 6,2 e 7,5 para os frutos não 
revestidos, revestidos com gelatina e revestidos com amido, respectivamente. Observa-se 
que o fruto com aroma que mais agradou os avaliadores foi o tratamento sem 
revestimento. De acordo com AGEITEC a intensidade de aroma característico diminui 
significativamente com o período de armazenamento e, como constatado, frutos sem 
revestimentos atingem a maturação antes dos frutos com revestimento, beneficiando 
positivamente o aroma dos mesmos. 

Para a textura obteve-se notas médias de 8,1, 7,6 e 6,4 pontos para os frutos não 
revestidos, revestidos com gelatina e revestidos com amido, respectivamente. 
Novamente, constatou-se que os frutos sem revestimento se destacaram. Em estudo 
realizado pela EMBRAPA (2008), determinou que a textura ou firmeza do fruto, é maior 
em frutos sem revestimentos por conta da taxa respiratória que proporciona acentuado 
perda de massa, ou seja, perda de lipídeos, em frutos revestidos a retenção é maior, 
deixando a textura do fruto enrugada e com baixa firmeza. 

Para o sabor, obteve-se médias de 9,6, 6,8 e 8,3 para os tratamentos sem 
revestimento, com gelatina e com amido, respectivamente. De acordo com Santos (2007), 
frutos revestidos, por terem uma menor taxa respiratório com a atmosfera, acabam tendo 
um sabor inferior mesmo quando sua coloração atinge o estádio de maturação ‘maduro’, 
ressaltando a não ocorrência de distúrbios fisiológicos. 

Analisando as notas dos atributos, em geral, constata-se que os frutos não 
revestidos tiveram maior aceitação pelos avaliadores, principalmente em relação ao 
sabor. Quando analisados somente os tratamentos com revestimentos constatou-se, que 
os frutos revestidos com amido modificado hidrofóbico apresentaram maiores notas de 
brilho, sabor e aroma e menores de aroma e textura quando comparados aqueles com 
revestimento à base de gelatina.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O uso de revestimentos à base de gelatina e de amido modificado hidrofóbico, 
associado ao armazenamento dos frutos sob refrigeração, resultou na redução da perda 
de massa e possibilitou maior vida útil dos frutos. 

O uso dos revestimentos possibilitou a conservação dos frutos sob refrigeração por 
um maior período, pois os frutos não revestidos atingiram ponto de maturação ideal 
(estádio maduro) ao décimo dia, porém, quando avaliados no décimo quarto dia, estavam 
impróprios para o consumo, enquanto os frutos revestidos estavam no ponto ideal de 
maturação.  

Quanto às características sensoriais constatou-se que os frutos sem revestimento 
tiveram maior aceitação devido ao aroma, sabor e textura, enquanto os frutos revestidos à 
base de gelatina e à base de amido modificado hidrofóbico apresentaram maiores notas 
nos atributos brilho e cor. 
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Sugere-se para estudos futuros a análise dos revestimentos em condições reais de 
comercialização, visto que muitas vezes as condições de temperatura e umidade não são 
controladas. 
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