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Estrutura interna de um fruto cítrico maduro 

Fonte: visual.merriam-webster.com 
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Hesperídio 



 Crescimento do fruto 

Fase I – divisões celulares  

Fase II – acúmulo de água (aumento da célula) 

Rápida mudança de cor no flavedo (degradação da clorofila e biossíntese 

de carotenóides) em contraste à maturação interna. 

Fase III – o crescimento é 
interrompido e o fruto inicia um 
processo de amadurecimento 
não-climatérico 

 Iglesias et al., 2007. 4 



Alterações metabólicas associadas ao 
desenvolvimento interno do fruto 

Durante o crescimento, grande quantidade de 
carboidratos solúveis são translocados para o 
fruto em desenvolvimento. Acúmulo de sacarose, 
glicose e frutose (2:1:1) 

 Iglesias et al., 2007. 5 



Alterações metabólicas associadas ao 
desenvolvimento interno do fruto 

O acúmulo de ácidos na polpa ocorre durante a Fase I 
e no início da Fase II, atingindo o máximo na metade 
da Fase II. 

Os ácidos orgânicos são catabolizados até o final da 
Fase II, atingindo a baixa acidez dos frutos maduros na 
Fase III. 

 Iglesias et al., 2007. 6 



Com o aumento do tamanho final do fruto, 
ocorre uma redução na concentração de 
ácidos. 

 

Alterações metabólicas associadas ao 
desenvolvimento interno do fruto 

Ponto de Maturação Comercial 

AT SS SS/AT = 

 Iglesias et al., 2007. 7 
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Colheita 



Cuidados na colheita 

Respeitar o período de carência dos agrotóxicos; 

Evitar colher os frutos quando ainda estiverem 
molhados do orvalho ou após a chuva; 

Colher nas horas mais frescas do dia; 

Evitar danos mecânicos, pois os ferimentos 
podem servir como porta de entrada para 
microrganismos; 

Sintomas de oleocelose na cv. Ponkan. 
(Montero et al., 2012) 

9 



Embalagens limpas, adequadas ao transporte e à 
quantidade de frutos; 

Não se deve colocar frutos sadios junto com 
deteriorados; 

Evitar a exposição ao sol dos frutos recém colhidos. 

Cuidados na colheita 

Utilizar uma tesoura para cortar o 
pedúnculo rente ao fruto e evitar a 
quebra de ramos; 

10 
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Pós-colheita 



Colheita 

Transporte ao packinghouse 

Lavagem (água+ detergente) e 
Sanitização 

Pré-secagem (40°C) 

Aplicação de cera 

Secagem (55°C) 

Classificação  

Embalagem 

Pré-Resfriamento 

Desverdecimento 
Aplicação de 

fungicidas 

Aplicação de 
fungicidas 

Aplicação de 
fungicidas 

Tratamentos e etapas pós-colheita 

Adaptado de: Nascimento, 
Kluge & Aguila, 2014. 12 



Descarga – de maneira 
suave 

Lavagem – excesso de 
escovação ou rotação nas 
escovas podem causar 
danos 

 

Cuidados na pós-colheita 

13 



Secagem – evitar temperaturas muito altas 

Aplicação de ceras – concentração incorreta 
pode prejudicar a aparência 

Limpeza e sanitização do packinghouse 

Cuidados na pós-colheita 
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Podridões em Pós-colheita 

Principais: 

Mofo verde – Penicillium digitatum (3°C) 

Mofo azul – Penicillium italicum (0°C) 
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Infecção estritamente via ferimentos 
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Triângulo da doença para o mofo verde e azul  
em pós-colheita 

Colheita Packinghouse 

Patógeno 

Ambiente Fruto 

 Palou, 2014. 

 Produção e 
disseminação 

de inóculo. 

Infecção em 
ferimentos 

Suscetibilidade 16 



Controle 

Aplicação em pré-colheita 

Sanitização 

Aplicação pós-colheita 

GRAS 

Tratamentos físicos 

 

Podridões em Pós-colheita 
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Sorbato de potássio e bicarbonato de sódio associados ao 
tratamento térmico. 

Montero et al., 2012. 

Tratamentos alternativos para controle de podridões 
em tangerinas ‘Ponkan’ 
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Tratamentos alternativos para controle de podridões 
causadas por Penicillium em ‘Montenegrina’ 
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Guasso et al., 2012. 

O Imazalil (0,2%) foi o mais eficiente. 

Incidência de podridões (%). 
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Armazenamento Refrigerado 

Retarda as alterações do amadurecimento 

Diminui o desenvolvimento de microrganismos 

 

O que pode influenciar? 

Temperatura inicial das frutas 

Capacidade de refrigeração 
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Pré-Resfriamento (≈ 10°C) 

Rápida remoção do calor de campo, logo após a 
colheita. 

A temperatura da polpa baixa rapidamente 
reduzindo a respiração, desidratação e o 
desenvolvimento de podridões. 

Métodos: 
• Resfriamento na câmara frigorífica 
• Ar forçado – Perda de água 
• Água (hydrocooling) – Rápido e eficaz 
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Câmara fria – geração de frio de forma ativa para manter 
a temperatura estabelecida. 

Isolamento – 5-10cm de poliestireno ou poliuretano na 
parede e borrachas na porta para evitar a influência da 
temperatura externa. 

Componentes: 
- Termostato 
- Compressor 
- Condensador 
- Válvulas de expansão 
- Evaporador 
- Ventiladores 

Armazenamento Refrigerado 

Imagem: navarrof.orgfree.com 22 



Componentes do sistema de refrigeração 

Termostato: determina a temperatura no interior da 
câmara. 

Compressor: aspira o gás aquecido do evaporador e o 
comprime para o condensador, resultando no aumento 
da temperatura do gás. 

Condensador: absorve o calor do gás oriundo do 
evaporador, permitindo sua condensação. É constituído 
por tubos e por uma serpentina que contém o fluído 
refrigerante, e pode ser arrefecido por ar ou água. 
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Válvulas de expansão: baixam a pressão do gás do 
condensador até a temperatura de evaporação. 

Evaporador: acumula o gás líquido que chega do 
condensador através da válvula de expansão. Removendo 
o calor do ar que atravessa o evaporador, o líquido 
refrigerante evapora mantendo a pressão constante. 

Ventiladores: ventilação interna – aspirar o ar através do 
evaporador e distribuí-lo, refrigerando novamente o 
ambiente; ventilação externa – arrefecer o refrigerante 
forçando a circulação do ar através do condensador. 

Componentes do sistema de refrigeração 
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25T ≈ R$2150/T  

50T ≈ R$ 1250/T  

>50T < R$ 1000/T 
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Armazenamento refrigerado:  
custo de implantação 



Armazenamento refrigerado para conservação de 
frutos cítricos 

Temperatura 
(°C) 

UR (%) 
Período 

(semanas) 

Laranjas 0 - 7 90 3 – 8  

Limão 10 - 14 90 

Limas 9 - 10 90 6 – 8 

Pomelos 10 - 15 90 

Tangerinas 0 - 8 90 2 – 4  

Clementinas 4 - 5 90 

Adaptado de Barkai-Golan, 2001. 
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Armazenamento refrigerado para conservação de 
frutos ‘URSBRS Hada’ 
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Os frutos ‘URSBRS Hada’ podem ser armazenados a 0°C por 90 dias, 
mantendo-se aceitáveis para o consumo, sem podridões e baixa 
perda de massa (<10%). 

Nascimento et al., 2016. 27 



Exposição dos frutos à 
temperaturas inferiores à 
temperatura mínima de 
segurança (TMS), mas 
acima do ponto de 
congelamento. 
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Armazenamento refrigerado: danos de frio 
“Chilling” 

Chitarra & Chitarra, 2005 



Uso de Recobrimentos 

melhorar a aparência 

retardar a perda de umidade 

reduzir as trocas gasosas 

manter a integridade estrutural 

proteção física contra injúrias 

atuar como veículo de aditivos alimentícios 
(agentes antimicrobianos) 

Dhall, 2013. 29 



Biopolímeros: 

Polissacarídeos 

Proteínas 

Lipídios  
 

 

Uso de Recobrimentos 

GRAS – geralmente reconhecidos como seguros (FDA) 
BPF – boas práticas de fabricação 
Hidrofílicos – OH, COO-, NH3 
Hidrofóbicos – alquilas (CH3, CH2-CH3, etc) e aromáticos 

Assis & Britto, 2014; Villadiego et al., 2005. 
30 



Controle CMC/quitosana 

Cera 

comercial 

Carboximetilcelulose (CMC) e quitosana na preservação da qualidade de 
frutos cítricos em pós-colheita. 

Arnon et al., 2014. 

Após 4 semanas de armazenamento refrigerado 
+ 5 dias a 20°C. 31 
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Controle CMC/quitosana Cera comercial 

0 = sem brilho 

10 = muito brilho 

Efeito de revestimentos comestíveis sobre o brilho, após 4 semanas 
de armazenamento refrigerado + 5 dias a 20°C. Tukey p<0,05. 

Arnon et al., 2014. 

Carboximetilcelulose (CMC) e quitosana na preservação da qualidade de 
frutos cítricos em pós-colheita. 

32 



Perda de massa (%) de tangerinas cv. Caí com diferentes 
recobrimentos armazenadas a 5°C e 90% UR. 

Tratamento 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 35 dias 

Controle 2.78 a 5.46 a 7.34 a 9.53 a 14.63 a 

Quitosana 1% 2.46 abc 4.79 b 6.34 b 8.48 b 13.54 ab 

Quitosana 2% 2.24 bc 4.40 b 5.94 b 7.95 bc 13.27 ab 

Quit. 2% + Metassilicato 350ppm 2.12 c 4.36 b 6.08 b 8.10 bc 12.87 bc 

Emulsão de carnaúba (13% lip.) 2.47 ab 4.71 b 6.24 b 8.12 bc 12.95 bc 

Emulsão de carnaúba (30% lip.) 2.27 bc 4.36 b 5.69 b 7.36 c 12.41 bc 

Emulsão de carnaúba (15% lip.) 2.33 bc 4.22 b 5.58 b 7.23 c 11.75 c 

ANOVA (P) 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Nascimento et al., 2014. 

Uso de Recobrimentos 
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Uso de Recobrimentos 

Nascimento et al., 2014. 

Perda de massa de tangerinas cv. Caí com diferentes 
recobrimentos, após armazenamento refrigerado (5°C e 90% UR) 
por 40 dias. 
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Controle Quitosana + Si Carnaúba
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Perda de massa de tangerinas cv. Rainha com diferentes 
recobrimentos, após armazenamento refrigerado (5°C e 
90% UR) por 40 dias. 

Tratamento Perda de massa (%) 

Controle 16,27 a 

Quitosana (2%) 12,97 b 

Quitosana (2%) + 350ppm de metassilicato 14,47 ab 

Emulsão de carnaúba (20%) 12,73 b 

Emulsão de carnaúba (40%) 13,71 b 

ANOVA (P) 0,0001 

Müller & Bender, 2016. 

Uso de Recobrimentos 
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O fruto continua “VIVO” após a colheita!!! 

A pós-colheita não aumenta a qualidade. 

A qualidade final da fruta é reflexo do que 
acontece em todas as etapas. 

A conservação refrigerada permite a 
flexibilidade de manuseio e comercialização 
dos frutos. 

 

Considerações Finais 
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Fernanda Varela Nascimento 
Eng. Agrônoma, Doutoranda PPG-Fitotecnia UFRGS 

fernanda.nas@hotmail.com 

 

Laboratório de Fisiologia Pós-colheita 
5133087442 

Muito Obrigada!!! 
37 

mailto:fernanda.nas@hotmail.com

