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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial antifúngico do revestimento a base 
de pectina com a adição de extrato da folha de oliveira em tomates cereja. Depois de 
revestidos, os tomates foram armazenados em BOD à temperatura de 12°C por 21 dias. 
Os frutos foram avaliados para observar o início da presença de fungos. Após o período 
de armazenamento foram realizadas as seguintes avaliações: levantamento a nível de 
gênero dos fungos presentes, incidência de Cladosporium e Penicillium e severidades 
superficial e total de colônias fúngicas. Os dados foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05). De acordo com os resultados obtidos, 
concluiu-se que a aplicação a base de pectina adicionado de extrato não apresentou 
resultado positivo para o efeito antifúngico dos tomates cereja.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Oleaeuropaea; Severidade; Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme. 
 

 
 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

    O tomate é um produto hortícula de elevada importância nacional e 
econômica, ocupando a terceira posição no ranking das hortaliças 
estaduais, no Paraná (DOSSA e FUCHS, 2017). Assim como a maioria 
das hortaliças, o tomate cereja (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) é 
altamente perecível, (COSTA e FILHO, 1996), além disso, aliado a 
precariedade no manuseio em sua comercialização e as doenças pós-
colheita, tem-se gerado enormes perdas. 

As perdas pós-colheita decorrem de inúmeros fatores, como: danos 
fisiológicos, físicos, mecânicos ou deteriorações causadas por fungos e 
bactérias (RANIERI, 2014). Segundo Rodrigues (2014), as perdas por 
doenças pós-colheita representam cerca de 50% do total, sendo a maioria 
causada em decorrência da ação de fungos fitopatógenos. 

Os fungos estão presentes em qualquer parte do planeta. O gênero 
Cladosporium é um dos gêneros de maior concentração na atmosfera, os 
quais são encontrados como contaminantes e agentes de deterioração 
nos alimentos ou produtos industriais, uma vez que são adaptados para 
se espalhar facilmente em grandes números (MENEZES, 2017). 

Outro gênero fortemente encontrado é o Penicillium, que apesar de 
algumas espécies exercerem papel fundamental na indústria alimentícia 
algumas são capazes de contaminar alimentos em baixas temperaturas e 
de ocasionar a podridão em diversos vegetais (DONATI, 2008). Com o 
objetivo de realizar o controle das perdas pós-colheita de frutas e 
hortaliças, uma das técnicas é a aplicação de revestimentos comestíveis, 
que são utilizados com principal objetivo de redução das trocas gasosas e   
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diminuição da perda de umidade (EMBRAPA, 2001). Visando aumentar o 
potencial dos revestimentos aplicados, atualmente, tem-se adicionado 
compostos com funções adicionais nos filmes, como antioxidante e 
antimicrobiana (BARRETO, 2016).  

Segundo Afonso (2014), a folha de oliveira é caracterizada por sua 
capacidade antioxidante e sua elevada concentração de compostos 
fenólicos. Estudos realizados demonstram que seu extrato possui 
diversas atividades biológicas, destacando-se a antimicrobiana e anti-
inflamatória (Komaki et al., 2003). Diante disso objetivou-se avaliar o 
potencial antifúngico do revestimento comestível de pectina com o extrato 
da folha de oliveira em tomates cereja. 

  
d 
 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os tomates cereja foram obtidos na “Feira do Produtor”, no 
município de Maringá-PR, utilizados no período de junho de 2018 a 
agosto de 2018, sendo selecionados quanto ao seu nível de maturação e 
tamanho. Os frutos foram lavados e sanitizados em uma solução clorada 
de 150 ppm por 15 minutos e secos a temperatura ambiente. O extrato da 
folha de oliveira foi elaborado por infusão em água fervente, com 
concentração de 2% de folha por 20 minutos e filtrado. As soluções 
filmogênicas foram preparadas a diluição de 2% de pectina em água 
destilada, com a adição de sorbitol e mantida em chapa aquecedora sob 
constante agitação até os 90˚C. Os frutos sanitizados receberam a 
aplicação do revestimento por imersão e, após secagem à temperatura 
ambiente, foram pesados e colocados em embalagens plásticas com 
tampa e armazenados em BOD à temperatura de 12˚C por 21 dias. Os 
tratamentos foram: 1) testemunha (sem tratamento), 2) pectina (2%) e 3) 
pectina mais extrato (ambos 2%). Cada tratamento teve quatro 
repetições, com sete frutos (100 g) cada. 

 Semanalmente os frutos foram avaliados quanto ao início da 
presença de fungos. Após o período de armazenamento foram realizadas 
as seguintes avaliações: levantamento a nível de gênero dos fungos 
presentes, incidência de Cladosporium e Penicillium e severidades 
superficial e total de colônias fúngicas. A incidência correspondeu à 
proporção do número de frutos colonizados em relação ao total de frutos 
da repetição, em porcentagem. Para a severidade quantificou-se a 
proporção de área colonizada pelos fungos em cada repetição, em 
porcentagem, sendo considerada a colonização superficial (apenas 
desenvolvida do revestimento) e total. Os dados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05) pelo software 
Sisvar 5.6. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Foi observado o crescimento fúngico superficial tanto em frutos 

intactos como os com pequenas lesões. As colônias observadas nos 
tomates foram causadas pelos gêneros Fusarium, Curvularia, Pestalotia, 
Alternaria, Cladosporium e Penicillium, as quais surgiram a partir do 15˚ 
dia de armazenamento. Os gêneros que obtiveram maior destaque na



29e30deoutubrode2019 

ANAIS XI EPCC 

UNICESUMAR–CentroUniversitáriodeMaringá 

 

 

incidência das lesões foram o Cladosporium e Penicillium. 
Os frutos tratados com pectina e extrato da folha de oliveira foram 

os únicos atacados por Penicillium. Quanto à de Cladosporium, observa-
se que a testemunha foi o único tratamento em que não houve sua 
incidência (Tabela 1). Visto que o tratamento sem revestimento não 
apresentou sinais de fungos, a pectina para Cladosporium pode ter 
atuado como um meio propício para o desenvolvimento do mesmo. Serpa 
et al. (2014) também observaram que o revestimento com fécula de 
mandioca a 3% (em água destilada) favoreceu o desenvolvimento de 
microrganismos (Lasiodiplodia theobromae e Colletotrichum 
gloeoisporioides) em frutos de manga a partir do 15º dia de 
armazenamento.  

 
Tabela 1 – Incidência dos gêneros Cladosporium e Penicillium e severidade 
superficial (apenas no revestimento) e total da colonização fúngica em frutos de 
tomate cereja com diferentes revestimentos, após armazenamento a 12ºC por 21 
dias. 

Tratamentos  
Incidência de 
Cladosporium 

(%) 

Incidência de 
Penicillium 

(%) 

Severidade de 
colonização 

fúngica  
Superficial  (%) 

Severidade de 
colonizaçãoao 
fúngica  Total 

(%) 

Testemunha (sem 
revestimento) 

0ᵇ 0ᵇ 0ᵇ 0ᵇ 

Pectina (2%). 19,06ab 0b 0,78b 0,91b 

Pectina (2%) + 
Extrato de folha 
de Oliveira (2%) 

42,86a 21,54a 3,67a 3,76a 

CV(%) 46,07 57,74 57,26 59,5 

Médias seguidas com letras iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si em 
um nível de 5% de significância pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Para o parâmetro de severidade calculado, observou-se que o 

tratamento adicionado de extrato da folha de oliveira revelou maior 
severidade superficial e total comparada aos demais tratamentos (Tabela 
1). Fato contrário ao constatado por Rodrigues et al. (2014), em que a 
aplicação combinada de quitosana e óleo essencial de Origanum vulgare 
L. causou inibição do crescimento de R. stolonifer em tomates cereja. 

O extrato da folha de oliveira facilitou a proliferação dos fungos 
analisados, não apresentando o efeito antimicrobiano desejado. Tal fato 
corrobora com os resultados de Sudjana et al. (2009), que ao 
investigarem a atividade do extrato das folhas de Oleaeuropaea (oliva) 
contra uma ampla gama de microorganismos, constataram que o mesmo 
não possui uma atividade inibitória. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Foi possível concluir que a aplicação de revestimento comestível a 

base de pectina adicionada de extrato de oliveira não apresentou 
resultado positivo para o efeito antifúngico dos frutos de tomate cereja. 
Além disso, o extrato na concentração utilizada favoreceu o 
desenvolvimento dos microrganismos observados. 
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