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Resumo - O objetivo do trabalho é verificar o efeito do uso de filme PVC nas características físicas de qualidade 

dos frutos do maracujazeiro amarelo, durante o armazenamento em diferentes temperaturas. No experimento 

foram utilizados frutos de maracujazeiro amarelo, colhidos em pomar localizado no Ifes- Campus de Alegre, 

distrito de Rive, município de Alegre – ES. Os frutos foram colhidos quando apresentarem 15% de coloração da 

casca amarela. O experimento foi conduzido seguindo o Delineamento Inteiramente Casualizado, com esquema 

fatorial (6x2x2), sendo 6 dias de armazenamento, 2 embalagens (com e sem filme plástico) e 2 temperaturas 

diferentes (15
0
 e 30

0
 C), com três repetições. As características físicas de qualidade do fruto avaliadas foram: 

Perda de massa, Coloração da casca, Índice de Murchamento, Diâmetro e Comprimento, Espessura da casca. Os 

resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análises de variância a 5% e submetidos a análise de 

regressão polinomial. Observou-se que nos frutos armazenados com embalagem sob a temperatura de 15
0
 e 30

0
C 

apresentaram elevada perda de massa, diminuição do comprimento, do diâmetro e da espessura da casca quando 

comparada com os frutos armazenados sem embalagem. Os frutos sem embalagem a temperatura de 15
0
C 

apresentaram maior redução da massa, do tamanho e da espessura da casca quando comparada com os maracujás 

sob 30
0
C. Quanto ao índice de murchamento, nas duas temperaturas testadas os frutos armazenados sem 

embalagem perderam mais que o dobro de murchamento do que os maracujás com embalagem. Os frutos 

mantiveram a coloração da casca, com cerca de 90% e 100% de cor amarela. Conclui-se que dessa forma o filme 

PVC prolongou a perda de massa e a diminuição do murchamento dos maracujás, aumentando a vida de 

prateleira dos frutos sem alterar sua qualidade visual, entretanto, as características físico químicas do suco 

deveriam ser analisadas para confirmação dos resultados. 
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Abstract - The objective of this work was to verify the effect of the use of PVC film in the physical 

characteristics of fruit quality of yellow passion fruit during storage at different temperatures. In the experiment 

we used the fruits of yellow passion fruit, harvested from an orchard located on Ifes - Campus de Alegre, Rive 

district, municipality of Alegre - ES. The fruits were harvested when they have 15% of skin color yellow. The 

experiment was conducted following Delineamento Entirely Casualizado (DIC), with design factorial (6x2x2), 

with 6 days of storage, 2 packs (with and without plastic film) and 2 different temperatures (15
0
 and 30

0
 C), with 

three replications. The physical characteristics of fruit quality were evaluated: weight loss, coloration of the peel, 

wilting index, diameter and length, thickness of the pell. The results were interpreted through variance analyses 

to 5% and submitted the analysis of regression polinomial. It was observed that the fruits stored in the packaging 

temperature of 15
0
 and 30

0
C showed higher weight loss, decreased length, diameter and shell thickness 

compared with fruits stored without packaging. The fruits without packaging at a temperature of 15
0
C showed 

greater reduction in mass, size and skin thickness compared with the passion fruit under 30
0
C. In the rate of 

wilting in the two temperatures tested fruits stored without packaging lost more than twice than the wilting with 

passion fruit packaging. Fruits maintained color of the peel, about 90% and 100% yellow. We conclude that the 

plastic wrap so prolonged weight loss and reduced wilting of passion fruit, increasing the shelf life of fruits 

without changing its visual quality, however, the chemical and physical characteristics of the juice should be 

analyzed to confirm the results. 

 

Key-words: Plastic films, quality, wilting, coloration of the peel 



 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o Brasil tem se destacado como principal produtor e consumidor de 

maracujá. A cultura vem crescendo muito no país, que além de ser o centro de diversidade das 

espécies de passiflora, apresenta condições climáticas excelentes para seu cultivo. 

De acordo com o IBRAF (2007) a produção brasileira de maracujá em 2005 foi de 

479.813t. com cerca de 37.000 ha de área plantada, esta produção engloba 24 estados 

brasileiros e o Distrito Federal, apresentando grandes perspectivas para ampliação da área 

cultivada. 

Entretanto apesar de nosso país apresentar-se como grande produtor deste fruto tropical 

o mercado interno de maracujá amarelo tem sofrido limitações importantes, decorrentes do 

fato desta fruta ser de difícil conservação, sendo altamente perecível, suportando de três a sete 

dias à temperatura ambiente. Esta reduzida vida de prateleira dos maracujás acontece por 

causa da sua intensa atividade respiratória e excessiva perda de água pela transpiração, que 

além de diminuir a qualidade do fruto, deprecia seu valor comercial, acelerando o 

murchamento da casca do fruto e favorecendo a fermentação da polpa dos frutos [1], [2]. 

A realização de estudos mais detalhados é necessário para se tentar aumentar a vida útil 

dos frutos do maracujazeiro amarelo, com isto tecnologias que diminuam a temperatura de 

armazenamento, a elevação da umidade relativa do ar, bem como a aplicação de ceras na 

superfície dos frutos e/ou a utilização de filmes plásticos adequados, poderiam ser analisadas 

para reduzir a taxa respiratória e a perda de água pela casca e indiretamente prolongar a vida 

de prateleira do fruto [3]. 

O objetivo deste trabalho foi testar o efeito do filme PVC nas características de 

qualidade do suco e dos frutos de maracujazeiro amarelo, durante o armazenamento em 

diferentes temperaturas e verificar as eventuais incidências de murchamento e alterações que 

estes ambientes possam ocasionar nos frutos. 

 

METODOLOGIA 

No experimento foram utilizados frutos de maracujazeiro amarelo, colhidos em pomar 

localizado no Ifes- Campus de Alegre, distrito de Rive, município de Alegre – ES. Os frutos 

foram colhidos quando apresentarem 15% de coloração da casca amarela. O experimento foi 

conduzido seguindo o Delineamento Inteiramente Casualizado, com esquema fatorial 

(6x2x2), sendo 6 dias de armazenamento, 2 embalagens (com e sem filme plástico) e 2 

temperaturas diferentes (15
0
 e 30

0
 C), com três repetições.  

As características físicas de qualidade do fruto avaliadas foram:  

- Perda de massa [PM = ((Mi – Mf)/Mf) x 100, onde: PM = perda de massa (%); Mi = massa 

inicial; Mf = massa final;  

- Coloração da casca (escala subjetiva, sendo 1= fruto com 10% de coloração da casca 

amarela; 2 = fruto com 30% de pigmentação amarela; 3 = fruto com 60% de cor amarela; 4 = 

fruto com 90% de cor amarela; 5 = fruto com 100% da coloração amarela); 

- Índice de Murchamento, descriveu-se sua severidade através de uma escala de notas, sendo 

0 = ausência de murchamento; 1 = 1-5% de murchamento; 2 = 6-10% de murchamento; 3 = 

11-25% de murchamento; 4 = 26-50% de murchamento e 5 = 51-100% de murchamento no 

fruto. Após esta avaliação o índice de murchamento (em porcentagem) foi calculado a partir 

da fórmula:  IM = [(n1 x 1) + (n2 x 1) +(n3 x 1) +(n3 x 1) + (n4 x 1) + (n5 x 1) / 5 x N] x 100, 

onde: IM = índice de murchamento (%); n1...5 = nº de frutos com nota 1 a 5; N = nº total de 

frutos;  

- Diâmetro, Comprimento e Espessura da casca dos frutos, ambos medidos com paquímetro 

digital e expressas em milímetros (mm). 

 



 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Massa dos frutos de maracujá amarelo armazenados com e sem embalagens por 15 

dias, sob as temperaturas 15
0
C e 30

0
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Espessura da casca (mm) dos frutos de maracujá amarelo armazenados com e sem 

embalagens por 15 dias, sob as temperaturas 15
0
C e 30

0
C. 

 



 

 

Tabela 1: Índice de Murchamento (%) dos frutos de maracujá amarelo armazenados com e 

sem embalagens por 15 dias, sob as temperaturas 15
0
C e 30

0
C. 

                                                                                 Tratamentos 

 Com embalagem 

15
0
C 

Com embalagem 

30
0
C 

Sem embalagem 

15
0
C 

Sem embalagem 

30
0
C 

Índice de 
Murchamento(%) 

 

30,67 

 

29,67 

 

89,33 

 

88,00 
Coloração da 

casca 
 

4,4 

 

4,3 

 

4,8 

 

4,7 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os resultados da Massa dos frutos, apresentados na Figura 1, não foram significativos 

entre as colheitas e para os dias de armazenamento (dados não apresentados). Entretanto, pela 

análise de regressão pode-se observar que a massa dos frutos armazenados com embalagem, 

sejam eles sob a temperatura de 15
0
C e de 30

0
C não apresentaram perda de massa. Nos frutos 

armazenados sem embalagem a temperatura de 15
0
C foi observado diminuição progressiva de 

massa, na temperatura de 30
0
C a perda da massa foi maior no início das análises e manteve-se 

ligeiramente constante nos últimos dias de armazenamento. 

De maneira geral, observou-se que, tanto para o comprimento quanto para o diâmetro 

(dados não apresentados), os frutos armazenados com embalagem tenderam a ser mais 

estáveis apresentando uma ligeira constância nos valores destas características. Nos frutos 

armazenados sem embalagem observou-se uma diminuição progressiva nos valores do 

comprimento e do diâmetro, sendo mais nítido nos maracujás armazenados sob 150C. 

Os resultados do Índice de Murchamento na Tabela 1 para os maracujás armazenados 

com embalagem sob temperatura de 150C e 300C foram de 30,67% e 29,67%, 

respectivamente. Para os frutos armazenados sem embalagem sob temperatura de 150C e 

300C os valores variam de 89,33% e 88,00%, respectivamente. Dessa forma, verifica-se que 

os frutos que não receberam embalagem, tiveram os piores resultados, com índice de 

murchamento bem maior em comparação aos frutos embalados com filme PVC. Resultados 

semelhantes foram encontrados por [4]. 

Na Figura 4, observa-se que nos frutos armazenados com embalagem sob as 

temperaturas de 15
0
C e 30

0
C houve pequena variação de espessura da casca ao longo do 

armazenamento. Nos frutos armazenados sem embalagem nas duas temperaturas analisadas 

houve grande redução de espessura da casca no início do armazenamento com uma tendência 

a se manterem constante ao longo do período de estocagem. 

Para coloração da casca todos os tratamentos mantiveram a coloração dos frutos na 

escala 4 e 5, ou seja, permaneceram com cerca de 90% e 100% da cor da casca amarela. 
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