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Resumo 
 A produção de tangerina na Paraíba é oriunda da agricultura familiar, ainda 
apresentando baixo nível tecnológico. O uso de recobrimentos polissacarídicos pode 
contribuir para manter a qualidade sensorial de aparência e sabor, principalmente no 
contexto das regiões produtoras de tangerina com baixo aporte tecnológico. Assim, o 
objetivo deste trabalho é avaliar a influência de recobrimentos a base fécula de mandioca e 
quitosana sobre a conservação da qualidade pós-colheita de tangerinas ‘Ponkan’ 
armazenadas sob refrigeração. Foram utilizados recobrimentos a base quitosana (quitosana 
4% e quitosana 4%+glicerina 4%) e fécula de mandioca (fécula 4% e fécula 4%+glicerina 
4%) e o controle. Tangerinas foram armazenadas sob condições ambientes (24±2 °C e 
75±4% U.R) durante 18 dias e sob refrigeração (12±1 °C e 80±2% U.R) durante 30 dias. 
Tangerinas mantidas sob refrigeração apresentaram mudanças mais lentas na coloração do 
verde ao amarelo, em que frutos recobertos com quitosana e fécula de mandioca retardaram 
o desverdecimento, corroborando com a fluorescência da clorofila com relação Fv/Fm 
superior para esses recobrimentos. A análise descritiva quantitativa da aparência mostrou 
que nas condições ambiente a tangerina ‘Ponkan’ não apresentou mudanças na coloração 
durante o armazenamento, embora a incidência de defeitos graves tenha sido superior à 
frutos mantidos a 12 °C. Em conjunto, o uso de recobrimento com quitosana a 4% pode ser 
uma opção para o prolongamento da vida útil pós-colheita de tangerina ‘Ponkan’ produzida 
pela agricultura familiar paraibana. 
 
Palavras-chave: Citrus reticulata, quitosana, fécula de mandioca, fluorescência da 
clorofila. 
 
Abstract 
 Post-harvest conservation of 'Ponkan' mandarin fruits under different 
temperatures and biodegradable coatings. 
 The production of mandarin in Paraíba State comes from family farming, still 
presenting low technological level. The use of polysaccharide coatings can contribute to 
maintain the sensorial quality of appearance and flavor, especially in the context of the 
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regions of low tangerine production. Thus, the objective of this work is to evaluate the 
influence of cassava and chitosan starch-based coatings on post-harvest quality preservation 
of 'Ponkan' mandarins stored under refrigeration. Coats of chitosan (chitosan 4% and 
chitosan 4% + glycerin 4%) and cassava starch (starch 4% and starch 4% + glycerin 4%) 
were used as controls. Tangerines were stored under ambient conditions (24 ± 2 ° C and 75 
± 4% U.R) for 18 days and under refrigeration (12 ± 1 ° C and 80 ± 2% U.R) for 30 days. 
There was no significant difference among coating at both temperatures for weight loss and 
firmness. Tangerines kept under refrigeration presented slower changes in the coloration 
from green to yellow, in which fruits covered with chitosan and cassava starch delayed the 
greening, corroborating with the chlorophyll fluorescence that presented higher Fv/Fm ratio 
for these coatings. Quantitative descriptive analysis of the appearance showed that under 
the ambient conditions 'Ponkan' mandarin did not show changes in coloration during 
storage, although the incidence of serious defects was higher than the fruits kept at 12° C. 
Taken together, the use of 4% chitosan coating may be an option for the prolongation of the 
post-harvest life of 'Ponkan' mandarin produced by family farms in Paraíba State. 
 
Keywords: Citrus reticulata, chitosan, manioc starch, chlorophyll fluorescence. 
 
Introdução 

A tangerina ‘Ponkan’ (Citrus reticulata Blanco) pertence ao segundo grupo de 
cítricos mais produzidos no mundo, que se destaca pela aparência atrativa, sabor e aroma 
agradáveis e da facilidade de descascamento que propicia o consumo como fruta fresca 
(Ladaniya, 2008). No Território da Borborema, a tangerina é produzida em sua maioria pela 
agricultura familiar, utilizando baixo nível de insumos, atendendo predominantemente ao 
mercado regional que se caracteriza pela ausência de padrões de qualidade. Tecnologias 
voltadas para a manutenção da qualidade pós-colheita de frutos cítricos têm sido estudadas 
buscando ampliar a vida útil (Obenlandet al., 2011). 

A variação da temperatura pode refletir na flutuação da umidade relativa, que, por 
sua vez pode influenciar no aparecimento de desordens fisiológicas, na perda de massa 
fresca e da firmeza do fruto e, principalmente, ocasionar a incidência de danos pelo frio 
(Alférezet al., 2010). O uso de recobrimentos biodegradáveis busca não apenas manter a 
aparência, mas pelo prolongamento da vida útil pós-colheita através redução da atividade 
metabólica do fruto (Fontes et al., 2008). Contudo, a película depositada sobre a casca deve 
permitir trocas gasosas adequadas entre o fruto e o meio, caso contrário o processo 
fermentativo será instalado com formação de odores desagradáveis (Contreras-Oliva et al., 
2011).  

Dentre os recobrimentos a base de matérias-primas de natureza orgânica, a fécula 
de mandioca que é promissora pelo baixo custo, de ampla ocorrência no Nordeste do Brasil, 
pode ser uma alternativa para a citricultura familiar. Outra alternativa é a quitosana que tem 
sido estudada como recobrimento com resultados promissores em citros (Chienet al., 2007). 
Contudo, ambos os recobrimentos se assemelham, por serem hidrofílicos e formarem 
barreiras de baixa eficiência no controle da perda de água. Isso pode ser minimizado pela 
adição de agentes plastificantes, a exemplo da glicerina que é usada para aumentar 
elasticidade dos recobrimentos (Han & Gennadios, 2005). 

A vida útil dos citros, comparado às demais frutas subtropicais e tropicais, é 
relativamente elevada (Ladaniya, 2008). A perda de água e o desenvolvimento de doenças 
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fúngicas e bacterianas, contudo, podem comprometer a qualidade desses frutos sob 
condições ambientes. Desse modo, a utilização de recobrimentos de natureza orgânica 
visando à conservação pós-colheita de tangerinas ‘Ponkan’ pode prolongar a vida útil pela 
redução das perdas, uma vez que não há estudos avaliando a vida útil pós-colheita da 
tangerina produzida nas condições edafoclimáticas da Paraíba. 

Mediante o exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar a influência de 
recobrimentos a base fécula de mandioca e quitosana sobre a conservação da qualidade 
pós-colheita de tangerinas ‘Ponkan’ (C. reticulata Blanco), armazenadas sob refrigeração. 
 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Biologia e Tecnologia Pós-
Colheita do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (CCA/UFPB). 
Os frutos foram sanificados com solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm esecos sob 
condição ambiente. 

Os frutos foram submetidos aos seguintes recobrimentos biodegradáveis: fécula de 
mandioca a 4%, fécula de Mandioca 4% + glicerina 4%, quitosana a 4%, e quitosana 4% + 
glicerina 4% e o controle (frutos sem recobrimentos).  

Os frutos armazenados sob condições ambientes foram avaliados a cada três dias, 
durante 18 dias, enquanto que, os mantidos sob refrigeração foram avaliados a cada 5 dias 
durante 30 dias. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 5x7, sendo cinco recobrimentos e sete períodos de avaliações, com três 
repetições, contendo três tangerinas cada. Para a avaliação sensorial, o fatorial foi 5x6, 
sendo cinco recobrimentos e seis períodos de avaliações por ter se iniciado a partir do 
segundo período de armazenamento para ambas as temperaturas. A avaliação se procedeu 
com 8 julgadores, sendo cada um tomado com uma repetição. As tangerinas foram 
armazenadas sob condições ambientes (24±2 °C e 75±4% U.R) e refrigeração (12±1 °C e 
80±2% U.R).  

A aplicação dos recobrimentos foi realizada pela imersão da tangerina por 30 
segundos nas soluções, exceto para a testemunha. Após secagem ao ar sobre telas de nylon, 
os frutos foram acondicionados em bandejas de poliestireno expandido e armazenados sob 
condições ambientes (24±2 °C e 75±4% U.R) e sob a refrigeração em câmara BOD a 12±1 
°C e 80±2% U.R. 

A cada período foram avaliados: fluorescência da clorofila de acordo com 
metodologia estabelecida por Hansatech (2006) e sensorial de aparência. Os frutos foram 
processados com o auxílio de processador manual e o suco avaliado imediatamente quanto 
a perda de massa, firmeza, luminosidade, ângulo Hue, sólidos solúveis, acidez titulável, 
conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz-IAL (2005). Na análise descritiva 
quantitativa (ADQ), foi realizada a descrição mediante a aparência dos frutos de 
tangerineira ‘Ponkan’ durante o armazenamento, utilizando 8 julgadores treinados segundo 
a metodologia descrita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1998). As 
amostras foram compostas de 8 frutos para cada tratamento. Foram avaliados brilho e 
comercialização, considerando o percentual de frutos. O julgamento das amostras 
codificadas se deu através de ficha com escala não estruturada de 10 cm (Queiroz & 
Treptow, 2006) na qual o julgador marcava com traço vertical a intensidade das 
características solicitadas referentes à aparência: Brilho (Aspecto brilhoso do flavedo 
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(intensidade), variando de opaco a muito) e Intenção de compra (Com base nos descritores 
de aparência quanto a aceitação e rejeição).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p ≤ 0,05). 
Para o fator período de armazenamento (dias), foi aplicada análise de regressão polinomial 
até o segundo grau para as médias dos tratamentos durante os dias. As características que 
não apresentaram ajuste significativo aos modelos com base na significância de seus 
coeficientes apenas foram apresentadas as médias, comparando-se pelo teste de Tukey (p ≤ 
0,05). Foi utilizado o software estatístico Sisvar versão 5.1 (2007) para realização das 
análises. 
 
Resultados e Discussão 

A perda de massa fresca de frutos de tangerina ‘Ponkan’ não apresentou interação 
significativa entre os recobrimentos ao longo do tempo, cujo comportamento foi similar 
para frutos mantidos a 12 ºC, com perda de massa acumulada ao final dos 30 dias de 
13,63%, em média, para todos os tratamentos (fig. 1A). Para tangerinas mantidas a 24 ºC, o 
recobrimento com quitosana 4% + glicerina 4% apresentou perda similar ao controle, que 
apresentou 8,7% de perda. A temperatura em conjunto com a umidade relativa são os dois 
principais fatores que podem interferir na perda de massa de frutos cítricos (Ladaniya, 
2008).  

Na firmeza (fig. 1B), frutos mantidos a 24 ± 2 ºC apresentaram uma resistência 
que variou de 22,5 N a 31,1 N durante 18 dias. Em média, nessas condições, frutos tratados 
com quitosana e quitosana + glicerina não diferiram do controle cuja firmeza foi de 26,7 N. 
Tangerinas acondicionadas a 12 ºC apresentaram resposta similar durante o 
armazenamento, apresentando um aumento de 22,5 N a 35,2 N aos 20 dias decrescendo 
para 29,6 N no 30º dia. Esta característica é muito dependente da umidade relativa, de 
modo que quando a umidade é baixa pode haver ressecamento da casca, dificultando as 
trocas gasosas, podendo causar anaerobiose e, com a perda progressiva da umidade, a casca 
pode se tornar desidratada necessitando de uma maior pressão para penetrá-la (Ladaniya, 
2008). 

A luminosidade (L*) apresentou efeito significativo (p ≤ 0,05) entre os 
recobrimentos e o tempo em ambas as condições de armazenamento (fig.1C e 1D). A 24 
ºC, foi ligeiramente ascendente ao longo do armazenamento para todos os recobrimentos, 
sendo a variação média de 43,6 a 44,7. Frutos tratados com quitosana e o controle 
mantiveram a luminosidade até o 18º dia. Tangerinas recobertas com quitosana tiveram 
brilho mantido, apresentando L* entre 43,6 a 45,3. A 12 ºC, tangerinas ‘Ponkan’ recobertas 
com quitosana apresentaram uma menor redução no ângulo Hue (fig. 1E e 1F) após 30 dias 
de armazenamento, de 100,8º para 93,8º, de modo que no 30º dia de armazenamento a 
coloração era ainda verde predominantemente. O surgimento desta coloração foi mais 
intensamente notado a 12 ºC na qual as tangerinas apresentaram valores iguais ou menores 
que 90º, indicando a transição da cor para o amarelo, ao passo que a 24 ºC não ocorreu 
mudanças significativas na coloração, exceto para o controle que apresentou uma 
diminuição de 100,8 para 91,1º durante os 18 dias de armazenamento. 

A relação Fv/Fm, que corresponde a relação entre a fluorescência variável (Fv) e a 
fluorescência máxima (Fm) (fig. 1G e 1H). A 12 ºC, o efeito dos tratamentos foi 
influenciado pelo tempo e todos os ajustes aos modelos de regressão foram lineares (p < 
0,01). As tangerinas do Controle e Fécula 4% + Glicerina 4% diferiram dos demais 
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recobrimentos durante 30 dias de armazenamento refrigerado, apresentando redução mais 
acentuada de 0,793 para 0,585 e 0,559, respectivamente. A relação Fv/Fm nos 
recobrimentos a base de quitosana e fécula foi maior durante armazenamento quando 
comparado com os demais recobrimentos. Esses mesmos recobrimentos apresentaram 
maiores valores de ângulo Hue durante o armazenamento, deixando evidente que nos frutos 
que conservaram a coloração verde predominante exibiram valores maiores para essa 
relação, indicando que as tangerinas nas quais ocorreu a perda na clorofila no flavedo e 
síntese de carotenoides apresentaram valores menores de fluorescência. 

O conteúdo de sólidos solúveis (SS) em frutos de tangerineira ‘Ponkan’ apresentou 
interação significativa entre os recobrimentos e o tempo de armazenamento (fig. 2A e 2B). 
No entanto, o que se observa a 24 ºC é um coeficiente de variação de 1,34% e médias de SS 
que variaram entre 8,5 e 9,3% sem ajustes em modelos de regressão. A manutenção do 
conteúdo de sólidos solúveis durante o armazenamento foi reportada por Damiani et al. 
(2008) para a tangerina ‘Ponkan’ minimamente processada, embora Zhu et al. (2011), 
estudando o metabolismo de açúcares solúveis em tangerina ‘Ponkan’ mantidas a 4 ºC e 
95% U.R. tenham reportado que durante o armazenamento a sacarose, glicose e frutose 
aumentaram até os 60 dias, sendo notado aos 90 dias que tais açúcares reduziram 
acentuadamente. 

O uso de diferentes recobrimentos em tangerinas ‘Ponkan’ tanto para frutos sob 
condições ambientes quanto a 12 ºC não alterou acentuadamente a acidez titulável (AT) 
(fig.2C e 2D). A 24ºC, os recobrimentos aprestaram uma variação entre 0,46 e 0,59 g.100g-

1, sendo os frutos recobertos com quitosana 4% os que apresentaram menor acidez durante 
os 18 dias de armazenamento. Na refrigeração, ao longo dos 30 dias foi observado 
comportamento similar à condição ambiente, com uma oscilação de valores entre 0,46 
g.100g-1 e 0,55 g.100g-1 de ácido cítrico. 

Os valores relacionados ao brilho do flavedo de tangerinas ‘Ponkan’ armazenadas 
sob a condição ambiente decresceu ao longo de 18 dias de acondicionamento (fig. 2E e 2F). 
Durante esse período, as tangerinas que receberam os maiores valores neste quesito da 
avaliação foram aquelas recobertas com quitosana 4% e quitosana 4% + glicerina 4%, 
havendo diminuição de 8,8 a 7,2 e de 7,9 a 5,8, respectivamente, permanecendo ainda 
acima da faixa classificada como regular da escala de julgamento. Frutos do controle ao 
final do armazenamento apresentaram valor médio de 1,2 em função do aspecto desidratado 
acentuado, sendo, portanto, avaliado como quase ausente. A 12 ºC, os recobrimentos com 
quitosana 4% e quitosana 4% + glicerina 4% também foram responsáveis por valores 
superiores quanto ao brilho de tangerinas, embora não tenham apresentado ajuste aos 
modelos de regressão utilizados. Os frutos recobertos com fécula 4% + glicerina 4% 
juntamente com o Controle, após os primeiros cinco dias, permaneceram abaixo do valor 5 
(regular). Essa característica visualmente expressou-se mais fortemente na refrigeração 
onde a perda de massa fresca foi menor nesse mesmo período. 

Na intenção de compra (fig.2G e 2H) de tangerinas submetidas a diferentes 
recobrimentos. Ponderando que a escala de julgamento considerou 0=Rejeito, 5=Aceito 
com restrição e 10=Aceito, observou-se que os dois recobrimentos a base de quitosana na 
condição ambiente, até o 12º dia de armazenamento, os julgadores comprariam as 
tangerinas com alguma restrição, correspondendo a um incremento de 8 dias em relação ao 
controle. Por outro lado, tangerinas recobertas com fécula 4% apresentaram no 6º dia de 
armazenamento valor 6,0, mostrando, desde então, valores referentes próximos à rejeição 
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(3,8 a 0,6). A incidência de defeitos, manchas e podridões, foi maior nos frutos recobertos 
com fécula 4%. A 12 ºC, os valores para a intenção de compra mostraram que os frutos 
recobertos com quitosana permaneceram acima do limiar 5 durante os 30 dias de 
armazenamento, com um incremento de 15 dias em relação ao controle e diferentemente 
dos demais recobrimentos cujos valores decresceram, ficando abaixo de 5. Para frutos 
recobertos com quitosana 4% e quitosana 4% + glicerina 4% houve um decréscimo de 8,8 
para 6,3 durante os dias a 12 ºC.  

House et al. (2011), conduziram um estudo mais amplo com consumidores na 
Flórida, EUA, avaliando a preferência de consumidores com base em atributos de sabor e 
aparência. Observaram que fatores como idade, renda, origem do consumidor interferiu na 
avaliação sensorial de diferentes tangerinas. A coloração, número de sementes e tamanho 
foram os três principais atributos na intenção de compra somente e a doçura, formato, 
acidez e aroma foram importantes na intenção de compra e consumo de crianças e adultos. 
 
Conclusões 

O uso de recobrimentos com ou sem plastificante manteve a fluorescência da 
clorofila mais elevada em tangerinas sob condição ambiente e de refrigeração, embora não 
tenha havido modificação significativa na qualidade físico-química dos frutos. Sob 
condição ambiente, o recobrimento com quitosana propiciou aumento de vida útil em oito 
dias em relação ao controle, enquanto que, a 12 ºC, o incremento foi de 15 dias. 
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Fig
Figura 1 - Perda de massa (A), firmeza (B), parâmetros objetivos de cor, L* (C e D) e °H (E e F), e 
fluorescência da clorofila por meio de relação Fv/Fm (G e G) de tangerina ‘Ponkan’ armazenada 
sob condições ambientes (24±2 °C e 75±4% U.R) e a 12±1 °C e 80±2% U.R. e sob recobrimentos a 
base de fécula de mandioca a 4% (F), fécula a 4% + glicerina 4% (F+G), quitosana 4% (Q), 
quitosana 4% + glicerina 4% (Q+G) e controle (C). 
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Figura 2 - Sólidos solúveis (A e B), acidez titulável (C e D), brilho (E e F) e intenção de compra (G 
e H) de tangerina ‘Ponkan’ armazenada sob condições ambientes (24±2 °C e 75±4% U.R) e a 12±1 
°C e 80±2% U.R. e sob recobrimentos a base de fécula de mandioca a 4% (F), fécula a 4% + 
glicerina 4% (F+G), quitosana 4% (Q), quitosana 4% + glicerina 4% (Q+G) e controle (C). 




