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RESUMO 

Este experimento teve como objetivo avaliar a influência do filme plástico de PVC e 

temperaturas de armazenamento (5C e 10C) sobre a conservação pós-colheita dos frutos de 

quatro cultivares de quiabo (Amarelinho, Red Velvet, Star of David e Mammoth spineless). A 

temperatura de 10oC e o uso da embalagem de PVC foram mais eficientes no controle da 

perda de matéria fresca. Entre as cultivares não embaladas a Amarelinho perdeu menos 

matéria fresca com maior teor relativo de água. Houve ligeira eficiência dos frutos 

armazenados a 5oC na manutenção de maiores teores de vitamina C. Observou-se de 

maneira geral maior incidência de injúria por frio e escurecimento nos frutos armazenados 

sem PVC à 5oC. Verificou-se ainda de maneira geral que de todas as cultivares estudadas a 

que manifestou menor incidência de injúria por frio com ou sem uso PVC foi a Red Velvet.  

Palavras-chaves: Abelmoschus esculentus, embalagem, injúria por frio  

ABSTRACT 

Postharvest storage of four okra cultivars influenced by PVC film and temperature. 
   

This experiment aimed to evaluate the influence of PVC film coating and storage 

temperatures (5C and 10C) on the postharvest conservation of four okra cultivars 

(Amarelinho, Velvet, Star of David and Mammoth spineless). The temperature of 10oC and 

the use of PVC coating were more efficient in controlling  the loss of fresh matter. Among 

cultivars wrapped Amarelinho lost less fresh matter with larger relative water content. There 

was quick efficiency of the fruits stored at 5oC in the maintenance of higher vitamin C content. 

There was, in general, a higher incidence of chilling injury and darkening in the fruits stored 

without PVC at 5oC. Among cultivars, it was observed that Red Velvet has shown less 

incidence of cold injury both with or without PVC film coating. 
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O quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) é uma hortaliça tradicional da 

família Malvácea que encontra no Brasil condições excelentes para o seu cultivo, 

principalmente no que diz respeito ao clima, sendo popularmente cultivado no nordeste e 

sudeste (Mota et al., 2000). 

Por se tratar de um produto perecível o período de conservação pós-colheita do quiabo 

é extremamente curto, principalmente em condições de armazenamento sob temperaturas 

altas e baixa umidade relativa, estas condições aceleram a perda de água, depreciando o 

valor comercial dos frutos para o consumo “in natura” (Della-Justina, 1998). Desta forma as 

perdas de umidade e de substratos orgânicos pela respiração não são repostas, assim 

ocorre deterioração seguida por senescência dos tecidos (Brosnan e sun, 2001). 

O manejo da temperatura e umidade relativa são importantes fatores do ambiente que 

devem ser controlados para manutenção da qualidade durante a armazenagem estendendo 

a vida de prateleira (Lee e Kader, 2000). Desta forma, recomenda-se armazenar hortaliças 

em temperatura mínimas que condicionem máxima conservação pós-colheita.  

Entretanto a faixa de temperatura de armazenamento de 5 a 15oC ocasiona injúrias em 

muitas espécies tropicais e subtropicais (Fernández-Trujilio et al., 1998). A severidade nos 

sintomas é diretamente proporcional ao período de armazenamento e a temperatura de 

exposição abaixo do limite onde não ocorre injúria. Uma das técnicas utilizadas para reduzir 

a incidência do chilling é o uso da atmosfera modificada. Além de prevenir a perda de água e 

murcha (Pesis et al., 2000). 

O presente trabalho objetivou avaliar a influência do filme plástico de PVC e reduzidas 

temperaturas de armazenamento sobre a conservação e qualidade pós-colheita dos frutos 

de quatro cultivares de quiabo para consumo “in natura”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos foram colhidos na Horta de Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa no 

período entre março a maio de 2001, no ponto de colheita comercial quando os frutos 

estavam tenros. Na operação de colheita os frutos foram acondicionados em caixas 

plásticas e em seguida, foram transportados para o Laboratório de Pós-Colheita onde foram 

selecionados. 

O experimento foi organizado segundo delineamento experimental em blocos 

casualizados, em um esquema de parcelas subsubdivididas, tendo nas parcelas as duas 

temperaturas de 5oC e 10oC, nas subparcelas um fatorial 2 x 4, ou seja embalagens sem e 

com PVC e as quatro cultivares Amarelinho, Red Velvet, Star of David e Mammoth Spinless 



e nas subsubparcelas os seis períodos de amostragem (0, 3, 6, 9, 12 e 15 dias) com quatro 

blocos, sendo a unidade experimental constituída por 4 frutos. 

As características avaliadas em intervalos de 3 dias foram: perda de matéria fresca do 

fruto; teor relativo de água conforme metodologia descrita por Catsky (1974) com o emprego 

da equação citada por Weatherley (1950); clorofila a, b e total com utilização do método de 

Arnon (1949) e teor de vitamina C segundo técnica recomendada pelo Instituto Adolfo Lutz 

(1985) e análise visual de injúria por frio e escurecimento, onde as notas variam de 0 a 4, 

conforme o estado de conservação desses frutos.  

Os dados foram interpretados por meio de análise de variância e de regressão. As 

médias dos fatores qualitativos foram comparadas, utilizando-se o teste de Tukey ao nível 

de 5%. Para os fatores quantitativos, os modelos foram escolhidos com base na significância 

dos coeficientes de regressão, utilizando-se o teste de t, de Student, a 5%, no coeficiente de 

determinação e no potencial para explicar o fenômeno biológico. A análise de injúria por frio 

e escurecimento foi descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Independente do uso de filme polimérico de PVC, foi observado para todas as 

cultivares, ao longo do período de armazenamento, aumento linear de perda de matéria 

fresca nas temperaturas de armazenagem 5 e 10oC. A maior parte da perda de peso é 

devido à perda de água em função da diferença de pressão de vapor de água entre o 

ambiente interno do fruto e o ambiente externo (Taiz, 1995). A temperatura de 10oC e o uso 

da embalagem de PVC foram mais eficientes no controle da perda de matéria fresca. 

Embalagem que também foi mais eficiente na manutenção do teor relativo de água no 

pericarpo nas temperaturas de 5oC e 10oC. Houve elevada redução linear do teor relativo de 

água, ao longo do período de armazenamento, dos frutos armazenados sem PVC, nas 

temperaturas de 5oC e 10oC, adicionalmente, na ausência de embalagem a cultivar Red 

Velvet perdeu mais matéria fresca e manteve menor teor relativo de água, enquanto a 

cultivar Amarelinho perdeu menos matéria fresca e manteve maior teor relativo de água.  

Houve redução do teor de vitamina C e clorofila ao longo do período de 

armazenamento, com ligeira eficiência dos frutos armazenados a 5oC na manutenção de 

maiores teores de vitamina C. A cultivar Red Velvet de maneira geral manifestou maior 

perda desse nutriente ao longo do armazenamento e as cultivares Mammoth Spinless e Star 

of David evidenciaram menores perdas.  

Em geral, considerando todos os tratamentos, observou-se, ao longo do período de 

armazenamento, redução dos teores de clorofila a, b e total. A cultivar Mammoth Spinless 

manteve maior teor de clorofila e a Amarelinho menor.  



Observou-se de maneira geral maior incidência de injúria por frio e escurecimento nos 

frutos armazenados sem PVC. A incidência de injúria por frio e escurecimento foi idêntica 

até 3 dias após a colheita e destes pontos em diante os frutos armazenados à 5oC passaram 

a manifestar maior incidência de injúria e escurecimento. Verificou-se ainda de maneira geral 

que de todas as cultivares estudadas a que manifestou menor incidência de injúria por frio e 

escurecimento com ou sem uso de filme polimérico de PVC foi a Red Velvet e a com pior 

estado de conservação foi a Star of David (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores médios das escalas visuais de injúria por frio nos frutos de quiabo das 
cultivares Amarelinho, Red Velvet, Star of David e Mammoth Spinless 
armazenados sem e com PVC ao longo do período de armazenamento 

                Dia 6 Dia 9 Dia 15 
                Cultivares  Sem PVC Com PVC Sem PVC Com PVC Sem PVC Com PVC 

                Amarelinho 0,75 0,00 1,43 0,06 1,71 0,87 
        Red Velvet 0,62 0,00 0,37 0,00 0,68 0,43 
        Star of David 1,00 0,12 2,12 0,37 2,40 1,62 
        Mammoth Spinless 0,68 0,00 1,37 0,06 1,78 1,18 
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