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RESUMO 
 

A colheita e o período de conservação de ameixas europeias em pós colheita ocorre de forma rápida no 
Brasil. Uma alternativa para prolongar o período de colheita e de armazenamento em câmara fria é a utilização 
de reguladores de crescimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a efeito do aminoetoxivinilglicina (AVG) 
na conservação pós colheita de frutos de ameixa europeia. O experimento foi realizado com frutos de ameixa 
europeia cultivar Stanley, colhidas em pomar comercial, no município de Vacaria-RS. A aplicação de AVG foi 
realizada em janeiro, 15 dias antes do início da colheita. Os tratamentos foram compostos por 200 plantas, 
sendo 100 submetidas à pulverização de 90mg/L-1 de AVG, com o produto comercial ReTain® e 100 plantas 
pulverizadas apenas com água. Os frutos de cada tratamento foram colhidos com intervalos de 7 dias entre 
a primeira e a segunda colheita. Uma parte do frutos foram avaliados após a colheita e os demais foram 
armazenados em câmara fria à 0,3ºC, no Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de 
Santa Catarina – UDESC, localizado no município de Lages-SC, durante 20 dias. Foram avaliados o teor de 
sólidos solúveis totais (SST) oBrix de 50 frutos. Os resultados foram comparados pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Os frutos que foram submetidos ao tratamento com AVG apresentaram maior período de conservação pós 
colheita, tanto em armazenamento em câmara fria como em período de exposição em temperatura ambiente.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Prunus domestica; cv.Stanley; Aminoetoxivinilglicina.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A safra brasileira de ameixas (Prunus domestica) é muito curta, o que favorece a 

entrada de ameixas importadas para a complementação da oferta sazonal. O arma-
zenamento é uma alternativa viável para estender o período de oferta do produto nacional, 
mas ainda é pouco praticado, porém, as perdas durante a colheita e pós-colheita de frutas 
no Brasil são de aproximadamente 30 a 40%. Além disso, a ameixa, devido ao seu 
metabolismo acelerado, apresenta um período de armazenamento muito curto, o que 
concentra o período de comercialização (LOMBARDI, 2003).  

Desta forma, o consumidor tem se tornado cada vez mais exigente quanto à qualidade 
do produto final. Isso tem motivado a preocupação no que se refere à preservação da 
qualidade da fruta, visando maior período de comercialização e redução de distúrbios 
fisiológicos (MALGARIN et. al, 2005). 

Desta forma, poucos dias de atraso na maturação dos frutos na planta ou um aumento 
no período de armazenamento podem causar um incremento expressivo no preço de venda 
do produto e aumentar a receita por parte do produtor. Na fruticultura, os reguladores de 
crescimento que inibem a síntese ou ação do etileno vêm sendo utilizados com o intuito de 
retardar a maturação e preservar a qualidade dos frutos durante o armazenamento 
(STANGER et al., 2014).  

O composto inibe a síntese do etileno e retarda todos os eventos fisiológicos que são 
estimulados por este fitormônio, dos quais muitos estão relacionados ao amadurecimento 
de frutos (ARGENTA, 2011). O objetivo deste trabalho foi avaliar a efeito do 
aminoetoxivinilglicina (AVG) na conservação pós colheita de frutos de ameixa europeia. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado com frutos de ameixa europeia cultivar Stanley, colhidas 
em pomar comercial, com idade de 9 anos, no município de Vacaria-RS. O pomar foi 
conduzido em sistema de líder central, com espaçamento de 1,5m entre plantas e 3m entre 
linhas. 

A aplicação de AVG foi realizada em janeiro, 15 dias antes do início da colheita dos 
frutos. Os tratamentos foram compostos por 200 plantas, sendo 100 submetidas à 
pulverização de 90mg/L-1 de AVG, com o produto comercial ReTain ® e 100 plantas 
pulverizadas apenas com água.  

Os frutos de cada tratamento foram colhidos no dia 30 de janeiro em intervalos de 7 
dias entre a primeira e a segunda colheita. Após a colheita foram avaliados os frutos sem 
períodos de armazenamento e os demais foram armazenados em câmara fria, sob 
condições controladas, com temperatura de 0,3ºC no Centro de Ciências Agroveterinárias 
da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, localizado no município de Lages-
SC, durante 20 dias.  

Foram avaliados o teor de sólidos solúveis totais (SST) oBrix nos frutos, de cada 
combinação conforme o período em câmara fria, com e sem aplicação de AVG e com 
diferentes períodos de exposição em temperatura ambiente, com 0 e 3 dias após a retirada 
da câmera fria. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, sendo 
utilizadas 5 repetições por tratamento, sendo a unidade experimental composta por 10 
frutos. 

Durante o período de avaliação dos frutos em exposição à temperatura ambiente, 
houve variações de temperatura entre 15 à 28ºC. Os resultados foram analisados através 
da comparação das médias pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os frutos de ameixa europeia cv. Stanley submetidos à aplicação de AVG em pré 
colheita apresentaram menor quantidade de sólidos solúveis totais durante a colheita, 
contudo, durante o período armazenamento em câmara fria, o teor de SST dos frutos foram 
aumentando gradativamente, em função de sua maturação, resultando no maior período 
de conservação pós colheita quando comparados aos tratamentos sem a aplicação do 
fitormônio vegetal (Tabela 1). 
Tabela 1: Sólidos Solúveis Totais (SST) oBrix em frutos de ameixa europeia cv. Stanley com 
e sem aplicação de AVG em pré colheita, com diferentes períodos de armazenamento em 
câmara fria e de exposição em temperatura ambiente. 

Período em 
Câmara Fria (Dias) 

    0   30 

Período de exposição em 
temperatura ambiente Após 

Câmera Fria (Dias) 
0  3  0  3  

SST 1ª Colheita 

Com AVG 10,3 a 10,6 a 11,0 a 12,4 a 

Sem AVG 12,4 b 13,5 b 13,8 b 15,2 b 

SST 2ª Colheita 

Com AVG 12,5 a 12,9 a 13,1 a 14,0 a 

Sem AVG 14,5 b 15,3 b 17,1 b 18,6 b 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 
Os frutos de ameixa cv. Stanley do tratamento controle, que não foram submetidos à 

aplicação de AVG apresentaram rápida maturação, interferindo na qualidade e 
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conservação de frutos. Os frutos armazenados durante 20 dias e posteriormente 3 dias de 
período de exposição em temperatura ambiente apresentaram desidratação. Conforme 
Steffens et al. (2011), o teor de SST de frutos de ameixa Laetitia submetidos ao tratamento 
com a dose de 90mg/L-1 de AVG apresenta resultados similares, em que o teor de SST dos 
frutos tratados diferiu significativamente dos frutos que foram pulverizados apenas com 
água, corroborando com os resultados obtidos. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os frutos de ameixa europeia submetidos à aplicação de AVG apresentam maior 

conservação pós colheita em função de sua maturação ocorrer de forma mais lenta. 
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