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RESUMO

A manutenção da qualidade de frutos e hortaliças é de grande utilidade para comerciantes e consumidores. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de

diferentes concentrações do biofilme de fécula de mandioca (0, 1, 2 e 3% p:v), associada ao óleo mineral (0,5 mL.L-1), na vida útil pós-colheita e manutenção da qualidade de

tangor ‘Murcote’. Os frutos foram adquiridos do comércio varejista do município de Divinópolis-MG e transportados para o Laboratório de Química/Bioquímica da Universidade

Estadual de Minas Gerais, campus Divinópolis, onde foram selecionados de acordo com uniformidade na coloração (casca amarela), tamanho médio e ausência de defeitos. Após

selecionados, os frutos foram lavados, sanificados com hipoclorito de sódio 1% v:v, por 15 minutos, secos sobre papel toalha e separados em 4 grupos de 24 frutos. Os frutos

apresentaram, em média, massa de 169,44g e porcentagens de casca e polpa de 15,31% e 84,69%, respectivamente. As porcentagens de perda de massa diferiram

significativamente (p<0,05) para os tratamentos analisados, durante todo o armazenamento. Os frutos recobertos com os biofilmes apresentaram, no décimo quinto dia,

porcentagens de perda de massa de 9,88; 9,76 e 9,67%, para os tratamentos T2 (1% de fécula de mandioca + 0,5 mL.L-1 de óleo mineral), T3 (2% de fécula de mandioca + 0,5

mL.L-1 de óleo mineral) e T4(3% de fécula de mandioca + 0,5 mL.L-1 de óleo mineral) respectivamente, inferiores às observadas no tratamento T1 (controle), cuja perda foi de

14,89%. O tratamento T1 (controle) apresentou, em 8,33% dos frutos, forte incidência de podridão, enquanto os tratamentos T3 e T4 apresentaram 4,17% de frutos com sinais

iniciais de podridão. Nenhum fruto do tratamento T2 apresentou sinais de podridão. Os biofilmes utilizados, nas diferentes concentrações, foram eficientes em atenuar a perda de

massa e a incidência de podridão de tangor ‘Murcote’, contudo, outros parâmetros de qualidade pós-colheita devem ser avaliados.
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