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RESUMO 11 

O pepino (Cucumis sativus L.) é uma das hortaliças de grande importância no Brasil, 12 

sendo consumido como salada ou conserva. Os revestimentos são aplicados em 13 

alimento de origem vegetal visando principalmente reduzir a perda de água e controlar 14 

as trocas gasosas para aumentar seu período pós-colheita, melhorar a aparência do 15 

produto e favorecer sua aceitação pelo consumidor. O presente trabalho objetivou 16 

avaliar a conservação do pepino utilizando a fécula de mandioca e a quitosana. Os 17 

pepinos utilizados foram selecionados e adquiridas no mercado local, em seguida 18 

levados para  laboratório de pós-colheita,  onde foram higienizados, através da imersão 19 

em água com solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm. Utilizo esquema fatorial 3x5 20 

sendo três tratamentos (testemunha, fécula de mandioca 2% e quitosana a 2%) e cinco 21 

épocas de avaliações (dias 0, 3, 6, 9 e 12), avaliando as seguintes variáveis: pH,  sólidos 22 

solúveis, a perda de massa fresca e a Luminosidade. Os dados obtidos foram submetidos 23 

ao teste de Tukey a 5% de probabilidade para os tratamentos e a regressão para dias. 24 

Para Sólidos Solúveis, perda de massa fresca e luminosidade os valores se diferiram nos 25 

dias de armazenamento, já para o pH diferiu nos dias de armazenamento como também 26 

nos tratamentos. Os valores de sólidos solúveis aumentaram no decorrer dos dias, 27 

variando de 4,28°Brix no primeiro dia a 5,07°Brix no ultimo dia de armazenamento. A 28 

perda de massa fresca aumentou ao longo dos dias de armazenamento, mostrando que 29 

os revestimentos não foram eficientes para o controle dessa variável. A luminosidade 30 

caiu ao longo dos dias de armazenamento, variando de 50,06 para 41,52 no 12º, o que 31 

mostra um escurecimento nos frutos. O pH houve um decréscimo ate o  sexto dia de 32 

armazenamento e em seguida ocorreu um aumento. Conclui-se que os tratamentos não 33 

foram eficientes para a conservação do pepino.  34 
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