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RESUMO 

 
A preocupação com a alimentação saudável faz com que consumidores busquem cada vez mais produtos 

naturais e práticos como frutas minimamente processadas para o consumo no dia a dia. Alimentos 

processados apresentam uma maior degradação e uma redução no seu tempo de prateleira quando 

comparado a alimentos não processados. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de 

cobertura comestível a base de alginato no escurecimento enzimático de maçã (Malus domestica cv royal 

gala) minimamente processada. A maçã teve sua cor e perda de peso avaliados nos dias 1, 2, 4 e 8 de 

armazenamento a 4°C ± 1. As maçãs que tiveram o filme comestível aplicado apresentaram um menor 

escurecimento 

PALAVRAS-CHAVE: Conservação; Processamento; Qualidade; Tempo de prateleira. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Frutas e vegetais são parte importante de dietas saudáveis, esses produtos 

minimamente processados trazem praticidade para o seu consumo no dia a dia, porém ao 

serem processados se deterioram rapidamente (ALVES et al., 2017; YOUSUF et al., 

2018). A maçã ao ser minimamente processada passa por alterações, entre elas, o 

aumento da taxa de respiração, da produção de etileno e o escurecimento enzimático. 

Estas alterações podem trazer prejuízos à qualidade e ao tempo de conservação do 

produto. 

O escurecimento enzimático é uma das principais alterações que afetam a qualidade 

da maçã minimamente processada e ocorre devido à atividade da polifenol oxidase. Uso 

de agentes anti-escurecimento e filmes comestíveis podem ser uma opção para controle 

do escurecimento enzimático (ANSARI et al., 2017; GUO et al., 2018; TINELLO & LANTE, 

2018). O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da cobertura comestível a base de 

alginato sobre o escurecimento enzimático de maçã minimamente processado cv. royal 

gala durante oito dias de armazenamento. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A maçã royal gala foi obtida em mercado local (Maringá. PR. Brasil). A cobertura 

comestível foi preparada com alginato 1% (p/v), glicerina 1,5% (p/v) diluídos em água 

destilada. Para realizar o cross-linking entre os polissacarídeos da matriz foi utilizado 

cloreto de cálcio 2% (p/v). Foram utilizadas 18 maçãs, que foram sanitizadas e cortadas 

em fatias de 1,8 x 1,8 cm. A aplicação do filme foi realizada através de imersão na 

solução filmogênica durante 30 s, escorrido o excesso e mergulhadas na solução do 

cloreto de cálcio durante 15 s e então acondicionadas em embalagem de polipropileno 

rígido com tampa. O controle foi imerso em água destilada durante 45 s. 4 fatias foram 

armazenadas para cada tratamento. As maçãs foram armazenadas durante 8 dias à 4 ± 1 

°C e analisadas nos dias 1, 2, 4 e 8. 

Perda de peso foi calculada através da diferença entre peso inicial do pote e peso final 

no dia da análise. A cor foi avaliada com colorímetro (Chroma Meter CR-400, Minolta) 

pelo sistema CIELAB (L*, a* e b*) conforme descrito por Perez-Gago et al., (2006) 

utilizando a equação 1: 

  (1) 

Onde: x é a coordenada cromática calculada a partir do XYZ 

Onde: x = X/(X+Y+Z). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As maçãs tratadas apresentaram uma perda de peso após 8 dias de 5,97 e 5,74% 

para as maçãs controle e tratadas respectivamente, não apresentando diferença 

significativa (p ≤ 0,05). 

Tabela 1. Efeito da cobertura comestível a base de alginato no escurecimento enzimático da maçã 
mimimante processada (Cv. Royal Gala) 

  Dia 1 Dia 2 Dia 4 Dia 8 Erro Padrão P-Valor 

RGC 36,22Aa 33,36Aa 34,33Aa 33,81Aa 0,36 0,315 

RGF 28,02Ab 27,78Ab 29,01Ab 28,65Ab 0,35 0,585 

              

Erro Padrão 0,85 0,65 0,74 0,63     

P-Valor <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001     

Royal gala controle (RGC) e royal gala com filme comestível (RGF). *Letras maiúsculas diferentes, 
na mesma linha e letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, mostram diferença siginificativa 
(p ≤ 0,05) de acordo com teste de Tukey 

A maçã que teve o filme aplicado apresentou redução do IE (Tabela 1) em todos os 

dias analisados, isso devido à barreira semipermeável que o filme comestível forma, 

reduzindo a quantidade de oxigênio em contato com a superfície da maçã. O cloreto de 

cálcio utilizado para realizar o cross-linking é considerado um agente anti-escurecimento 

devido à interação que o íon cloreto possui com o cobre do sítio de ligação da polifenol 

oxidase, dessa forma a imersão na solução de cloreto de cálcio também tem influência na 

redução do escurecimento enzimático (OLIVAS et al., 2007). As maçãs não tiveram 
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aumento do escurecimento no decorrer dos dias armazenados, a concentração de 

oxigênio decai com os passar dos dias, devido à respiração da fruta, isso faz com que o 

IE não aumente durante o armazenamento. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O filme comestível a base de alginato reduziu o escurecimento enzimático da maçã 

(cv. royal gala) minimamente processada durante os oito dias de armazenamento devido 

sua capacidade semipermeável ao oxigênio e ao efeito anti-escurecimento do cloreto de 

cálcio. As maçãs tratadas com a cobertura comestível não apresentaram diferença na 

perda de peso em relação ao tratamento controle. 
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