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RECOBRIMENTO COMESTÍVEL COM HIDROXIPROPILMETILCELULOSE E 
AGENTES ANTIESCURECIMENTO EM BERINJELA MINIMAMENTE 

PROCESSADA 

 

RESUMO - A berinjela é uma olerícola de grande importância em diversos países e 
seu consumo tem aumentado no Brasil devido às características nutricionais para a 
alimentação humana. No entanto, esse vegetal apresenta limitações de 
comercialização como produto minimamente processado devido ao rápido 
escurecimento enzimático após o corte. O objetivo deste trabalho foi estudar os 
efeitos do recobrimento comestível a base de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) 
combinado, ou não, com agentes antiescurecimento sobre a qualidade de berinjelas 
minimamente processadas (BMP). Foram utilizadas berinjelas da cv Nápoli 
higienizadas e processadas em cubos, com posterior aplicação os recobrimentos por 
aspersão. Na primeira etapa foram testadas três formulações de HPMC + Cera de 
Abelha (CA) nas concentrações de 20, 40 e 60%. No segundo experimento testou-
se o efeito do HPMC associado ao ácido cítrico (0,5; 1 e 1,5 %) e no terceiro 
experimento, ao ácido ascórbico (0,5; 1 e 1,5 %). As BPM foram acondicionadas em 
embalagens de PET (Polietileno tereftalato) e armazenadas em expositores 
refrigerados a 5°C. As análises foram realizadas a cada 3 dias até 12 dias, 
determinando-se a perda acumulada de massa fresca, firmeza, índice de brancura, 
composição gasosa do interior da embalagem, determinação de acetaldeído e 
etanol, compostos fenólicos totais, atividade das enzimas polifenoloxidase (PPO), 
peroxidase (POD) e fenilalanina amônia-liase (PAL), e contagem microbiana 
(microrganismos aeróbios mesófilos, coliformes totais e E. coli). O recobrimento com 
HPMC+40% de cera de abelha reduziu a atividade de enzimas responsáveis pelo 
escurecimento e a adição de 0,5% de ácido cítrico ou 1% de ácido ascórbico ao 
recobrimento levou a uma menor síntese de compostos fenólicos e menor atividade 
enzimática. 
 
 
Palavras-chave: enzimas, HPMC, processamento mínimo, Solanum melongena L.. 
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HYDROXYPROPYL METHYLCELULLOSE BASED EDIBLE COATING AND 
ANTIBROWNING AGENTES IN FRESH CUT EGGPLANT 

 

ABSTRACT - The eggplant is a vegetable of great importance in many 
countries and it has an increasing consumption in Brazil thanks to nutritional benefits 
for human health. Nevertheless, it presents limitations to commercialization due to 
fast enzymatic browning after cutting. The aim of this Project was to study the effects 
of an edible coating Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) based in association, or 
not, with food aditives on the quality of fresh-cut eggplant (FCE). Eggplants cv. 
"Napoli" were sanitised and processed in cubes of 2,5 x 2,5 x 2,5 cm and later 
sprayed with the coatings. In the first step, three HPMC and Beewax (BW), 20, 40 
and 60% emulsions were tested. In the second experiment, the effect of HPMC+40% 
BW associated with citric acid (0,5; 1 e 1,5 %) were assessed and in a third 
experiment, in association with ascorbic acid (0,5; 1 e 1,5 %). The FCE was packed 
in PET trays and stored at 5°C. Analysis were carried out each 3 days until 12 days. 
It was assessed the accumulated loss of fresh matter, firmness, whiteness index, 
atmosphere inside packaging, acetaldehyde and ethanol determination, total 
phenols, enzyme activity of polyphenol oxidase (PPO), peroxidase (POD), 
phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and microbiology counting (total mesophilic 
aerobic count, total coliforms and E. coli). The coating with HPMC+40% BW reduced 
the activity of enzymes responsible for browning and the addition of 0,5% of citric 
acid or 1% of ascorbic acid to the coating led to a lower synthesis of phenolic 
compounds and to lower enzymatic activity. 
  
Keywords: enzymes, fresh-cut, HPMC, Solanum melongena L.
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1. INTRODUÇÃO 
 

A berinjela é uma olerícola muito consumida principalmente em países 

tropicais e subtropicais, com uma produção mundial de cerca de 49 milhões de 

toneladas (FAOSTAT, 2016). Grande parte desse consumo se deve as suas 

propriedades nutricionais, pois a berinjela além de baixo teor calórico e de gorduras, 

contém vitaminas e fenóis, especialmente antocianinas. A berinjela é rica em 

vitaminas do complexo B: ácido pantotênico (vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), 

tiamina (vitamina B1) e niacina. É também conhecida por apresentar propriedades 

medicinais, sendo indicada para pacientes diabéticos e como um excelente remédio 

para dores no fígado (SHUKLA; NAIK, 1993). 

A comercialização da berinjela é feita principalmente na forma in natura. 

Entretanto, é comum ver essa olerícola sendo comercializada em feiras e 

supermercados na forma minimamente processada (rodelas, cubos, tiras), 

conhecidos popularmente como “picadinhos”. Esse mercado de minimamente 

processados (produtos prontos para o consumo), tem crescido nos últimos anos em 

resposta ao aumento da demanda de alimentos frescos, saudáveis e convenientes 

(MANOLOPOULOU; VARZAKAS, 2011; GEEROMS et al., 2008).  

O principal problema da berinjela minimamente processada é o rápido 

escurecimento enzimático, que é uma alteração metabólica indesejável em 

decorrência das etapas de processamento, principalmente o descascamento e o 

corte, ocasionando a depreciação do produto e a perda do valor comercial.  

Dentre os métodos de preservação dos vegetais minimamente processados 

cita-se o uso de recobrimentos comestíveis e o de substâncias químicas, permitidas 

em alimentos, com poder antioxidante ou acidificante. 

Os recobrimentos comestíveis podem proporcionar uma barreira 

semipermeável aos gases e vapor d’água, reduzindo a respiração, o escurecimento 

enzimático e a perda de água, prolongando a vida útil do produto. Esses 

recobrimentos podem ter sua ação melhorada com a incorporação de substâncias 

antioxidantes.  

O ácido ascórbico e o ácido cítrico são antioxidantes e acidificantes muito 

utilizados em produtos minimamente processados por prevenirem o escurecimento 
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enzimático e outras reações oxidativas. Estes ácidos fazem parte da constituição 

dos vegetais, portanto, são considerados aditivos alimentares, sem riscos para a 

saúde. 

Não foram encontrados na literatura relatos de pesquisas utilizando 

revestimento comestível a base de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e de sua 

combinação com agentes antiescurecimento visando reduzir o escurecimento 

enzimático de berinjela minimamente processada.  

 



 

 

3 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

A berinjela (Solanum melongena L.) é uma olerícola muito popular e 

consumida em vários países. Os frutos podem chegar a 40 cm de comprimento, são 

pendentes, do tipo baga, de formato variável (oval, oblongo, redondo, oblongo-

alongado, alongado etc.), normalmente brilhantes, de coloração de casca branca, 

rosada, zebrina, amarela, púrpura ou preta. No Brasil, o tipo mais comum é a 

berinjela de formato oblongo, de coloração roxo-escuro, brilhante e pedúnculo verde 

(EMBRAPA, 2007). 

A área plantada no estado de São Paulo é de aproximadamente 1,5 mil ha e a 

produtividade foi de cerca 2455 kg/ha (IEA, 2018).  

O fruto é uma fonte de sais minerais e vitaminas e seu valor nutricional total 

pode ser comparado ao do tomate. Possui um forte apelo comercial pois é indicada 

para dietas que visam redução de peso. Análises têm mostrado que o peso fresco 

dos frutos apresenta 96,3% de água, 1,9% de fibras e 19% de calorias. Em 100 g de 

berinjela crua encontram-se vitaminas nas seguintes proporções: 5 µg de vitamina A 

(retinol), 60 µg de vitamina B1 (tiamina), 45 µg de vitamina B2 (riboflavina), 0,6 µg de 

vitamina B3 (niacina) e 1,2 mg de vitamina C (ácido ascórbico). Há relatos do uso de 

berinjela em tratamentos de asma, diabetes, cólera e bronquite, com destaque para 

o controle de colesterol no sangue (EMBRAPA, 2007). 

A berinjela é um produto hortícola bastante versátil podendo ser consumida 

em diversas preparações culinárias. No entanto, apresenta inconvenientes como a 

presença de pedúnculo e de sépalas, dimensões que dificultam sua estocagem nas 

residências e um rápido escurecimento após o corte. Desta forma, a berinjela 

mostra-se um vegetal com (desafios) a serem superadas pelo processamento 

mínimo. 

A utilização de produtos hortícolas minimamente processados no Brasil é 

relativamente recente. Apresentam grande potencial de crescimento, pois 

proporcionam economia de tempo e de trabalho nas residências, em redes de 

alimentação rápida e em restaurantes.  Aliado a este fato, a busca por uma 

alimentação mais rica e saudável e a redução do tamanho das famílias 

intensificaram a procura por alimentos mais práticos, prontos para o consumo, e que 
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apresentem alta qualidade nutricional e organoléptica. Além disso, agregam valor ao 

produto, servindo de oportunidade aos produtores de hortaliças e à criação de 

agroindústrias (MELO et al., 2006). 

Pinheiro et al. (2005) definem o processamento mínimo como a manipulação, 

o preparo, a embalagem e a distribuição de produtos agrícolas, através de 

procedimentos como seleção, limpeza, lavagem, descascamento e corte, que não 

afetem suas características organolépticas, agregando valor aos mesmos.  

As etapas envolvidas no processamento ocasionam injúrias mecânicas nos 

vegetais. Normalmente a ruptura das células ocasionada pelo corte causa aumentos 

na respiração e na produção de etileno, oxidações enzimáticas com consequente 

escurecimento na superfície dos tecidos, reduzindo a qualidade e a vida útil do 

produto minimamente processado (CENCI, 2011). A senescência pode ser 

acelerada e odores indesejáveis podem ser desenvolvidos com o aumento da 

respiração e da produção de etileno nos locais cortados (MATTIUZ, 2003). 

O escurecimento enzimático em vegetais minimamente processados é um 

dos mais importantes fenômenos na redução da vida de prateleira por influenciar 

muito na decisão de compra do consumidor (OMS-OLIU et al., 2010). A ruptura dos 

compartimentos celulares causada pelo descascamento ou corte permite que 

enzimas (ex. polifenoloxidase) e substratos (ex. polifenóis) se complexem e 

produzam reações que resultem em compostos escuros (LIMBO; PIERGIOVANNI, 

2007). 

A berinjela, quando minimamente processada, tem uma conservação 

relativamente curta devido principalmente às alterações indesejáveis ocasionadas 

pelo corte. Ocorre uma rápida reação de escurecimento enzimático, amolecimento 

dos tecidos e perda de água (HU et al., 2010). 

Os recobrimentos comestíveis têm sido usados para reduzir os efeitos 

deletérios ocasionados pelo processamento mínimo. A barreira semipermeável 

promovida por esses recobrimentos tem o objetivo de estender a vida de prateleira 

pela redução da umidade e migração de solutos, trocas gasosas, respiração e 

reações oxidativas que levem ao escurecimento (ROJAS-GRAÜ et al., 2007; 

ROJAS-GRAU, et al., 2008). 

O uso de coberturas comestíveis na proteção e preservação de alimentos tem 
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aumentado recentemente pelo fato de oferecerem muitas vantagens sobre materiais 

sintéticos, tais como serem biodegradáveis, ambientalmente sustentáveis e não 

oferecerem riscos à saúde humana (THARANATHAN, 2003). 

Os polissacarídeos, proteínas, lipídios e resinas são principalmente utilizados 

para formar recobrimentos comestíveis. Plastificantes e emulsificantes são, em 

geral, adicionados para aumentar a flexibilidade e tensão superficial entre as fases 

aquosa e lipídica nestas formulações que combinam lipídios e hidrocolóides 

(NISPEROS-CARRIEDO, 1994; PÉREZ-GAGO; KROCHTA, 2001). Além disso, 

recobrimentos comestíveis são uma forma viável de incorporar aditivos alimentares 

ou outras substâncias para melhorar o sabor e o aroma, a cor e a textura, controlar o 

crescimento microbiano, e aumentar a performance geral do recobrimento 

(CUPPET, 1994;  CHA; CHINNAN, 2004). 

Os revestimentos comestíveis a base de éster hidrocolóide têm sido aplicados 

a extensa variedade de alimentos para transmitir hidratação e barreira ao oxigênio. 

O composto hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é um hidrocolóide de celulose solúvel 

em água com boas propriedades formadoras de filme (SANDERSON, 1981). Na 

literatura é possível encontrar vários trabalhos demonstrando os benefícios do 

HPMC (associado ou não a outras substâncias) como recobrimento no 

prolongamento da vida de pós-colheita de ameixas (NAVARRO-TARAZAGA et al., 

2011), tangerinas (PÉREZ-GAGO, 2002), tomate cereja (FAGUNDES et al., 2014). 

Entretanto, poucos são os trabalhos que estudaram o efeito da HPMC em produtos 

minimamente processados. 

Muitos métodos, tais como imersão em solução de vários tipos de 

antioxidantes (ácidos orgânicos, cisteína, 4-hexilresrocinol) em diferentes 

concentrações (PÉREZ-GAGO et al., 2010; BARBAGALLO et al., 2012), tratamento 

com vapor de etanol (HU et al., 2010), bem como choque térmico, têm sido 

utilizados para inibir a atividade das enzimas oxidases, considerando que elas 

podem reduzir a polimerização, etapa das reações de escurecimento (MORISHITA; 

OHNISHI, 2001; KWAK; LIM, 2005). 

O ácido ascórbico e seus vários sais neutros são os principais antioxidantes 

naturais usados em frutas e hortaliças, para prevenir escurecimento e outras 

reações oxidativas além de ser totalmente seguro para o consumo humano 
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(PRÉSTAMO; MANZANO, 1993; WILEY, 1994). A ação benéfica do ácido ascórbico 

atribui-se ao efeito de captar o oxigênio e protegê-lo, formando uma barreira que 

impede a difusão do oxigênio para o interior do produto (ARTES et al., 1998) 

O ácido ascórbico é um dos compostos mais amplamente utilizados, pois é 

bastante efetivo em reduzir o escurecimento, reconhecidamente seguro, barato e 

aceito pelos consumidores (ROBLES-SÁNCHEZ et al., 2013). Em produtos 

minimamente processados, o ácido ascórbico é muito utilizado para evitar perdas na 

aparência, ocasionadas pelo escurecimento. As concentrações empregadas variam 

bastante (0,5 a 4%), conforme o produto e as condições em que o ácido é aplicado 

(SOGVAR et al., 2016).  

Reis et al. (2005), tratando minimilho minimamente processado com solução 

de ácido ascórbico a 1%, conseguiram obter uma vida de prateleira de 12 dias, 

armazenando a 5ºC. 

Em berinjela “Birgah” minimamente processada, Barbagallo et al. (2012) 

reportaram redução na atividade da PPO de 121% após aplicação de 0,5% ou 1% 

do ácido L-ascórbico. Esse resultado, aliado aos baixos valores de escurecimento, 

demonstraram a eficiência do ácido ascórbico em prolongar a vida de prateleira de 

berinjelas minimamente processadas. 

Saleh et al. (2013) imergindo quiabo minimamente processado em solução de 

ácido ascórbico a 0,5%, obtiveram redução significativa no escurecimento do 

produto. 

O ácido cítrico é um ácido orgânico fraco, que é encontrado naturalmente nos 

vegetais. É usado como conservante natural (antioxidante), sendo conhecido 

também como acidulante. Age baixando o pH e quelatiza o cobre no sítio de ação da 

enzima polifenoloxidase (LIMBO e PIERGIOVANNI, 2006). 

Segundo Pineli et al. (2005), o tratamento com 2% de ácido cítrico propiciou 

acúmulo de vitamina C em batatas do tipo ‘Ágata’ minimamente processadas com o 

tempo, havendo aumento de até 16% em seus teores. Em outro estudo, Muratore et 

al. (2015) concluíram que é possível manter a qualidade de alcachofras 

minimamente processadas utilizando soluções antiescurecimento com a combinação 

de 1% de ácido ascórbico e de 0,2% de ácido cítrico. 

O objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos de um recobrimento 
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comestível a base de HPMC e cera de abelha combinado com agentes 

antiescurecimento sobre a qualidade de berinjelas minimamente processadas. 



 

 

8 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
3.1. Material vegetal 
Para a condução dos experimentos, foram utilizadas berinjelas da cv. Nápoli 

colhidas no estádio de maturação comercial, seguindo a classificação do CEAGESP 

(2018), Classe 11, subclasse 5, categoria Extra, sadias e uniformes quanto ao 

tamanho, provenientes de produtores comerciais da região de Taquaritinga-SP 

(21°24’20.8” S, 48°39’19,7” O, 565 m de altitude). Após a colheita, os frutos foram 

transportados para o Laboratório de Tecnologia Pós-colheita da FCAV-UNESP, 

Câmpus de Jaboticabal, distante 30 km do local de produção. 

No laboratório, os frutos foram novamente selecionados visando dar maior 

uniformidade ao lote. Após a seleção, os frutos foram lavados e higienizadas pela 

imersão por 15 minutos em solução de Sumaveg® (Dicloroisocianurato de Sódio 

Dihidratado, Teor de Cloro Ativo = 3% mínimo) a 200 mg de cloro L-1, para 

desinfecção superficial e deixados secar a temperatura de 20 °C. Em seguida, os 

frutos foram levados à sala de processamento a 10°C onde permaneceram por um 

período de 12 horas prévias ao processamento.  

 

3.2. Recobrimento comestível e ácidos orgânicos - tratamentos 
O recobrimento comestível utilizado foi a base do polissacarídeo 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC - Methocel®, Dow Chemical, USA). O 

recobrimento foi preparado pela combinação da fase hidrofílica (HPMC) e da fase 

lipídica utilizando cera de abelha (CA) suspensas em água, conforme metodologia 

descrita por Navarro-Tarazaga et al. (2011).  

O HPMC foi preparado por diluição em água destilada a 90 °C sob agitação 

constante na proporção de 5g/100g, seguido de hidratação a 20 °C por 30 minutos. 

A emulsão foi preparada pela adição da cera de abelha nas concentrações de 20, 40 

e 60 g 100 g-1 (base seca, bs), e o glicerol com a função de plastificante na 

proporção de HPMC:glicerol (2:1, p/p) e ácido esteárico como emulsificante na 

proporção de CA:ácido esteárico (5:1, p/p). Ao final foi adicionada água em 

quantidade suficiente para obter-se uma concentração de sólidos de 4g/100g. Todos 

os ingredientes foram misturados e aquecidos até 90 °C para derreter a CA e as 

emulsões foram formadas com o auxílio de um moinho por 1 minuto a 13000 rpm 
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seguidos de 3 minutos a 22000 rpm. Em seguida as emulsões foram resfriadas em 

banho com gelo até 20 °C sob agitação durante 30 minutos para garantir completa 

hidratação do HPMC. A composição dos recobrimentos pode ser encontrada na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1. Recobrimentos e suas composições (g/100g na base seca).   

Formulação* HPMC Cera de abelha Ácido esteárico Glicerol 

HPMC+20% CA 50,7 20 4 25,3 

HPMC+40% CA 34,7 40 8 17,3 

HPMC+60% CA 18,7 60 12 9,3 
 

O ácido cítrico e o ácido ascórbico (ambos da Sigma-Aldrich Co.) foram 

incorporados diretamente às emulsões ao final do período de hidratação, nas 

concentrações determinadas, seguido de 5 minutos sob agitação para melhor 

homogeneização. 

 

3.3. Processamento mínimo e aplicação dos tratamentos 
O processamento foi realizado em câmara fria higienizada, sob refrigeração 

(12 °C), e a higiene do processo foi assegurada por meio dos procedimentos 

estabelecidos pelas boas práticas de fabricação (BPF). Os manipuladores de 

alimentos utilizaram proteção adequada (luvas, avental, touca e máscara 

descartáveis, além de botas de borracha), superfícies e utensílios sanitizados para 

processar as berinjelas. O processamento consistiu em cortar as berinjelas, 

descartando a parte do pedúnculo e as sépalas, em pedaços de aproximadamente 

2,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm. Em seguida os cubos foram enxaguados em solução de 

Sumaveg® a 20 mg de cloro L-1 para eliminação do conteúdo celular extravasado 

pelo corte que ficava sobre o produto. Testes iniciais demostraram que esta era uma 

etapa fundamental no processamento para evitar um drástico escurecimento inicial. 

Em seguida, os cubos foram colocados para secar por 1 minuto em bandejas 

teladas. Os recobrimentos foram aplicados na forma de aspersão com pistola 

regulada a 30 psi de pressão de trabalho, de forma que foram depositados 20 mL de 

emulsão por kg de produto processado (Figura 1).  
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Figura 1. Etapas do processamento: A- remoção do pedúnculo. B - corte em 
pedaços. C – enxágue dos pedaços cortados. D – aplicação do recobrimento 
comestível a base de HPMC e cera de abelha. 

	  
A secagem foi feita por 1 minuto com o objetivo de formar o recobrimento na 

superfície do produto. Na sequência, foram acondicionados em embalagens de 

tereftalato de polietileno (PET) transparente capacidade de 500 mL (marca Neoform 

N-90) e coberto com filme de policloreto de vinila (PVC) de 12 µm de espessura e 

taxas de permeabilidade ao O2 e CO2 de 13,464 e 89,604 mL CNTP m-2 dia-1, 

respectivamente (Figura 2). As embalagens foram armazenadas em expositores 

refrigerados a 4,5-5,5 °C e UR 70-80%, por um período de 12 dias. 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Disposição da berinjela minimamente processada nas embalagens. 

A B 

C D 
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Experimento 1 – Recobrimento comestível HPMC associado com cera de 

abelha em BMP. 

Neste experimento o objetivo foi verificar o efeito de diferentes recobrimentos 

compostos de HPMC e CA em berinjela minimamente processada (BMP). As 

formulações empregadas encontram-se na tabela 1. 

Para isso, cubos de BMP foram aspergidos com emulsões de [1] Controle 

(água destilada); [2] HPMC +20% CA; [3] HPMC+40% CA; [4] HPMC+60%CA.  

O experimento foi conduzido seguindo um delineamento inteiramente 

casualizado, num esquema fatorial 4 x 5, quatro recobrimentos e cinco datas de 

amostragem (0, 3, 6, 9 e 12 dias). Foram utilizadas três repetições (bandeja) por 

tratamento, com 120 g ± 10 do produto. 

Experimento 2 – Recobrimento comestível HPMC associado ao ácido cítrico em 

BMP. 

Para este experimento, foi escolhido o recobrimento com HPMC+40% CA 

com o objetivo de estudar o efeito conjunto do recobrimento e do ácido cítrico (AC), 

no controle do escurecimento de BMP.  

Cubos de BMP foram aspergidos com os recobrimentos, obtendo-se os 

seguintes tratamentos: [1] HPMC+40% CA (controle); [2] HPMC + 40% CA + 0,5% 

AC; [3] HPMC + 40% CA + 1% AC; [4] HPMC + 40% CA + 1,5% AC.  

O experimento foi conduzido seguindo um delineamento inteiramente 

casualizado, num esquema fatorial 4 x 5, quatro recobrimentos e cinco datas de 

amostragem (0, 3, 6, 9 e 12 dias). Foram utilizadas três repetições (bandeja) por 

tratamento, com 120 g ± 10 do produto. 

Experimento 3 - Recobrimento comestível HPMC associado ao ácido ascórbico 

em BMP. 

Para este experimento, foi escolhido o recobrimento com HPMC+40% CA 

com o objetivo de estudar o efeito conjunto do recobrimento e do ácido ascórbico 

(AA), no controle do escurecimento de BMP.  

Cubos de BMP foram aspergidos com os recobrimentos, obtendo-se os 

seguintes tratamentos: [1] HPMC+40% CA (controle); [2] HPMC + 40% CA + 0,5% 

AA; [3] HPMC + 40% CA + 1% AA; [4] HPMC + 40% CA + 1,5% AA.  
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O experimento foi conduzido seguindo um delineamento inteiramente 

casualizado, num esquema fatorial 4 x 5, quatro recobrimentos e cinco datas de 

amostragem (0, 3, 6, 9 e 12 dias). Foram utilizadas três repetições (bandeja) por 

tratamento, com 120 g ± 10 do produto. 

 

4.4. Avaliações 
a) Perda de massa fresca: calculada pela diferença entre o peso inicial de 

cada unidade experimental e aquele obtido a cada intervalo de tempo de 

amostragem, utilizando-se pesagem em balança com precisão de 0,01 g. Foram 

utilizadas 3 repetições por tratamento. O resultado foi expresso em porcentagem de 

perda de massa acumulada. 

b) Firmeza: foi avaliada utilizando o penetrômetro da marca Digital Force 

Gauce, modelo: IP-200 com ponteira de 8 mm. A leitura será realizada na parte 

interna do produto (polpa). Foi  tomada 1 leitura/cubo e 4 cubos por unidade 

experimental totalizando 12 repetições por tratamento. Os resultados foram 

expressos em Newton (N).  

c) Índice de Brancura: a evolução da coloração foi feita utilizando-se 

colorímetro MINOLTA CR 400, marca KONICA MINOLTA, onde foram determinados 

os valores de L* (Luminosidade) (100= branco; 0= preto), a* (positivo= vermelho; 

negativo=verde), b* (positivo =amarelo; negativo=azul) (MINOLTA CORP, 1994). 

Utilizando os parâmetros de coloração (L*; a* e b*) foi calculado o Índice de 

Brancura de acordo com a fórmula abaixo (AMANATIDOU et al., 2014). Foram 

avaliados 4 cubos por bandeja, totalizando 12 repetições por tratamento. 

 

𝐼𝐵 = 100− (100− 𝐿 ∗)! + 𝑎 ∗! +   (𝑏 ∗!)2  

 

d) Composição gasosa do interior das embalagens: Para o monitoramento 

da composição gasosa, foram coletadas amostras da atmosfera do interior das 

embalagens com o auxílio do aparelho PBI-Dansensor, modelo Check Mate. Foram 

coletadas três amostras por tratamento e as leituras foram expressas em 

porcentagem de O2 e de CO2. 
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e) Determinação de acetaldeído e etanol: foi utilizada metodologia adaptada 

de Davis e Chace Júnior (1969). Foram preparadas amostras padrão de acetaldeído 

e etanol, bem como amostras da polpa que foram preparadas colocando-se 1g de 

polpa em frascos de 30 mL, os quais foram mantidos em banho-maria a 50°C por 30 

min. Um volume de 200 µL  do espaço de ar dos frascos contendo as amostras e os 

padrões foram injetados no cromatógrafo a gás equipado com coluna Poropack N de 

1,8m e detector de ionização de chama (FID), para estabelecimento da curva 

padrão. As configurações utilizadas foram: forno a 140°C por 8 minutos. Após esse 

tempo, aumento de 20°C a cada minuto até atingir 180°C, permanecendo nesta 

temperatura por 2 minutos para limpeza da coluna. Injetor: 150°C; detector: 180°C; 

pressão: 190 kPa (constante) e fluxo de N2 de 70 mL min-1. Foram analisadas 3 

amostras por tratamento. 

i) Compostos fenólicos totais: a determinação foi realizada pelo método 

espectrofotométrico, utilizando o reativo de Folin-Ciocalteu, conforme metodologia 

descrita por Singleton e Rossi (1965), com adaptações. Foi obtido um extrato com 1 

g de amostra fresca triturada e adicionados 9 ml de etanol, seguida de centrifugação 

a 10000 g a 4 °C por 20 minutos. A reação foi feita misturando 0,3 mL do extrato 

vegetal; 0,75 mL de Folin-Ciocalteu 10%; 1,2 mL de água destilada e 0,75 mL de 

carbonato de sódio 4%. Após foram agitados e incubados no escuro por 2h. As 

leituras foram feitas em espectrofotômetro a 765 nm em triplicatas. O cálculo dos 

compostos fenólicos foi feito por meio da obtenção de curva padrão de ácido gálico. 

Os resultados foram expressos em miligramas de equivalente grama de ácido 

gálico/100g de amostra fresca (mg GAE 100-1 MF). 

j) Atividade da enzima peroxidase (POD) (EC 1.11.1.7): foi determinada 

conforme Lima et al., (1999). O sistema de reação foi composto de 1 mL de extrato 

enzimático com 0,5 mL de 30% de peróxido de hidrogênio em tampão fosfato de 

potássio 0,2 M (pH 6,7) e 0,5 mL de solução de fenol e aminoantipirina. Em seguida, 

o sistema de reação foi colocado em banho-maria a 30 °C durante 5 minutos, em 

seguida, colocados 2 mL etanol para paralisar a reação e a leitura de absorbância 

realizada a 505 nm. A atividade específica da peroxidase foi expressa em µmol de 

H2O2 decomposto por min-1 g-1. 
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l) Atividade da enzima polifenoloxidase (PPO) (EC 1.10.3.1): foi 

determinada segundo protocolo descrito por Kar e Mishra (1976). O sistema de 

reação foi composto de 1 mL de extrato enzimático adicionando-se 0,1 mol L-1 de 

tampão acetato (pH 5,0) e catecol 0,1mol L-1 e colocando-os em banho-maria 

durante 30 minutos acrescentando ácido perclórico, após este período, para 

paralisar a reação. A leitura foi realizada em absorbância no espectrofotômetro a 

395 nm e a atividade expressa em µmol de catecol oxidado min-1 g-1. 

m) Atividade da enzima fenilalanina amônia-liase (PAL) (EC 4.3.1.5): foi 

determinada pelo método de Peixoto et al. (1999), no qual o extrato com tampão 

borato e fenilalanina foi incubado a 36 ºC por 60 minutos, adicionado solução de 

ácido clorídrico para a parada da reação enzimática e leitura em espectrofotômetro a 

290 nm. Os resultados foram expressos nmol fenilalanina degradada /min.  

n) Microrganismos aeróbios mesófilos, coliformes totais e E. coli: para 

contagem foi utilizado o método das Placas 3M™ Petrifilm™ conforme a AOAC 

(1997). Foram pesadas 25 g de cada amostra do produto assepticamente em sacos 

plásticos estéreis e homogeneizadas com 225 ml de solução salina 0,85% 

esterilizada durante 1 min. Diluições decimais a partir da diluição 10-1 foram 

preparadas em tubos contendo 9,0 ml de solução salina 0,85%. As placas Petrifilm 

foram inoculadas com alíquotas de 1,0 ml das diferentes diluições do alimento.  Para 

a determinação de mesófilos aeróbios, as placas AC foram incubadas a 35 °C por 

48h e para determinação de coliformes totais e E. coli foram incubadas a 35ºC por 

24 e 48h, colônias azuis e vermelhas com bolhas foram consideradas colônias de E. 

coli e coliformes totais, respectivamente. O resultado foi obtido pela contagem das 

colônias e expresso em UFC g-1.  

 

4.5. Análise dos resultados 
Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) usando o 

software Agrostat. Foi aplicado o teste Tukey (P ≤ 0,05) de comparações múltiplas, 

para o fator tratamento. Para o fator período foram realizadas análises de regressão, 

aceitando as equações que apresentaram pelo menos 5% de significância pelo teste 

F. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
5. 1. Experimento 1 – Recobrimento comestível HPMC 
Quanto à perda de massa fresca (PMF) das berinjelas minimamente 

processadas (BMP), houve diferenças para os tratamentos (Tabela 2). O uso de 

recobrimento a base de HPMC + 60% de CA apresentou efeito positivo em reduzir a 

perda de massa fresca da BMP. Observou-se que, com o aumento da concentração 

de cera de abelha na formulação, houve diminuição na perda de massa fresca das 

BMP. No entanto, o tratamento com 60% foi o único que apresentou diferença em 

relação ao controle, resultando em uma PMF acumulada 11% menor do que as BMP 

do controle.  

Durante o período de armazenamento, o tratamento controle apresentou 

tendência a maior PMF acumulada chegando a 3% após 12 dias de armazenamento 

a 5°C (Figura 3A). A cera de abelha modifica as características de permeabilidade 

ao vapor de água dos recobrimentos a base de celulose como o HPMC. O aumento 

da quantidade de cera de abelha em até 60% diminui a permeabilidade ao vapor de 

água de maneira exponencial em estudo realizado em filmes isolados (Navarro-

Tarazaga et al., 2011). Em estudo realizado em tangerinas, a perda de massa fresca 

foi significativamente menor em frutos recobertos com HPMC  e cera de abelha a 

50% na formulação do que no controle, chegando a uma redução na perda de 

massa de 28% (PEREZ-GAGO et al., 2002) 

Tabela 2. Caracterização qualitativa e bioquímica de berinjelas minimamente 
processadas submetidas a recobrimentos com hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e 
cera de abelha (CA) armazenadas a 5 °C e 70-80% UR. 

Variável    PAMF  CFT POD PPO PAL 

Controle  1,78 a* 190,97 a 1,84 a 81,57 c   14,36 a 

HPMC + 20% CA  1,66 ab 178,18 b 1,46 b 82,00 c     9,70 d 

HPMC + 40% CA  1,65 ab 167,11 c 1,36 c 84,58 b   12,10 b 

HPMC + 60% CA 1,59 b 193,07 a 1,91 a 88,80 a   10,74 c 

DMS (5%) 0,14 3,21 0,08 1,26 0,78 

CV (%) 11,66 1,80 5,23 1,53 6,86 

* Médias seguidas de pelo menos uma letra comum, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey 
(P>0,05). PAMF = perda acumulada de massa fresca (%); CFT = compostos fenólicos totais (mg GAE 
100-1 MF); POD = peroxidase (µ mol H2O2 decomposto min-1 g-1 MF); PPO = polifenoloxidase (µ mol 
catecol decomposto min-1 g-1 MF); PAL = fenilalanina amônia-liase (nmol fenilalanina degradada min-

1). 



 

 

16 

Os recobrimentos comestíveis atuam como embalagens sobre os produtos, 

modificando suas características de trocas ao vapor de água e gases. Os resultados 

obtidos neste trabalho podem ser justificados por uma destas características que é o 

déficit de pressão de vapor (DPV). Conforme Chitarra e Chitarra (2005), perdas 

acima de 3% de umidade são suficientes para causar um marcante declínio na 

qualidade dos produtos. 

 
Figura 3. Perda acumulada de massa fresca (A) e Firmeza (B) de berinjelas 
minimamente processadas e recobertas com hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e 
cera de abelha (CA) durante 12 dias de armazenamento a 5°C e 70-80% UR. HPMC 
= Hidroxipropilmetilcelulose. 

 

Observou-se uma tendência de redução da firmeza ao longo do tempo de 

armazenamento, sendo os menores valores observados no 9° dia para todos os 
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tratamentos (Figura 3B). O tratamento com 40% de cera de abelha na composição 

resultou em uma firmeza média de 11,6% maior do que o controle, sendo que os 

demais tratamentos não apresentaram diferenças entre si. Este resultado está de 

acordo com a manutenção da PMF no produto propiciado por este tratamento 

(Figura 3A), pois a redução da firmeza do vegetal é  também resultante da 

deterioração estrutural dos tecidos devido à perda da turgescência celular (Ferreira, 

2010).   

Pelos resultados obtidos é possível observar que todos os tratamentos 

apresentaram um incremento na firmeza no 12° dia de armazenamento. Esse 

resultado pode ser explicado pelo aumento da elasticidade do tecido vegetal devido 

à perda de água ao longo do período de armazenamento, resultando em um produto 

com maior firmeza proporcionando maior elasticidade. 

O uso de recobrimentos não influenciou significativamente o índice de 

brancura (IB) das berinjelas minimamente processadas ao longo do período de 

armazenamento. Apesar do IB do tratamento com 20% de cera de abelha na 

composição ter apresentado uma média maior, 66,2% entre os tratamentos, esta 

não diferiu estatisticamente em relação ao controle, que apresentou média de 65,3% 

(dados não apresentados). A diminuição do IB significa o aumento do escurecimento 

enzimático dos pedaços de berinjela. Ghidelli et al. (2014) obtiveram resultados 

semelhantes em estudo usando recobrimentos a base de proteína de soja em 

berinjela minimamente processada, onde o aumento no escurecimento enzimático 

ao longo do período de armazenamento foi acompanhado de uma diminuição do 

valor de luminosidade (L*).  

Não houve diferenças significativas (P>0,05) entre os recobrimentos quanto 

ao teor de sólidos solúveis das BMP, apresentando um valor médio de 3,85 ºBrix. Ao 

final do período de armazenamento, ocorreu uma pequena diminuição (4%) no teor 

de sólidos solúveis da BMP em relação ao primeiro dia (dados não apresentados). 

Este resultado pode ser explicado pelo consumo de açúcares durante o processo 

respiratório ao longo do período de armazenamento. 

 

Resultados diferentes foram obtidos por Souza et al. (2009) ao pesquisar 

recobrimentos com fécula de mandioca em berinjela, verificando que, durante o 
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período de armazenamento de 15 dias, o teor de sólidos solúveis manteve-se 

inalterado. No entanto, Moretti et al. (2005), constataram aumento do conteúdo de 

sólidos solúveis em berinjelas que não foram armazenadas em atmosferas 

modificadas. Segundo os autores, em razão da maior perda de água verificou-se a 

concentração dos sólidos solúveis. 

No que se refere ao teor de compostos fenólicos totais (CFT), o tratamento 

com HPMC + 40% CA foi o que apresentou menor quantidade de compostos 

fenólicos entre os tratamentos e 12,4% menor que o controle (Tabela 2). Este 

resultado pode ser explicado pelo fato do recobrimento ter proporcionado uma troca 

adequada de gases e vapor de água no produto, reduzindo seu estresse que é um 

dos fatores que provocam o aumento do teor destes compostos. O aumento do teor 

de compostos fenólicos pode causar o escurecimento dos produtos minimamente 

processados. Mishra et al., 2013 afirmaram que além do conteúdo de compostos 

fenólicos, o escurecimento em berinjelas é dependente também da atividade da 

enzima PPO.  

Os tratamentos Controle e HPMC + 60% de cera de abelha apresentaram 

comportamento semelhante ao longo do período de armazenamento e resultaram 

em uma tendência a maior produção de CFT que os demais tratamentos (Figura 

4A). Apesar de ser indesejada em termos de aspecto visual do produto, a síntese de 

compostos fenólicos pode ser vista de maneira positiva em termos nutricionais. Há 

muitos benefícios para a saúde com o consumo de alimentos ricos em polifenóis, 

podendo estes atuar como antioxidantes removendo radicais livres ou quebrando 

cadeias, dependendo de suas estruturas químicas (MCSWEENEY; 

SEETHARAMAN, 2015), dando sabor e cor aos alimentos.  

Para a atividade da peroxidase (POD), o tratamento com HPMC + 20% CA e 

HPMC + 40% CA diferiram do controle, apresentando as menores atividades da 

POD que foi 20,6 e 26,1% menor que o controle, respectivamente (Tabela 2). Os 

tratamentos com HPMC + 20% CA e HPMC + 40% CA apresentaram a atividade da 

POD das BMP semelhante entre si, sem grandes alterações ao longo do 

armazenamento (Figura 4B). Entretanto, o tratamento controle e o HPMC + 60% CA 

apresentaram tendência de aumento da atividade da POD ao longo do período do 

armazenamento, passando de 1,34 a 2,69 e 1,34 a 2,07 µmol de H2O2 decomposto 
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por min-1 g-1 do dia inicial para o 12° dia de armazenamento, respectivamente. Este 

resultado representou uma variação de 101% para o controle e 155% para o 

HPMC + 60% CA. Esse comportamento pode ser consequência do nível de estresse 

oxidativo, que é mediado através da geração de espécies de radicais livres como o 

ânion superóxido (O2
-) e o peróxido de hidrogênio (H2O2), efeito este resultado do 

processamento mínimo do vegetal. Comportamento semelhante, de aumento da 

atividade da POD, também foi encontrado por Lamikanra e Watson (2000) em peras 

minimamente processadas ao longo do período de armazenamento. 

  
Figura 4. Compostos fenólicos totais (A) e atividade da Peroxidase (POD) (B)  de 
berinjelas minimamente processadas e recobertas com hidroxipropilmetilcelulose 
(HPMC) e cera de abelha (CA) durante 12 dias de armazenamento a 5°C e 70-80% 
UR. POD = Peroxidase. 
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A alta atividade enzimática das POD está associada com a ativação do 

sistema de defesa, em resposta a uma grande diversidade de fatores de estresse 

(bióticos e abióticos), funcionando como um protetor eficaz de formas intermediárias 

reativas de radicais O2 e radicais peróxido em condições de estresse (DOORN; 

KETSA, 2014). No entanto, as peroxidases também podem ser consideradas como 

indicadoras de amadurecimento e senescência em diversos tecidos vegetais. 

Segundo Mosca et al. (2001), elevados níveis das POD estão associados com a 

deterioração oxidativa de frutos que se encontram em estádio avançado de 

amadurecimento. Também na presença de pequenas quantidades de peróxido de 

hidrogênio, a POD pode oxidar os mono e difenóis, catalisando reações de 

escurecimento (ROBINSON,1991). O uso de recobrimentos pode modificar as trocas 

gasosas do produto minimamente processado evitando a disponibilidade de oxigênio 

necessário para atuação da enzima POD. Os resultados mostraram que a 

diminuição na síntese de compostos fenólicos ao longo do tempo foi acompanhada 

de uma menor atividade da enzima POD para o tratamento HPMC + 40% CA, uma 

vez que certos compostos fenólicos são substrato para a ação desta enzima do 

escurecimento. 

 No que ser refere à enzima PPO, o tratamento com HPMC+20% de CA e o 

Controle foram os que resultaram em menor atividade da PPO, não diferindo entre si 

(Tabela 2 e Figura 5A). Enquanto que, para o tratamento com HPMC + 60% CA, a 

atividade da PPO apresentou incremento de 8,8 % em relação ao controle e para o 

tratamento HPMC + 40%, foi de 3,6%. A PPO é considerada a enzima chave no 

escurecimento superficial de vegetais minimamente processados. Sua reação com 

os compostos fenólicos leva à formação de σ-quinonas e, consequentemente, a de 

pigmentos escuros (Mishra et al., 2012). A berinjela é um dos vegetais mais afetados 

pela PPO devido à grande quantidade de ácido clorogênico, principal substrato para 

a ativação das reações bioquímicas de escurecimento (BARBAGALLO et al., 2012). 

No que se refere à atividade da fenilalanina amônia-liase (PAL), todos os 

tratamentos apresentaram menor atividade em relação ao controle durante o 

armazenamento. O tratamento com HPMC + 40% CA foi o que apresentou maior 

atividade da PAL entre os tratamentos com recobrimento, mesmo assim foi 16% 
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menor que o controle. O controle apresentou atividade média de 14,3 nmol 

fenilalanina degradada min-1 (Tabela 2). 

 

 

 
Figura 5. Atividade das enzimas PPO (A) e PAL (B) de berinjelas minimamente 
processadas e recobertas com hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e cera de abelha 
(CA) durante 12 dias de armazenamento a 5°C e 70-80% UR. HPMC = 
Hidroxipropilmetilcelulose; PPO = Polifenoloxidase; PAL = Fenilalanina amônia-liase. 
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A PAL é a primeira enzima envolvida no ciclo dos fenilpropanoides e ela tem 

um papel importante na síntese de compostos fenólicos na plantas (PINA; ERREA, 

2008). Segundo Chitarra e Chitarra (2005) o aumento na atividade da PAL é um 

indicativo da condição de estresse. 

O tratamento HPMC + 20% CA foi o que apresentou a menor atividade da 

PAL até o 12° dia de armazenamento. Esse resultado pode ter sido influenciado pela 

menor respiração do produto promovida pelo recobrimento, contribuindo para um 

menor estresse da berinjela minimamente processada. Becerra-Moreno et al. (2015) 

avaliando o efeito do corte e estresse hídrico em cenouras minimamente 

processadas verificaram que há uma efeito sinérgico destes dois estresses na 

atividade da enzima PAL, sendo que o estresse hídrico aplicado após o corte 

contribui para o aumento da atividade da PAL em 14,4 vezes. 

Resultados semelhantes foram obtidos em inhame minimamente processado, 

por Teoh et al. (2016), cuja maior atividade da PAL ocorreu no 1° dia de 

armazenamento, em resposta ao estresse do processamento. Sharma e Rao (2015), 

verificaram aumento na atividade da PAL até o 5° dia de armazenamento em peras 

recobertas com goma xantana e ácido cinâmico, com posterior diminuição até o final 

do armazenamento de 8 dias. 

As concentrações de O2 e CO2 na atmosfera interna da embalagem foram 

semelhantes às encontradas na atmosfera, 20,5% e 0,03% respectivamente. Esse 

resultado era esperado uma vez que foi utilizado um filme com elevada 

permeabilidade aos gases, para que não houvesse interferência na atmosfera 

formada pelos recobrimentos no produto (dados não apresentados). 

Não foram detectados acetaldeído e etanol nas amostras analisadas, 

mostrando que o uso destes recobrimentos comestíveis não desencadearam o 

processo respiratório anaeróbico.  

Não houve crescimento significativo de microrganismos aeróbios mesófilos 

até o 9° dia de armazenamento (Tabela 3). No 12° dia, o crescimento de aeróbios 

mesófilos chegou aos níveis de 103 UFC g-1 o que é considerado baixo, indicando 

que o processamento e armazenamento do produto foi realizado segundo as boas 

práticas de fabricação.  
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Para coliformes totais e E. coli, não houve detecção destes microrganismos 

nos produtos minimamente processados, estando dentro dos limites exigidos pela 

legislação, atendendo o que preconiza a Resolução RDC n°12 de 02 de janeiro de 

2001 (BRASIL, 2001). 

 

Tabela 3. Análises microbiológicas durante os 12 dias de armazenamento de 
berinjelas minimamente processadas recobertas com HPMC e cera de abelha e 
armazenadas a 5 ºC e 70-80% UR. 

Tratamento 
Dias de armazenamento 

0 3 6 9 12 
 Microrganismos mesófilos (UFC* g-1) 

Controle <100 <100 <100 <100 2,0 x 103 
HPMC + 20% CA <100 <100 <100 <100 5,0 x 102 
HPMC + 40% CA <100 <100 <100 <100 5,0 x 102 
HPMC + 60% CA <100 <100 <100 <100 2,2 x 103 

 Coliformes totais (UFC g-1) 
Controle <10 <10 <10 <10 <10 

HPMC + 20% CA <10 <10 <10 <10 <10 
HPMC + 40% CA <10 <10 <10 <10 <10 
HPMC + 60% CA <10 <10 <10 <10 <10 

 E. coli (UFC g-1) 
Controle <10 <10 <10 <10 <10 

HPMC + 20% CA <10 <10 <10 <10 <10 
HPMC + 40% CA <10 <10 <10 <10 <10 
HPMC + 60% CA <10 <10 <10 <10 <10 

*Valores <100 para mesófilos aeróbios e <10 para coliformes totais e E. coli indicam que 
não houve crescimento nas placas. UFC (Unidades Formadores de Colônias); HPMC = 
Hidroxipropilmetilcelulose. 
	  

Portanto, o recobrimento comestível com HPMC associado com 40% de cera 

de abelha	   reduziu a produção de compostos fenólicos, atividade das enzimas 

peroxidase (POD) e fenilalanina amônia-liase (PAL), envolvidas no escurecimento 

dos vegetais.  
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5. 2. Experimento 2 – Recobrimento comestível (RC) associado ao ácido cítrico 
(AC) em berinjelas minimamente processadas (RC+AC).  
	  

A perda acumulada de massa fresca das BMP foi proporcional à adição de 

ácido cítrico ao recobrimento, sendo que os tratamentos com 1,0 e 1,5% AC 

diferiram do tratamento controle (Tabela 4). O tratamento controle foi o que 

apresentou a menor perda de massa fresca ao longo do armazenamento (Figura 6). 

Esse resultado pode ser atribuído ao maior dano oxidativo nos tecidos das BMP e 

possível ruptura celular provocados pelas concentrações de AC, ocasionando maior 

perda de massa fresca. Chiumarelli et al. (2010) também observaram que o uso do 

ácido cítrico aumenta a perda de massa de produtos minimamente processados, 

pois causa desidratação parcial do tecido vegetal. Os resultados obtidos neste 

experimento corroboram também com os de Chiumarelli et al. (2010) em estudo com 

diferentes concentrações de ácido cítrico para recobrimento em mangas, onde 

concluíram que a concentração de 0,5% foi a que apresentou melhor resultado no 

sentido de diminuir a perda de massa fresca.  

 

Tabela 4. Caracterização qualitativa e bioquímica de berinjelas minimamente 
processadas submetidas a recobrimento comestível (RC) e ácido cítrico (AC) 
armazenadas a 5 °C e 70-80% UR. 

Variável PAMF Firmeza SS CFT POD PPO PAL 

RC 2,27 c* 11,41 a  4,44 a 182,75 c 3,86 c 98,40 a 5,95 c 

RC + 0,5% AC 2,34 bc 10,82 ab 4,04 c 163,94 d 5,01 ab 93,01 c 24,74 b 

RC + 1,0% AC 2,47 ab 10,26 bc 4,18 b 198,99 b 4,84 b 96,50 b 34,77 a 

RC + 1,5% AC 2,53 a 9,88 c 3,90 d 208,82 a 5,19 a 98,68 a 25,52 b 

DMS (5%) 0,17 0,82 0,10 1,45 0,21 1,37 1,54 

CV (%) 8,44 16,37 2,56 0,78 4,55 1,45 6,93 

* Médias seguidas de pelo menos uma letra comum, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey 
(P>0,05). PAMF = perda acumulada de massa fresca (%); Firmeza = N (Newton); SS = sólidos 
solúveis (°Brix); CFT = compostos fenólicos totais (mg GAE 100-1 MF); POD = peroxidase (µmol H2O2 
decomposto min-1 g-1 MF); PPO = polifenoloxidase (µmol catecol decomposto min-1 g-1 MF); PAL = 
fenilalanina amônia-liase (nmol fenilalanina degradada min-1). 

 

A perda de massa é uma das principais características que influenciam a 

qualidade dos produtos minimamente processados ao longo do armazenamento pois 



 

 

25 

está diretamente ligada à perda de água dos tecidos vegetais. Esta resulta não 

somente em perdas quantitativas, mas também na aparência (murchamento e 

enrugamento), nas características relacionadas à textura (amaciamento, perda de 

frescor e suculência) e na qualidade nutricional (BARRETT  et al, 2010).  

Neste estudo, a perda acumulada de massa fresca dos tratamentos foi pouco 

significativa comparada ao controle, sem prejuízos para a qualidade do produto. 

No que se refere à firmeza, houve diferença entre os tratamentos, cujas 

médias reduziram à medida que se aumentou a concentração de ácido ao 

recobrimento (Tabela 4). Similar à perda de massa fresca, verifica-se que o 

tratamento a 1,0 e 1,5% de AC diferiram do Controle. Com relação ao período de 

armazenamento não foi possível explicar os valores observados da firmeza por meio 

de modelo matemático (R2 < 0,250), sem uma tendência definida dos tratamentos. 

Chiumarelli et al. (2010) verificaram que o uso de fécula de mandioca e ácido cítrico 

em mangas minimamente processadas não afetaram as propriedades mecânicas do 

produto. 

 
 

Figura 6. Perda acumulada de massa fresca de berinjelas minimamente 
processadas com recobrimento comestível e ácido cítrico, durante 12 dias de 
armazenamento a 5°C e 70-80% UR. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera 
de abelha; AC = ácido cítrico. 
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Apesar de os tratamentos não diferirem estatisticamente entre si quanto ao 

IB, o tratamento com 0,5% de AC apresentou o melhor resultado visual, com uma 

média de 77%, contra 65% do controle (dados não apresentados). Estes resultados 

demonstram que não houve prejuízos para a aparência com a incorporação de ácido 

cítrico ao recobrimento, sendo interessante para a manutenção da qualidade visual 

do produto para sua comercialização.  Apesar de se tratar de outro material vegetal, 

Ghidelli (2014) ao usar AC em alcachofra, verificou redução no valor de L* e de a* 

nas amostras tratadas com AC em relação ao controle, sugerindo que o aumento na 

concentração de AC pode ter danificado o tecido vegetal e/ou estimulação da 

atividade da PPO que resultaram em maior escurecimento. Os antioxidantes como o 

ácido cítrico, têm sido usados como inibidores das enzimas oxidases, uma vez que 

eles podem reduzir a etapa da polimerização das reações de escurecimento 

(MORISHITA; OHNISHI, 2001) (KWAK; LIM, 2005).  

Os maiores valores de sólidos solúveis foram encontrados nas BMP do 

controle, que apresentaram teor médio de 4,4 °Brix. O tratamento com adição de 

1,5% AC resultou no menor conteúdo de sólidos solúveis (3,9 ºBrix) (Tabela 4). 

Houve um aumento médio no teor de sólidos solúveis em todos os 

tratamentos a partir do 3° dia de avaliação (Figura 7), sendo que o pico de acúmulo 

de sólidos solúveis ocorreu entre o 6° e 9° dia de avaliação. O aumento do teor de 

sólidos solúveis pode estar relacionado à formação de compostos, como açúcares 

solúveis a partir do amido presente no vegetal, fazendo com que se concentrasse os 

solutos no interior da célula. Resultado semelhante foi observado por Kaynas et al 

(1995) em que o aumento no teor de sólidos solúveis em berinjelas armazenadas 

sem embalagem plástica pode ser devido ao aumento do metabolismo do amido que 

é hidrolisado em compostos de menor peso molecular como açúcares solúveis, 

resultando em maior teor de sólidos solúveis. 
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Figura 7. Conteúdo de sólidos solúveis de berinjelas minimamente processadas com 
recobrimento comestível e ácido cítrico, durante 12 dias de armazenamento a 5°C e 
70-80% UR. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de abelha; AC = ácido 
cítrico. 

  

A média do teor de compostos fenólicos foi maior para todos os tratamentos 

com adição de AC, em relação ao controle, exceto o tratamento com 0,5% de ácido 

cítrico que apresentou média menor que os demais tratamentos (Tabela 4). 

 

 
Figura 8. Compostos fenólicos totais de berinjelas minimamente processadas com 
recobrimento comestível e ácido cítrico, durante 12 dias de armazenamento a 5°C e 
70-80% UR. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de abelha; AC = ácido 
cítrico. 
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Durante o armazenamento, observa-se tendência de incremento no teor de 

compostos fenólicos até o 6° dia de armazenamento com posterior redução até o 

12° dia (Figura 8), com exceção do tratamento RC + 0,5% AC que apresentou uma 

tendência de redução ao longo do armazenamento. Os compostos fenólicos são 

substratos para reações de escurecimento, portanto, o seu aumento ao longo do 

tempo é indesejável para os produtos minimamente processados. 

Os resultados obtidos neste experimento contrastam com os de Chen et al. 

(2016) que não verificaram efeito no teor de compostos fenólicos ao utilizar solução 

de ácido cítrico a 0,5% em maçãs minimamente processadas. 

O tratamento com AC diferiu entre as concentrações aplicadas e provocou 

aumento na atividade da POD ao longo do período de avaliação (Tabela 4 e Figura 

9A). O tratamento controle apresentou a menor média de 3,9 µmol de H2O2 

decomposto por min-1 g-1. A maior atividade foi verificada no tratamento com adição 

de 1,5% de AC, 5,2 µmol de H2O2 decomposto por min-1 g-1. Pinelli et al. (2005) 

obtiveram resultado semelhante para batatas ‘Ágata’ minimamente processadas. A 

concentração de AC de 3% resultou em atividade da POD maior do que a 

concentração de 2% de AC. 

Ao longo do tempo de armazenamento, verificou-se um aumento na atividade 

média da POD de 2,8 µmol de H2O2 decomposto por min-1 g-1 para 6,3 µmol de H2O2 

decomposto por min-1 g-1, o que representa um incremento de 55% (Figura 9A). No 

9° dia houve uma redução na atividade e ao final de 12 dias de armazenamento 

houve um acréscimo de 141%. Os resultados permitem concluir que dentre os 

tratamentos com ácido cítrico, aquele com 1% apresentou a menor atividade da 

POD. 

No que se refere a atividade da enzima PPO (Tabela 4 e Figura 9B), as BMP 

tratadas com RC + 0,5% AC foram as que apresentaram menor atividade, 93 µmol 

de catecol degradado min-1 g-1 MF. O tratamento com RC + 1,5% AC foi o que 

apresentou maior atividade da PPO, em média, 98,7 µmol de catecol degradado  

min-1 g-1 MF, não diferindo estatisticamente do controle que apresentou média de 

98,4 µmol de catecol degradado min-1 g-1 MF. Verifica-se que entre o 3° e o 6° dia de 

armazenamento a atividade da PPO foi maior em todos os tratamentos em relação 
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ao controle, com posterior decréscimo na atividade da enzima até o final do 

armazenamento. O controle apresentou comportamento inverso, ocorrendo aumento 

ao longo do período de avaliação. Este resultado indica que o AC pode ter 

influenciado na redução da atividade da enzima PPO. 

Barbagallo et al. (2012) verificaram um comportamento semelhante em 

berinjelas minimamente processadas onde o ácido cítrico a 1% aplicado sob 

imersão, reduziu a atividade da PPO de 13 a 21% nas primeiras 24h de 

armazenamento, mantendo-se elevada até o 3° dia de armazenamento. 

O ácido cítrico atua como um agente antiescurecimento por meio da redução 

do pH e/ou ação direta na PPO devido a quelatização do cobre presente no sítio 

ativo da enzima (RAJU; BAWA, 2006). Os grupos ionizantes da estrutura da enzima 

são influenciados pelo pH. Esses grupos devem estar em uma forma iônica 

apropriada para manter a forma do sítio ativo, para ligar o substrato ou catalisar as 

reações enzimáticas. Porém, todas as modificações da forma iônica da enzima são 

geralmente reversíveis. Além disso, a variação do pH influencia a estabilidade do 

substrato, o que leva a degradação química do mesmo e, por consequência, atua 

como inibidor enzimático (TIPTON; DIXON, 1983).  

A atividade da PAL das BMP tratadas com AC, diferiu do controle (Tabela 4). 

O controle apresentou a menor média (6,0 nmol min-1) e a maior atividade foi 

observada no tratamento com 1,0% AC (34,8 nmol min-1). Durante o tempo de 

armazenamento, houve incremento da atividade da PAL até o 6° dia de avaliação 

com posterior redução no 12° dia (Figura 9C). A PAL catalisa uma das etapas da 

biossíntese de compostos fenólicos. A alta atividade da PAL tem sido relacionada 

com a aceleração do escurecimento (LUO et al., 2015). Alguns pesquisadores 

relataram que o escurecimento de vegetais pode ser causado pela alta atividade da 

PAL e altos teores de compostos fenólicos (NGUYEN et al., 2003). Em nosso 

trabalho, apesar do aumento da atividade da PAL, não houve influência no índice de 

brancura (IB). 

As concentrações de O2 e CO2 na atmosfera interna da embalagem não 

diferiram às das encontradas na atmosfera ambiente mesmo com a adição de ácido 

cítrico ao recobrimento HPMC + 40% CA (dados não apresentados). Esse resultado 

era esperado uma vez que o filme de PVC utilizado permite difusão dos gases e 
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vapor de água de modo a não interferir na atmosfera que os recobrimentos 

formariam no interior do produto. 

 

p 
Figura 9. Atividade das enzimas POD (A), PPO (B) e PAL (C) de berinjelas 
minimamente processadas com recobrimento comestível e ácido cítrico, durante 12 
dias de armazenamento a 5°C e 70-80% UR. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% 
de cera de abelha; AC = ácido cítrico; POD = Peroxidase; PPO = Polifenoloxidase; 
PAL = Fenilalanina amônia-liase. 

De maneira semelhante ao primeiro experimento, não foram detectados 

teores de acetaldeído e de etanol nas amostras analisadas (dados não 
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apresentados), demonstrando que o uso de recobrimentos a base de HPMC e de 

cera de abelha associado ou não ao ácido cítrico não induziram de forma perceptível 

o metabolismo anaeróbico da berinjela minimamente processada. 

No que se refere à qualidade microbiológica, os resultados podem ser 

observados na Tabela 5. Não houve crescimento significativo de microrganismos 

aeróbios mesófilos até o 9° dia de armazenamento. No 12° dia, o crescimento de 

aeróbios mesófilos chegou até níveis de 102 UFC g-1 somente para o controle, 

mostrando que o ácido cítrico também atuou na inibição do crescimento microbiano.  

Para coliformes totais e E. coli, não houve detecção destes microrganismos 

no produto minimamente processado, estando dentro dos limites exigidos pela 

legislação (RDC 12/2001). 

Tabela 5. Análises microbiológicas de berinjelas minimamente processadas com 
recobrimento comestível e ácido cítrico, durante 12 dias de armazenamento a 5°C e 
70-80% UR.  

Tratamento 
Dias de armazenamento 

0 3 6 9 12 
 Microrganismos mesófilos (UFC* g-1) 

RC(Controle) <100 <100 <100 <100 3,5.10-2 
RC + 0,5% AC <100 <100 <100 <100 <100 
RC + 1,0% AC <100 <100 <100 <100 <100 
RC + 1,5% AC <100 <100 <100 <100 <100 

 Coliformes totais (UFC g-1) 
RC(Controle) <10 <10 <10 <10 <10 

RC + 0,5% AC <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,0% AC <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,5% AC <10 <10 <10 <10 <10 

 E. coli (UFC g-1) 
RC(Controle) <10 <10 <10 <10 <10 

RC + 0,5% AC <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,0% AC <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,5% AC <10 <10 <10 <10 <10 

*Valores <100 para mesófilos aeróbios e <10 para coliformes totais e E. coli 
indicam que não houve crescimento nas placas. UFC (Unidades Formadoras 
de Colônias); RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de abelha; AC = 
ácido cítrico. 

 



 

 

32 

Portanto, a adição do agente antiescurecimento ácido cítrico a 0,5% ao 

recobrimento comestível de HPMC + 40% CA permitiu menor acúmulo de 

compostos fenólicos e menor atividade da enzima chave no escurecimento dos 

vegetais, polifenoloxidase (PPO).  

	  
5. 3. Experimento 3 – Recobrimento comestível (RC) associado ao ácido 
ascórbico (AA) em berinjelas minimamente processadas (RC+AA) 

 

O tratamento RC + 0,5% AA foi o que apresentou a menor média de perda 

acumulada de massa fresca acumulada das BMP (1,8%), diferindo do controle que 

apresentou a maior média (2,1%), ou seja, uma redução de 12,3% na perda de 

massa (Tabela 6).  

Ao longo do armazenamento, os tratamentos apresentaram comportamento 

linear na perda acumulada de massa fresca, como pode ser observado na Figura 

10A. O uso do AA a 0,5% pode ter contribuído para a redução na atividade 

respiratória do produto, o que contribui para a menor perda de água. A perda de 

umidade dos frutos pode ativar enzimas responsáveis pelo escurecimento como a 

PPO (SU; YANG, 1996), por isso, tratamentos para inibir a desidratação são 

importantes. 

 

Tabela 6. Caracterização qualitativa e bioquímica de BMP submetidas a 
recobrimento comestível (RC) e ácido ascórbico (AA) armazenadas a 5 °C e 70-80% 
UR. 

Variável PAMF  Firmeza  IB  SS CFT POD PPO PAL 

RC 2,10 a 12,15 a 64,78 b 4,00 ab 253,27 a 2,88 a 90,84 b 17,24 b 

RC+0,5% AA 1,84 b 10,25 b 66,57 a 4,04 ab 207,61 c 2,26 c 84,42 c 11,53 c 

RC+1,0% AA 1,94 ab 9,77 b 66,90 a 4,18 a 132,64 d 1,94 d 77,36 d 7,10 d 

RC+1,5% AA 1,92 ab 10,56 b 66,20ab 3,90 b 217,81 b 2,60 b 94,50 a 23,84 a 

DMS (5%)  0,18 1,46 1,53 0,10 1,68 0,25 1,21 1,67 

CV (%) 11,37 8,91 4,89 5,50 0,85 10,78 1,42 11,48 

* Médias seguidas de pelo menos uma letra comum, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey 
(P>0,05). PAMF = perda acumulada de massa fresca (%); Firmeza = N (Newtons); IB= Índice de 
Brancura (%); SS = sólidos solúveis (°Brix); CFT = compostos fenólicos totais (mg GAE 100-1 MF); 
POD = peroxidase (µmol H2O2 decomposto min-1 g-1 MF); PPO = polifenoloxidase (µmol catecol 
decomposto min-1 g-1 MF); PAL = fenilalanina amônia-liase (nmol min-1). 
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O tratamento controle apresentou a maior média de firmeza, diferindo dos 

demais tratamentos, com 12,2 N, sendo que os tratamentos com a adição de AA não 

diferiram entre si (Tabela 6).  

Durante o período estudado, observa-se tendência de redução da firmeza 

para todos os tratamentos (Figura 10B). A redução da firmeza pode ser decorrente 

da solubilização da parede celular em consequência da ação de enzimas que 

requerem condições de baixo potencial de oxidação (PEGORARO et al., 2010), 

proporcionado pelo AA que atua como agente redutor. Assim, o AA pode ter 

induzido o metabolismo de hidrólise de moléculas da parede celular. 

 

 
Figura 10. Perda acumulada de massa fresca (A) e Firmeza (B) de berinjelas 
minimamente processadas com recobrimento comestível e ácido ascórbico, durante 
12 dias de armazenamento a 5°C. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de 
abelha; AA = ácido ascórbico. 
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O índice de brancura (IB) diferiu do controle apenas para os tratamentos com 

0,5% e 1,0% de AA apresentando médias de 66,6 e 66,9 respectivamente, enquanto 

o controle apresentou média de 64,8. O tratamento com 1,5% de AA não diferiu do 

controle, indicando que a concentração elevada de AA pode levar a um efeito 

indesejado sobre o IB. Os resultados indicam que o uso do recobrimento comestível 

associado às concentrações de 0,5% e 1,0% diminuíram a atividade das enzimas 

responsáveis pelo escurecimento como a POD, PPO e PAL, o que resultou em um 

maior índice de brancura. 

O teor de sólidos solúveis (SS) diferiu apenas entre os tratamentos com 1% 

AA e 1,5% AA com médias de 4,2 e 3,9 °Brix, respectivamente (Tabela 6).  

Ao longo do armazenamento houve tendência de aumento do teor de SS até 

o período que compreende o 3° e 6° dia, com consequente redução até o final do 

período (Figura 11). É provável que a redução no teor de sólidos solúveis ao longo 

do tempo pode ter sido o resultado do consumo dos açúcares no processo 

respiratório das BMP. 

 
 

Figura 11. Conteúdo de sólidos solúveis de berinjelas minimamente processadas 
com recobrimento comestível e ácido ascórbico, durante 12 dias de armazenamento 
a 5°C. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de abelha; AA = ácido 
ascórbico. 
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No que se refere ao conteúdo de composto fenólicos, o tratamento de RC + 

1% AA foi o que apresentou a menor média (132,6 mg GAE 100 g-1 MF), enquanto 

que o controle diferiu dos demais tratamentos (253,3 mg GAE 100 g-1 MF), 

representando uma quantidade 52% maior (Tabela 6). 

Em relação ao tempo de armazenamento, houve tendência de aumento do 

conteúdo de compostos fenólicos até o período que compreende o 3° ao 9° dia de 

avaliação e posterior redução até o final do período de avaliação (Figura 12). Este 

resultado mostra que a adição do AA propiciou um menor acúmulo de compostos 

fenólicos totais, o que é benéfico para evitar reações de escurecimento. 

Os compostos fenólicos podem ser produzidos como resposta do vegetal a 

um estresse e o processamento mínimo é um fator de estresse ao vegetal, portanto, 

seus efeitos devem ser amenizados. Os resultados demonstram que o recobrimento 

+ AA 1% foi eficaz em reduzir a produção de compostos  fenólicos e 

consequentemente o estresse causado pelo processamento. Os compostos 

fenólicos são substrato para as enzimas de escurecimento, portanto, uma menor 

síntese de compostos fenólicos ao longo do armazenamento pode resultar em um 

menor escurecimento do produto. 

 

 
 

Figura 12. Conteúdo de compostos fenólicos totais de berinjelas minimamente 
processadas com recobrimento comestível e ácido ascórbico, durante 12 dias de 
armazenamento a 5°C. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de abelha; AA 
= ácido ascórbico. 
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No que se refere a atividade a enzima POD das berinjelas, houve diferença 

entre os tratamentos, com destaque para o tratamento RC + 1% AA que apresentou 

a menor atividade média, com 1,9 µmol H2O2 decomposto min-1 g-1 MF enquanto 

que o controle apresentou a maior média (2,9 µmol H2O2 decomposto min-1 g-1 MF), 

representando uma atividade 33% menor (Tabela 6). Em relação aos dias de 

armazenamento, houve aumento da atividade média da POD até o 9° dia de 

avaliação, ocorrendo uma redução na atividade até o final do armazenamento 

(Figura 13A). 

A POD é uma das enzimas responsáveis pelo escurecimento dos vegetais, 

portanto uma redução de sua atividade ao longo do armazenamento é benéfica para 

a manutenção da qualidade do produto minimamente processado. Os resultados 

mostram que o AA reduziu a atividade da POD para todos os tratamentos em 

relação ao controle com destaque para o recobrimento com 1% AA. O ácido 

ascórbico quando aplicado em baixas concentrações pode ser facilmente consumido 

no processo de redução e prevenir a formação de polímeros coloridos por um tempo 

limitado (SILVA et. al, 2010). Este fato pode explicar a tendência de aumento na 

atividade da POD ao longo do tempo. 

O tratamento de RC com 1% de AA foi o que resultou em menor atividade da 

enzima PPO apresentando média de 77,4 µmol de catecol degradado min-1 g-1 MF o 

que indica uma atividade 15% menor em relação ao controle. Os tratamentos 

apresentaram diferenças entre si para a atividade da enzima PPO, cujo tratamento 

com 1,5% AA resultou em maior atividade da PPO, seguido do tratamento controle 

com médias de 94,5 e 90,8 µmol de catecol degradado min-1 g-1 MF, 

respectivamente (Tabela 6).  

Durante o armazenamento, observa-se que houve uma tendência de 

diminuição da atividade da PPO das berinjelas, inversamente proporcional ao 

aumento da concentração de AA no recobrimento, até a concentração de 1% (Figura 

13B). Entretanto, na maior concentração (RC + 1,5% AA) a atividade se manteve 

elevada ao longo do período, com tendência semelhante às berinjelas controle. 

Os resultados demonstram que o uso do recobrimento associado a 1% de AA 

foi mais eficiente em diminuir a atividade da PPO e consequentemente reduzir as 

reações responsáveis pelo escurecimento do vegetal minimamente processado. 
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Figura 13. Atividade das enzimas POD (A), PPO (B) e PAL (C) de berinjelas 
minimamente processadas com recobrimento comestível e ácido ascórbico, durante 
12 dias de armazenamento a 5°C. RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de 
abelha; AA = ácido ascórbico; POD = Peroxidase; PPO = Polifenoloxidase; PAL = 
Fenilalanina amônia-liase. 
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concentrações, a 0,5% o AA não reverte os compostos de escurecimento formados, 

mas se comporta como inibidor da atividade da PPO, evitando o escurecimento. Já 

em altas concentrações (1,5%) age revertendo composto de cor formados e 

reduzindo quinonas. Os dados contrastam com os resultados deste estudo onde 

verificou-se efeito inibitório na atividade da PPO em menores concentrações de AA. 

Este fato pode ser devido à ação conjunta do recobrimento a base de HPMC e o AA. 

A menor média de atividade da PAL foi obtida com o tratamento 1% AA de 7,1 

nmol min-1, ou seja, uma atividade 59% menor que o controle. A atividade da PAL 

das berinjelas apresentou diferença entre os tratamentos, tendo o tratamento com 

1,5% AA apresentado a maior média de atividade, 23,8 nmol min-1 seguido do 

controle 17,2 nmol min-1 (Tabela 6). 

Ao longo do armazenamento, a atividade da PAL apresentou uma tendência 

de crescimento até o 9° dia para todos os tratamentos, com exceção do tratamento 

com 1% AA que teve diminuição na atividade da enzima a partir do 6° dia de 

armazenamento (Figura 13C). A PAL é a enzima chave na síntese de compostos 

fenólicos e é induzida pelo corte durante o processamento mínimo, o que resulta em 

aumento da quantidade de compostos fenólicos. Estes poderão ser oxidados pela 

POD e PPO a quinonas que posteriormente são polimerizadas resultando em 

compostos escuros (Degl’Innocenti et al., 2005). 

As concentrações de O2 e CO2 na atmosfera interna da embalagem não 

diferiram às das encontradas na atmosfera ambiente mesmo com a adição de ácido 

ascórbico ao recobrimento HPMC + 40% CA (dados não apresentados). Esse 

resultado era esperado uma vez que o filme de PVC utilizado permite difusão dos 

gases e vapor de água de modo a não interferir na atmosfera que os recobrimentos 

formariam no interior do produto. 

De maneira semelhante ao primeiro e segundo experimentos, não foram 

detectados teores de acetaldeído e de etanol nas amostras analisadas (dados não 

apresentados), demonstrando que o uso de recobrimentos a base de HPMC e de 

cera de abelha associado ou não ao ácido ascórbico não induziram de forma 

perceptível o metabolismo anaeróbico da berinjela minimamente processada. 

No que se refere à qualidade microbiológica, os resultados podem ser 

observados na Tabela 7. Não houve crescimento significativo de microrganismos 
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aeróbios mesófilos até o 6° dia de armazenamento. No 12° dia, o crescimento de 

aeróbios mesófilos chegou até níveis de 102 UFC g-1 somente para o controle, 

mostrando que o ácido ascórbico também atuou na inibição do crescimento 

microbiano. De maneira geral, contagens de aeróbios mesófilos acima de 106 podem 

levar à deterioração do produto. 

Para coliformes totais e E. coli, não houve detecção destes microrganismos 

no produto minimamente processado, estando dentro dos limites exigidos pela 

legislação (RDC 12/2001). 

 

Tabela 7. Análises microbiológicas de berinjelas minimamente processadas com 
recobrimento comestível e ácido ascórbico, durante 12 dias de armazenamento a 
5°C e 70-80% UR. 

Tratamento 
Dias de armazenamento 

0 3 6 9 12 
 Microrganismos mesófilos (UFC* g-1) 

RC(Controle) <100 <100 <100 2,0 .10-2 3,5.10-2 
RC + 0,5% AA <100 <100 <100 <100 <100 
RC + 1,0% AA <100 <100 <100 <100 <100 
RC + 1,5% AA <100 <100 <100 <100 <100 

 Coliformes totais (UFC g-1) 
RC(Controle) <10 <10 <10 <10 <10 

RC + 0,5% AA <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,0% AA <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,5% AA <10 <10 <10 <10 <10 

 E. coli (UFC g-1) 
RC(Controle) <10 <10 <10 <10 <10 

RC + 0,5% AA <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,0% AA <10 <10 <10 <10 <10 
RC + 1,5% AA <10 <10 <10 <10 <10 

*Valores <100 para mesófilos aeróbios e <10 para coliformes totais e E. coli 
indicam que não houve crescimento nas placas. UFC (Unidades Formadoras 
de Colônias); RC = hidroxipropilmetilcelulose + 40% de cera de abelha; AA = 
ácido ascórbico. 

 

Portanto, a adição de agente antiescurecimento ácido ascórbico a 1% de AA 

ao recobrimento de HPMC + 40% CA, observa-se menor acúmulo de compostos 

fenólicos e menor atividade das enzimas de escurecimento POD, PPO e PAL. 



 

 

40 

6. CONCLUSÕES 
O uso de recobrimento a base de Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) 

associado com 40% de cera de abelha (CA) reduziu a produção de compostos 

fenólicos, atividade das enzimas peroxidase (POD) e fenilalanina amônia-liase 

(PAL), envolvidas no escurecimento dos vegetais. 

A adição do agente antiescurecimento ácido cítrico a 0,5% ao recobrimento 

comestível de de HPMC + 40% CA permitiu menor acúmulo de compostos fenólicos 

e menor atividade da enzima chave no escurecimento dos vegetais, polifenoloxidase 

(PPO).  

A adição de agente antiescurecimento ácido ascórbico a 1% de AA ao 

recobrimento de HPMC + 40% CA, observa-se menor acúmulo de compostos 

fenólicos e menor atividade das enzimas de escurecimento POD, PPO e PAL. 
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