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Os perfis de compostos orgânicos voláteis (COVs) e da fração da cera cuticular de maçãs são 

importantes atributos de qualidade que estão intimamente relacionadas com o aroma/sabor. 

Nesse sentido, a determinação dessas frações nas maçãs durante o armazenamento trás 

informações relevantes sobre as principais vias metabólicas que foram estimuladas durante o 

armazenamento. Atualmente existe uma carência em métodos que permitam a caracterização 

dessas frações de forma sustentável e atendendo os requisitos da química verde. Dessa forma, 

os objetivos desse trabalho foram - Artigo 1-determinar as condições experimentais para a 

extração dos compostos voláteis do headspace de maçãs, por microextração em fase sólida, 

utilizando a Metodologia de Superfície de Respostas para auxiliar na interpretação dos efeitos 

das variáveis de tempo e temperatura de extração e força iônica, bem como a aplicação do 

método proposto para a avaliação das alterações no perfil volátil de duas cultivares de maçãs 

ao longo do armazenamento em ACD-QR 1,3; - Artigo 2 - desenvolver e aplicar um método 

para a extração de ceras cuticulares da superfície de maçãs utilizando a técnica de extração 

líquido-líquido homogênea (HLLE), avaliando as variáveis tipo e volume de solvente extrator 

e dispersor, força iônica e tipo de homogeneização. Para o método de SPME, as condições 

ótimas de extração corresponderam a 77 min de extração à temperatura de 40 °C, com adição 

de 30% (m/v) de NaCl. Em relação à extração de compostos voláteis, o método proposto foi 

eficiente permitindo a determinação de diferentes substâncias importantes para o odor/aroma 

da maçã ao longo do armazenamento. De maneira geral, houve diminuição na produção de 

ésteres com o tempo de estocagem, contrastando com o aumento de álcoois e aldeídos. Para a 

extração das ceras cuticulares, os melhores rendimentos das extrações foram obtidos nas 

seguintes condições: 10 cm² da epiderme dos frutos homogeneizados em 5 mL de água 

destilada; 4 mL solvente extrator (clorofórmio), divididos em três extrações sucessivas; 4 mL 

de solvente dispersor (acetona); agitação em vórtex por 2 min. O método proposto permitiu 

uma extração superior a 95% do conteúdo de cera total e apresentou precisão adequada <3%. 

Um total de 32 compostos foram identificados, entre eles, ácidos graxos, hidrocarbonetos, 

esteróis, ácidos, terpenos, entre outros. Ácidos graxos foram os constituintes majoritários nos 

extratos analisados. O hidrocarboneto nonacosano e o triterpeno ácido ursólico, também 

contribuíram de maneira significativa para as frações estudadas. A técnica HLLE atendeu de 

forma satisfatória a caracterização quali e quantitativa dos componentes da cera cuticular de 

maçãs. 

  

Palavras-chave: microextração em fase sólida, extração líquido-líquido homogênea, 

qualidade pós-colheita, cromatografia gasosa 
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Volatile organic compounds (VOCs) and cuticular apple wax profiles are important quality 

attributes, which are closely related to aroma/flavor. In this sense, the determination of these 

fractions during the storage can to provide relevant information on the main metabolic 

pathways stimulated during the storage. Nowadays there is a lack of methods that enable 

sustainable characterization of these fractions, fulfilling the green chemistry requirements. 

Thus, the objective of this study were: Article 1 – to determine experimental conditions for 

volatile compounds extraction from apple headspace, by solid-phase microextraction, using 

the Response Surface Methodology in order to assist in the time, temperature and salting out 

effects, as well as the application of the method for the assessment of volatile profile changes 

of two apples during dynamic controlled atmosphere storage by respiratory quotient technique 

at the level 1.3 (ACD-QR 1,3). Article 2 – to develop and to apply a method for the extraction 

of cuticular apple waxes, using the homogeneous liquid-liquid extraction (HLLE) method, 

assessing type  and volume of extractor and disperser solvents, ionic strength and 

homogenization procedure. In the SPME method, the best extraction conditions have 

corresponded to 77-minutes extraction at 40 ºC, with addition of 30% (m/v) NaCl. Regarding 

the volatile compound extraction, the purposed method has been efficient, allowing the 

determination of different important substances to apple odor/aroma during storage. In 

general, there has been reduction in esters production along the storage time, in contrast to the 

alcohols and aldehydes increased. For the cuticular waxes extraction, the best extraction 

yields have been obtained in the following conditions: 10 cm² of homogenized fruit epidermis 

in 5 mL distilled water; 4 mL organic solvent (chloroform), divided into three successive 

extractions; 4 mL dispersant solvent (acetone); vortexing for 2 minutes. The purposed method 

has allowed an extraction higher than 95% of the total wax content and it has presented an 

adequate precision <3%. Thirty-two compounds have been identified, including acids, fatty 

acids, hydrocarbons, sterol acids, sterols, terpenes, among others. Fatty acids have been the 

major constituents in the analyzed extracts. The compounds nonacosane and ursolic acid have 

also significantly contributed to the studied fractions. The HLLE method has answered 

satisfactorily the qualitative and quantitative characterization of the epicuticular apple wax 

components. 

 

 

Keywords: solid phase microextraction, homogeneous liquid-liquid extraction, postharvest 

quality, gas chromatography. 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA...........................................................................................14 

Figura 1. Ilustração de uma seção transversal da planta mostrando uma célula epidérmica 

coberto com a cutícula. A cutícula é composta por três camadas distintas consideradas 

comuns a todas as superfícies das plantas superiores: cutina, cera intracuticular e cera 

epicuticular................................................................................................................................24 

ARTIGO 1. .............................................................................................................................29 

Figura 1. Aparelho para a extração da atmosfera interna de maçãs. .......................................36 

Figura 2. Diagrama de pareto dos efeitos padronizados das variáveis estudadas para otimizar 

as condições de isolamento do compostos voláteis no planejamento composto central 

rotacional...................................................................................................................................40 

Figura 3. Gráficos de Superfície de Resposta para área total de picos dos cromatogramas 

obtidos em cada experimento: (A) adição de sal (%) versus temperatura (°C)e (B) tempo 

(min) versus temperatura (°C). .................................................................................................41 

Figura 4. Firmeza da polpa de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da câmara durante 

os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento 

baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC. 

,,,,,,.............................................................................................................................................43 

Figura 5. Sólidos solúveis de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da câmara durante 

os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento 

baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC. 

...................................................................................................................................................45 

Figura 6. Acidez total titulável de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da câmara 

durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC. 

...................................................................................................................................................46 

Figura 7. Síntese de etileno de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da câmara, 2, 4 e 6 

dias de exposição a 20 ºC durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada 

dinâmica com monitoramento baseado no quociente respiratório. 

...................................................................................................................................................47 

Figura 8. Taxa respiratória de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da câmara, 2, 4 e 6 

dias de exposição a 20 ºC durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada 

dinâmica com monitoramento baseado no quociente respiratório. 

...................................................................................................................................................48 

Figura 9. Atividade da enzima ACC oxidase de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada 

da câmara durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC. 

...................................................................................................................................................49 

Figura 10. Concentração de etileno interno de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da 

câmara durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 



 

 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC. 

...................................................................................................................................................50 

 

ARTIGO 2...............................................................................................................................61 

 

Figura 11. Cromatogramas obtidos a partir das extrações de ceras cuticulares de maçãs cv. 

Gala...........................................................................................................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

ARTIGO 1. .............................................................................................................................29 

Tabela 1. Variáveis e domínio experimental utilizados na otimização das condições de 

extração dos compostos voláteis do headspace de maçã, por SPME. .....................................34 

Tabela 2. Condições experimentais e respostas instrumentais de somatório de área do 

planejamento composto central rotacional utilizados para otimizar as condições de isolamento 

do compostos voláteis de maçãs por HS-SPME 

...................................................................................................................................................39 

Tabela 3. Condições experimentais e respostas instrumentais de somatório de área do ensaio 

univariado utilizado para otimizar as condições de tempo e temperatura de isolamento do 

compostos voláteis de maçãs por HS-SPME............................................................................42 

Tabela 4. Compostos voláteis emitidos por maçãs Galaxy durante oito meses de 

armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento do QR (ACD-

QR1,3), seguido de 7 dias de vida de prateleira a 20 ºC...........................................................52 

 

Tabela 5. Compostos voláteis emitidos por maçãs Royal Gala durante oito meses de 

armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento do QR (ACD-

QR1,3), seguido de 7 dias de vida de prateleira a 20 ºC...........................................................53 

 

ARTIGO 2 ..............................................................................................................................61 

 

Tabela 1. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída em dez extrações com diferentes 

solventes de extração.................................................................................................................69 

Tabela 2. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída em dez extrações com diferentes 

solventes dispersores.................................................................................................................70 

Tabela 3. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída em dez extrações com influência da 

força iônica na solução aquosa da amostra por adição de NaCl e o uso da irradiação 

ultrassônica como energia para homogeneização.....................................................................72 

Tabela 4. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída com diferentes volumes de 

clorofórmio................................................................................................................................73 

Tabela 5. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída com clorofórmio juntamente com 

diferentes volumes de acetona como solvente dispersor e extrações sem a influência do 

solvente dispersor.............................................................................................................................................74 

Tabela 6. Ensaio de precisão para o teor e os componentes da cera cuticular de maçãs cv. 

Gala...........................................................................................................................................76 

Tabela 7. Constituintes identificados em ceras cuticulares de frutas de maçãs ‘Granny Simth’, 

‘Pink Lady’ e ‘Red Delicious’. ................................................................................................79 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................ 14 

2.1. A produção de maçãs ....................................................................................... 14 

2.2. Sistemas de armazenamento pós-colheita de maçãs ........................................ 14 

2.3. Parâmetros de qualidade de maçãs .................................................................. 16 

2.4. Compostos voláteis de maçã ............................................................................ 17 

2.5. Análise de compostos voláteis ......................................................................... 19 

2.5.1. Métodos de “análise total” ........................................................................... 19 

2.5.1.1. Extração líquido-líquido ....................................................................... 19 

2.5.2. Métodos de análise de heasdpace ................................................................ 20 

2.5.2.1. Headspace dinâmico (HS-D) ................................................................ 20 

2.5.2.2. Headspace estático (HS-E) ................................................................... 20 

2.5.2.3. Microextração em fase sólida ............................................................... 21 

2.6. Os revestimentos hidrofóbicos da superfície das plantas ................................ 22 

2.7. Extração da cera cuticular de maçãs ................................................................ 26 

3. ARTIGOS CIENTÍFICOS ....................................................................................... 29 

ARTIGO 1. Desenvolvimento de método para determinação de compostos voláteis de 

maçãs e a aplicação no armazenamento em atmosfera controlada dinâmica .............. 29 

ARTIGO 2. Desenvolvimento de método de extração líquido-líquido homogênea para 

estudo da composição química de ceras cuticulares de maçãs .................................... 61 

4. DISCUSSÃO GERAL ............................................................................................. 87 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 89 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 90 

APÊNDICES .................................................................................................................. 99 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a FAO (2008), a maçã (Malus domestica) é uma das frutíferas mais 

extensamente cultivadas no mundo. O cultivo da maçã em nível comercial no Brasil acontece 

há menos de 50 anos, sendo a produção brasileira registrada na safra de 2014/2015 de 

aproximadamente 1,2 milhões de toneladas (REETZ et al, 2015).  

As maçãs geralmente são colhidas em um período de tempo limitado e, por isso, para 

manter a oferta durante as demais épocas do ano é necessário um longo período de 

armazenamento. Apenas um terço da produção é destinado para a comercialização direta entre 

produtor e mercado consumidor, o restante na ordem de 70% precisa ser, pelo menos por um 

período, submetido ao armazenamento em câmaras de estocagem para abastecer o mercado 

entre as safras (REETZ et al, 2015). O armazenamento a frio é amplamente utilizado para 

reduzir a taxa de respiração e a produção de etileno, dessa forma preservando a qualidade e 

prolongando a vida de prateleira das frutas (FATTAHI, FIFALL, BABRI, 2010). 

No armazenamento em atmosfera controlada (AC) a temperatura e a umidade relativa 

no interior das câmaras são controladas, além da concentração dos gases na atmosfera, onde 

usualmente se reduz a concentração de O2 e aumenta a do CO2 (SMOCK, 1979). Essa 

tecnologia vem sendo intensamente utilizada no armazenamento de maçãs. Além disso, uma 

nova tendência é considerar a utilização de um armazenamento dinâmico (ACD), aquele que 

varia a concentração de O2 durante o armazenamento de acordo com o metabolismo dos 

frutos armazenados, que faz uso de métodos de detecção do limite mínimo de O2 tolerado 

pelos frutos (LOL) armazenados. Para esse monitoramento, pode-se utilizar a fluorescência de 

clorofila (FC) (PRANGE et al. 2005), já utilizado comercialmente ou o quociente respiratório 

(QR), baseado na razão entre a produção de CO2 e o consumo de O2 pelo metabolismo 

respiratório dos frutos (WEBER et al., 2015). Condições de baixo oxigênio são consideradas 

benéficas para o armazenamento de maçã, pois propiciam a redução da respiração e 

biossíntese de etileno, que retardam a maturação e senescência, e reduzem a ocorrência de 

distúrbios fisiológicos (WRIGHT et al., 2015). No entanto, tem sido observado 

comportamento antagônico entre alguns atributos de qualidade importantes para o fruto e a 

biossíntese de compostos do aroma durante e após armazenamentos em sistemas com 

atmosfera modificada.  

O aroma de maçãs é composto por diferentes classes de compostos orgânicos voláteis, 

tais como álcoois, aldeídos, cetonas, terpenos e ésteres (DUNEMANN, 2009; BOTH et al. 

2014). Embora os ésteres sejam os compostos que contribuem com o maior impacto 
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odorífero, as outras classes também contribuem de forma significativa para o aroma 

característico de maçãs (MEHINAGIC et al., 2006). Determinações qualitativas e 

quantitativas são necessárias para a caracterização de compostos relacionados com o 

odor/aroma de maçãs e as modificações destes em resposta a fatores externos a que os frutos 

foram submetidos. Essa etapa analítica deve ser realizada de forma criteriosa, visto que os 

compostos contidos na matriz ocorrem numa gama de concentrações, que podem variar de 

partes por milhão (mg/kg) a partes por trilhões (ng/kg) (SOUZA-SILVA, GIONFRIDDO, 

PAWLISZYN, 2015). 

A microextração em fase sólida (SPME) tem sido uma técnica de preparo de amostras 

versátil que pode ser verificada na literatura devido às suas diversas aplicações para a 

extração e pré-concentração de compostos orgânicos voláteis em alimentos (JELE´N, 

MAJCHER, DZIADAS, 2012). Além disso, o atual desenvolvimento da química analítica 

requer o desenvolvimento de métodos direcionados a atender aos requisitos da química verde. 

A este respeito, a SPME está entre as técnicas de preparo de amostra mais promissoras em 

análise de alimentos (SOUZA-SILVA, GIONFRIDDO, PAWLISZYN, 2015). Encontrar as 

condições experimentais ótimas, em SPME é uma tarefa indispensável, uma vez que a 

cinética e a termodinâmica da extração dependem de várias condições experimentais, entre 

elas pode-se citar o tipo de revestimento da fibra, concentração da amostra, temperatura e 

tempo de extração, força iônica, entre outros (LORD e PAWLISZYN, 2000). 

Além do perfil de compostos voláteis, outras frações merecem atenção devido à sua 

importância para a qualidade da maçã, como a cera cuticular, que recobre a camada mais 

externa da epiderme. Essa fração pode ser considerada uma importante moduladora da 

qualidade pós-colheita de frutos. A superfície de maçãs é coberta por uma cutícula, camada 

composta por cutina insolúvel e ceras cuticulares. A camada de cera é depositada sobre a 

cutina e é um dos principais constituintes que formam a interface natural com o ambiente 

externo (CURRY, 2008; VERARDO et al, 2003; VERAVERBEKE et al, 2001b). As ceras 

cuticulares são compostas por componentes hidrofóbicos que existem como misturas 

complexas que mostram a variabilidade de composição entre espécies de plantas. Estas 

misturas incluem principalmente ácidos graxos, hidrocarbonetos, álcoois, triterpenos, esteróis, 

flavonóides (LARA, BELGE, GOLAO, 2014). Os ácidos graxos e lipídios são componentes 

essenciais das membranas. Além das funções estruturais, são constituintes metabólicos 

importantes que servem como precursores de substâncias voláteis de aroma de maçãs (SONG 

& BANGERTH, 2003).  
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Em pesquisas sobre a camada de ceras cuticulares de frutos, a extração tem sido 

realizada por extração sólido-líquido diretamente da superfície de órgãos intactos com 

grandes volumes de solventes orgânicos (> 300 mL), tais como clorofórmio/metanol ou 

hexano (POST-BEITTENMILLER, 1996; WANG et al., 2014; YIN et al., 2011). No entanto, 

algumas desvantagens são evidenciadas, tais como o uso de grandes volumes de solventes 

orgânicos tóxicos e, por conseguinte, a geração de grandes quantidades de poluentes torna a 

técnica de trabalho dispendiosa, demorada e ambientalmente desfavorável (RAZAEE, 

YAMINI, FARAJI, 2010; YIN et al., 2011; DONG et al., 2012). Além disso, grandes esforços 

são desprendidos para o desenvolvimento de métodos de preparo de amostra para atender a 

análise desses analitos com tempo reduzido e, principalmente, menor dispensação de 

reagentes potencialmente tóxicos e poluentes.  

A extração líquido-líquido homogênea (HLLE) tem sido empregada como método 

eficiente para extrair o soluto desejado em uma solução aquosa da amostra em uma fase 

orgânica imiscível com a água. Em procedimentos HLLE, a condição inicial é uma solução 

homogênea, ou seja, a interface entre a fase orgânica extratora e a amostra aquosa é 

significativamente aumentada pela adição de um agente dispersor, favorecendo o equílibrio da 

partição entre as fases mais rapidamente (RAZAEE et al., 2006). Entre os fatores mais 

importantes que afetam a eficiência da extração por HLLE podemos citar a propriedades 

físico-químicas dos solventes de extração e dispersão.  As vantagens obtidas com a HLLE 

são: menor volume de solvente utilizado, simplicidade de operação, rapidez, baixo custo, alta 

recuperação e ser ambientalmente apropriado (RAZAEE, YAMINI, FARAJI, 2010). Portanto, 

o uso da técnica HLLE como preparo de amostra para a extração de ceras cuticulares de 

maçãs, com uma abordagem que faz referência aos atributos da química verde, pode ser uma 

alternativa promissora. 

Sendo assim, surge o incentivo de novos trabalhos que busquem o desenvolvimento de 

métodos sustentáveis que permitam a avaliação de compostos voláteis, bem como a extração 

das ceras cuticulares de maçãs a partir da otimização dos parâmetros experimentais que 

influenciam na extração, demonstrando plenamente o potencial das técnicas. O estudo dessas 

duas frações poderão trazer mais informações acerca dos fatores de regulação e os 

mecanismos fisiológicos associados às principais vias metabólicas da formação de compostos 

voláteis de maçãs, que são influenciados pelas condições do período pós-colheita.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. A produção de maçãs 

 

Segundo dados do United States Department of Agriculture (USDA) a produção 

mundial de maçãs, em 2012/13, foi de 67,8 milhões de toneladas, apresentando uma 

estimativa de crescimento para os próximos seis anos de 28% (USDA, 2013). O Brasil está 

classificado como 9º maior produtor mundial de maçãs segundo a USDA (2013) e produziu 

na safra de 2013 mais de 1,3 milhões de toneladas de maçã (IBGE, 2013). A produção 

brasileira concentra-se nos estados do Sul do país com uma área de cultivo média de mais de 

36 mil hectares, sendo Santa Catarina o estado com maior área plantada (20.933 ha), seguido 

pelo estado do Rio Grande do Sul e Paraná, respectivamente (ABMP, 2007). O Rio Grande do 

Sul, conforme dados da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã (AGAPOMI, 2013), 

cultiva uma área total de 14.377 ha através de 536 pomicultores, sendo que desta área 47% 

(6.770 ha) é cultivada na cidade de Vacaria/RS. A produção média anual para o estado 

contemplou 468.055 toneladas de maçã na safra de 2013. 

Das maçãs produzidas, praticamente a totalidade são das cultivares ‘Gala’ e ‘Fuji’ e 

suas mutantes em função da facilidade de adaptação ao clima das regiões produtoras, 

aceitação do mercado e excelente qualidade organoléptica elegida pelos consumidores, bem 

como pelo potencial de conservação apresentado por ambas em condições de baixa 

temperatura.  

Considerando o contínuo aumento da produção e a necessidade de suprir a demanda 

de maçãs durante todos os meses do ano, bem como a exigência por frutos de qualidade, a 

cadeia produtiva têm feito investimentos para ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de 

armazenamentos. O armazenamento refrigerado é uma técnica muito utilizada na conservação 

de frutos para aumentar a durabilidade e minimizar as perdas pós-colheita. Entretanto, muitas 

vezes, torna-se necessária a associação de outros métodos de conservação para manter os 

aspectos de qualidade do fruto. 

 

2.2. Sistemas de armazenamento pós-colheita de maçãs 

 

A otimização das condições de armazenamento tem sido o objetivo de muitos estudos. 

Em geral, procura-se preservar a qualidade dos frutos, de acordo com as expectativas dos 

consumidores (HOEHN et al., 2003) sem induzir quaisquer distúrbios fisiológicos. Isto é 

conseguido através da limitação do metabolismo e da produção de etileno utilizando a baixa 
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temperatura e uma atmosfera com concentrações elevadas de dióxido de carbono (CO2) e 

baixo teor de oxigénio (O2). Esse constitui o princípio de atmosfera controlada (AC) de 

armazenamento (SMOCK, 1979).  No Brasil, é comum a prática de estender o 

armazenamento de maçãs sob AC até 8 ou 9 meses (BRACKMANN et al., 2013 e WEBER et 

al., 2013). 

Técnicas alternativas as condições convencionais para armazenamento de maçãs em 

AC estão sendo desenvolvidas, avaliando baixa (2,0 kPa) ou ultra-baixa (ULO - Ultra Low 

Oxygen) (1,0 a 0,5 kPa) concentração de oxigênio combinando diferentes níveis de CO2 

(BOTH et al. 2014). Além disso, há uma tendência de utilizar o armazenamento em atmosfera 

controlada dinâmica (DCA), que faz uso de métodos de detecção do limite mínimo de O2 

tolerado pelos frutos (LOL – do inglês Lowest Oxygen Limit) possibilitando a variação da 

concentração de O2 durante o armazenamento. Quando os teores de O2 na atmosfera da 

câmara de armazenamento estão abaixo do LOL inicia a fermentação na fruta (FONSECA e 

TESTIN, 2004; THEWES et al., 2015), sendo que a baixa tensão de oxigênio pode acarretar 

em off-flavors e distúrbios fisiológicos durante o armazenamento (FRANCK et al., 2007,  

PRANGE et al., 2005, WRIGHT et al., 2015). Acima do LOL, a taxa de respiração aumenta 

rapidamente e, como consequência, causa a senescência mais rápida do fruto. Portanto, 

convém armazenar os frutos em concentrações de oxigênio que permaneçam o mais perto 

possível do LOL. 

Para esse monitoramento do LOL, pode-se utilizar a fluorescência das clorofilas (FC), 

já utilizada comercialmente, no qual consiste em um ajuste dinâmico das condições de AC 

para o estado fisiológico das maçãs e preserva melhor a qualidade interna do fruto sem 

tratamentos antioxidantes pós-colheita (PRANGE et al. 2005). As clorofilas respondem ao 

estresse provocado pela baixa pressão de O2. À medida que os níveis de O2 caem dentro da 

câmara de armazenamento, a emissão de fluorescência permanece relativamente estável até 

que o LOL seja atingido, sendo que após, a emissão de fluorescência aumenta 

consideravelmente (DEELL et al., 1999), indicando que os níveis de O2 da atmosfera da 

câmara de armazenamento devem ser aumentados 0,2 a 0,3 kPa, permanecendo assim até o 

final do armazenamento ou até com novo estresse. 

Outra alternativa é o monitoramento do quociente respiratório (QR), baseado na razão 

entre a produção de CO2 e o consumo de O2 pelo metabolismo respiratório dos frutos 

(WEBER et al., 2015). O princípio da utilização do QR é como uma medida da baixa tensão 

de oxigênio conhecida há muitos anos, no entanto, é recente a sua utilização em DCA. Em 

condições aeróbicas, o QR terá um valor reduzido e, devido à sua forte natureza não linear, o 
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QR vai aumentar exponencialmente à medida que a concentração de oxigênio se aproximar de 

zero, devido a uma mudança da respiração aeróbica para a anaeróbica, ou fermentação 

(GASSER et al., 2008; FONSECA, OLIVEIRA, BRECHT, 2002). Com o monitoramento do 

QR os níveis de O2 podem variar diariamente, dependendo do metabolismo dos frutos, a fim 

de manter constante um QR pré-definido, portanto, esta técnica é a que mais se aproxima do 

conceito de DCA. Essas tecnologias são desenvolvidas no intuito de prolongar o 

armazenamento em períodos que ultrapassam os 8 meses com o comprometimento mínimo da 

qualidade físico química e sensorial da maçã. 

 

2.3. Parâmetros de qualidade de maçãs 

 

Maçã é uma das frutas amplamente cultivada em regiões temperadas do mundo. A 

grande distribuição comercial dessa fruta está relacionada, principalmente, a duas 

características importantes: a possibilidade de longos períodos de armazenamento em AC e as 

numerosas cultivares de maçãs diferentes disponíveis comercialmente atendendo as variações 

de preferências dos consumidores (HARKER et al., 2008). 

A qualidade organoléptica da maçã é dependente de uma série de fatores, como a 

firmeza, textura, doçura, acidez, aroma e sabor (NOGUEROL-PATO et al., 2012). 

Fornecedores de alimentos atualmente medem a qualidade da maçã, considerando descritores 

pomológicos básicos, como o formato do fruto, tamanho, cor, teor de sólidos solúveis, acidez 

titulável, índice de amido e a firmeza da polpa (HOEHN et al., 2003).  

Normas legislativas para a qualidade sensorial de maçãs estão em vigor em muitas 

regiões de cultivo no mundo. Essas normas costumam envolver a fixação de um limite 

numérico para firmeza, sólidos solúveis ou teor de amido (WASHINGTON GRADE 

STANDARDS FOR APPLES, 1999). Atualmente, as medidas destrutivas de firmeza e teor de 

sólidos solúveis (SS) são utilizadas para administrar padrões de qualidade de maçãs.  

Além disso, os métodos para o controle de doenças pós-colheita de frutas frescas 

variam e a detecção torna-se difícil, especialmente em condições de AC. Nesses casos as 

câmaras de armazenamento são fechadas por longos períodos e o desenvolvimento anormal 

não pode ser detectado visualmente e, quando observadas, muitas vezes o estágio avançado 

das modificações do metabolismo do fruto não permite intervenções (LÓPEZ et al., 2015). 

Frutos em estágio putrefativo geralmente produzem odor característico que, em certos casos 

varia de acordo com o agente patogênico incidente (WIHLBORG et al. 2008). Para tanto, a 
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avaliação das mudanças no perfil volátil de maçãs armazenadas em câmaras frigoríficas pode 

servir como um sistema de detecção precoce de alterações fisiológicas indesejáveis. 

 

2.4. Compostos voláteis de maçã 

 

A determinação dos compostos voláteis tem sido considerada uma ferramenta 

importante na caracterização de cultivares de maçãs, principalmente em um momento em que 

se desenvolvem diferentes mutantes geneticamente modificados e/ou efeitos de 

armazenamento e processamento (REIS et al., 2009; ORTIZ, 2010). O preparo da amostra que 

envolve a extração e a pré-concentração de compostos continua sendo uma das etapas críticas 

em análise de voláteis constituintes do aroma, devido ao grande número de analitos 

envolvidos que diferem em polaridade e volatilidade e ocorrem em concentrações que variam 

de ng/kg a mg/kg (BOTH et al., 2014; LÓPEZ et al., 2015; LASEKAN et al., 2013) . 

Um dos atributos de qualidade importantes para a maçã é o odor/aroma que 

compreende uma mistura complexa de compostos voláteis percebidos sensorialmente 

(NOGUEROL-PATO et al., 2012). Ao atender as exigências da indústria, os produtores de 

maçãs executam a colheita de frutas que exibem boa aparência com base, principalmente, nos 

parâmetros pomológicos básicos supracitados, como o formato do fruto, tamanho, cor, teor de 

sólidos solúveis, acidez titulável, e a firmeza avaliada com o penetrômetro (HOEHN et al., 

2003), e na maioria dos casos, ignoram o sabor. Essa prática muitas vezes induz a colheita da 

fruta a ocorrer antes da maturidade ideal, quando a biossíntese de compostos responsáveis 

pelo sabor ainda não foi desenvolvida (ORTIZ, GRAELL, LARA, 2011).  

Vários compostos voláteis contribuem para o aroma e sabor em frutas, alguns deles 

são positivamente correlacionados com a impressão agradável frente aos consumidores, 

outros são considerados off-flavors ou off-odors, contribuindo com notas indesejáveis 

(NOGUEROL-PATO et al., 2012). A importância de alguns compostos voláteis sobre a 

aceitação do consumidor tem sido amplamente relatada em trabalhos anteriores sobre 

diferentes cultivares de macieira, como a 'Delicious' e 'Gala' (ALTISENT et al., 

2009, ECHEVERRÍA et al., 2008). 

Mais de 300 moléculas voláteis têm sido relatadas em maçãs frescas com relação 

direta aos atributos de odor e sabor percebidos pelos consumidores (NIJSSEN, INGEN-

VISSCHER e DONDERS, 2011), incluindo álcoois, aldeídos, ácidos, cetonas, terpenóides, 

sesquiterpenos e ésteres (FERREIRA et al., 2009; BOTH et al. 2014). A concentração da 

maioria dos compostos varia intensamente durante a maturação dos frutos (SOUKOULIS et 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423812000507#bib0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423812000507#bib0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423812000507#bib0090
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996912003821#bb0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996912003821#bb0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996912003821#bb0055
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al., 2013). Os ésteres são os compostos voláteis mais abundantes emitidos pela maçã e, em 

conjunto com o α-farneseno, têm sido propostos para a classificação dos cultivares 

(HOLLAND et al., 2005), bem como indicar condições de armazenamento (YOUNG et al, 

2004). 

A síntese bioquímica de compostos voláteis relacionados ao aroma característico de 

maçã após o armazenamento depende de vários fatores que incluem o estágio de maturação 

no momento da colheita, concentrações de O2 e CO2 na atmosfera de armazenamento, 

temperatura e tempo de armazenamento (ECHEVERRÍA et al. 2004). Em alguns estudos a 

redução da pressão parcial de oxigênio evidenciou o decréscimo da produção de compostos 

voláteis responsáveis pelo aroma em maçãs (BRACKMANN et al. 1993; DIXON e 

HEWETT, 2000) e, consequentemente, a redução do sabor característico (MATTHEIS et al., 

2005). Outra evidência tem sido a perda da capacidade da maçã em produzir compostos 

voláteis quando expostas novamente em condições normais de armazenamento, após o 

período de armazenamento em AC (ECHEVERRÍA et al., 2004). Portanto, o armazenamento 

em AC pode levar a um decréscimo no valor comercial da produção de maçãs devido aos 

frutos apresentarem aroma/sabor pouco intensos. 

Nesse sentido, alguns estudos têm considerado a avaliação de compostos voláteis um 

quesito importante para controle de qualidade de maçãs (NICOLAI et al., 2008) e avaliam o 

impacto das condições de armazenamento em perfis de compostos orgânicos voláteis por 

meio de GC/MS (LÓPEZ et al., 2000  e  ALTISENT et al., 2011). A otimização das 

condições de armazenamento para a manutenção do sabor de maçã necessita a integração de 

uma grande quantidade de informação medidas. Nesse caso, a análise sensorial não é, 

geralmente, a primeira opção a ser considera, por ser dispendiosa e limitar o número de 

tratamentos (COROLLARO et al., 2014). Para superar estas limitações e permitir a 

caracterização da qualidade sobre um grande conjunto de amostras, a predição de atributos 

sensoriais por medidas instrumentais representaria uma inovação necessária ao controle de 

qualidade (COROLLARO et al., 2014). 

As mudanças químicas associadas às mudanças fisiológicas durante o armazenamento 

refrigerado de maçãs podem ser evidenciadas em diversos estudos (LO SCALZO et al., 2003; 

ECHEVERRÍA et al. 2004). Entretanto, a demanda do acompanhamento das mudanças 

metabólicas dos frutos por métodos instrumentais pode ser considerada primordial, pois 

quando correlacionados a dados sensoriais fornecem, de forma objetiva, as principais 

alterações no metabolismo dos frutos a cada tecnologia de armazenamento empregada e 

apresenta grande potencial de encontrar marcadores voláteis que auxiliam no armazenamento 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521413002032#bib0150
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521413002032#bib0120
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521413002032#bib0010
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evitando perdas econômicas. Nesse sentido, ainda existe uma lacuna no que concerne o 

desenvolvimento de técnicas analíticas quantitativas para a avaliação dos compostos voláteis 

em maçãs.  

 

2.5. Análise de compostos voláteis  

 

Na maioria das aplicações que envolvem a análise de amostras reais, misturas 

complexas de compostos voláteis são normalmente encontrados em baixas concentrações, 

juntamente com outros componentes de matriz não-voláteis (SORIA; GARCÍA-SARRIÓ; 

SANZ, 2015). A extração de compostos contribuintes do aroma a partir de uma matriz é 

baseada na volatilidade ou solubilidade dos analitos através de técnicas que envolvem a 

análise total ou a análise do headspace (espaço confinado sobre a amostra). A extração com 

solventes, por exemplo, faz uso exclusivo de solubilidade, enquanto que a análise de 

headspace depende da volatilidade. Os métodos de destilação ou extração liquido-líquido, por 

exemplo, destinam-se a análise de todo o conjunto de compostos voláteis na matriz, mas nem 

por isso fornecem uma descrição completa de compostos responsáveis pela percepção 

sensorial (BINIECKA & CAROLI, 2011). As técnicas com extensivas aplicações para a 

determinação de compostos voláteis em matrizes alimentícias estão baseadas na extração dos 

analitos no headspace dinâmico ou estático das matrizes, tais como nos métodos de 

amostragem em sistemas purge-and-trap (MANZINI et al., 2011) ou a microextração em fase 

sólida (SPME) respectivamente, e seguido pela análise por cromatografia gasosa - 

espectrometria de massas (GC/MS) (BOTH et al, 2014; LASEKAN et al., 2013).  

 

2.5.1. Métodos de “análise total” 

 

2.5.1.1. Extração líquido-líquido 

 

Na extração líquido-líquido (ELL) ou na extração por solvente ocorre a partição da 

amostra entre duas fases imiscíveis (orgânica e aquosa). A ELL apresenta as vantagens de ser 

simples (na configuração mais comum usa-se um funil de separação ou tubos de centrífuga) e 

pode-se utilizar um número grande de solventes, puros e disponíveis comercialmente, os quais 

fornecem uma ampla faixa de solubilidade e seletividade (QUEIROZ et al, 2001).  

Inerente à técnica de extração líquido-líquido grande quantidade de solvente orgânico 

é utilizada para a extração dos compostos voláteis dos alimentos, sendo necessária posterior 

concentração do extrato pelo uso do calor, podendo acarretar mudanças na composição de 
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voláteis, além da extração de compostos não voláteis. Apesar da sua simplicidade, a tendência 

moderna é substituir a extração líquido‐líquido por outras técnicas, devido à alta pureza dos 

solventes que são requeridos para análise de traços, a necessidade de redução, no ambiente, de 

solventes orgânicos e o risco a saúde associado à sua manipulação, além de, não ser aplicada 

para análise de compostos voláteis em amostras vivas (AUGUSTO et al., 2003). 

  

2.5.2. Métodos de análise de heasdpace 

 

 Headspace (HS) é um termo utilizado quando se faz referência à fase gasosa (em 

equilíbrio ou não com a matriz submetida à extração) acima de uma amostra sólida ou líquida, 

quando colocada em um recipiente hermeticamente fechado (normalmente um frasco selado 

com um septo de silicone). Amostragem HS é geralmente classificada em dois tipos: 

dinâmico ou estático. 

 

2.5.2.1. Headspace dinâmico (HS-D) 

 

As técnicas que utilizam o princípio da extração por HS-D, têm as características 

comuns de usar um fluxo de gás inerte para a extração de compostos voláteis de uma amostra 

de maneira contínua. A para a pré-concentração dos analitos extraídos utiliza-se um 

adsorvente ou uma armadilha criogênica (SORIA; GARCÍA-SARRIÓ; SANZ, 2015). 

A principal aplicação é pela técnica conhecida como "purg and trap", onde fluxo de 

gás é feito borbulhar através de toda a amostra, em vez de passar somente pelo espaço 

superior da matriz condicionada no frasco, aumentando assim a recuperação volátil. Os 

compostos voláteis que foram retidos na armadilha, geralmente são eluídos com solvente ou 

dessorvidos diretamente para o sistema cromatográfico para análise posterior (SORIA; 

GARCÍA-SARRIÓ; SANZ, 2015) 

 

2.5.2.2.Headspace estático (HS-E) 

 

Na amostragem HS-E, o sistema é aquecido durante um determinado período de 

tempo a uma temperatura determinada, e os voláteis são distribuídos entre a fase da amostra 

líquida ou sólida e a fase gasosa até que o equilíbrio seja atingido. Uma pequena alíquota do 

HS é removida e, uma vez que é livre de compostos não voláteis, pode ser diretamente 

analisada por GC. Amostragem HS-E pode também ser levada conduzida sob condições de 
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não-equilíbrio, desde que os parâmetros de funcionamento sejam cuidadosamente definidas 

para uma análise reprodutível (SORIA; GARCÍA-SARRIÓ; SANZ, 2015). Devido às 

pressões parciais significativamente menores do que a pressão parcial do vapor de água, os 

analitos de interesse estão em concentrações geralmente baixas, obtendo-se sinais 

cromatográficos pobres e limitados a poucos compostos voláteis (THOMAZINI & FRANCO, 

2000). 

A instrumentação para HS-E é muito simples e, na maioria das vezes envolve apenas a 

utilização de um recipiente fechado e um sistema de aquecimento para controle de 

temperatura do frasco que contém a amostra. 

 

2.5.2.3. Microextração em fase sólida 

 

A SPME é uma técnica de amostragem rápida, que está bem adaptada para as análises 

cromatográficas de compostos voláteis e semi-voláteis (ARTHUR & PAWLISZYN, 1990; 

PARREIRA & CARDEAL, 2005). Ela tem sido usada para analisar os voláteis em muitos 

produtos, incluindo bebidas de fruta (REINHARD, SAGER, ZOLLER, 2008; NARDINI et 

al., 2013) e frutos in natura (YANG et al., 2009; WANG et al., 2009). A tecnologia da SPME 

baseia-se na separação dos analitos entre a fase extratora imobilizada na superfície de uma da 

fibra de sílica fundida e o headspace da amostra (ZHANG & PAWLISZYN, 1993). As fibras 

são recobertas com fase polimérica líquida ou com uma fase sólida porosa (mais exatamente, 

polímeros sólidos dispersos em uma matriz líquida). Para fases poliméricas líquidas, assim 

como polidimelsiloxano (PDMS) e o poliacrilato (PA), o mecanismo físico-químico 

responsável pela extração é a partição. Quando sólidos porosos recobrem a fase líquida, as 

fibras são chamadas mistas, assim como Divinilbenzeno-PDMS, Carboxen/PDMS, 

Carbowax-DVB e Carbowax-resina modelada (TR), e neste caso o processo também envolve, 

principalmente, a adsorção dos analitos (AUGUSTO & VALENTE, 2002). O principio de 

extração é o mesmo para ambos: inicialmente há a interação das moléculas dos analitos com a 

superfície do revestimento. A migração dos analitos até o revestimento ou sua permanência na 

superfície do mesmo dependerá da grandeza do coeficiente de partição. Quanto maior for o 

coeficiente de partição, maior é a afinidade da fibra para um composto. A SPME fornece uma 

resposta linear de concentração abrangendo quatro ordens de magnitude (ARTHUR & 

PAWLISZYN, 1990).  

O HS-SPME é uma técnica que depende do equilíbrio de compostos voláteis no 

espaço confinado, assim, vários fatores podem ser otimizados para aumentar a eficiência de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614005020#b0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614005020#b0085
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614005020#b0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614005020#b0010
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extração, tais como a composição e volume de amostra analisada, volume do frasco extrator, a 

concentração dos analitos, temperatura, tempo de extração e a força iônica podem afetar a 

pressão de vapor dos analitos e, consequentemente, a sua concentração no headspace 

(MIRHOSSEINI, SALMAH, NAZIMAH, & TAN, 2007). As principais vantagens deste 

método são a simplicidade, e rapidez, uma vez que combina a extração e a pré-concentração 

em uma única etapa, a ausência de solventes, alta sensibilidade, boa reprodutibilidade, 

pequeno volume da amostra e menor custo (KATAOKA, LORD, PAWLISZYN, 2007).  

Cada método de extração possui suas vantagens e desvantagens em relação à matriz de 

alimentos investigados. A escolha do método de extração, portanto, depende do tipo de 

alimento e dos analitos que se pretende determinar. Dos métodos de extração normalmente 

descritos para a análise de sabor em matrizes alimentícias, muitos estão propensos à 

miniaturização e a microextração em fase sólida, bem como os métodos de microextração em 

fase líquida que estão evoluindo rapidamente em todos os campos da química analítica 

(JELÉN, MAJCHER, DZIADAS, 2012).  

 

2.6. Os revestimentos hidrofóbicos da superfície das plantas 

 

 A epiderme da planta é um tecido muito especializado, que desempenha um papel 

crítico no desenvolvimento e sobrevivência de todo o organismo. Através da evolução, as 

plantas terrestres adquiriram uma modificação da estrutura e da composição da parede celular 

epidérmica através do desenvolvimento da cutícula (REINA-PINTO; YEPHREMOV, 2009), 

uma barreira à prova de água, translúcida e fina, que foi importante para a colonização das 

plantas no ambiente terrestre (JEFFREE, 1996). A cutícula da planta é uma membrana 

extracelular contínua que abrange os principais órgãos acima do solo (por exemplo, flores, 

folhas, caules, frutos) de todas as plantas inferiores e superiores da terra (KOLATTUKUDY, 

1980). A cutícula está estrategicamente localizada na interface planta/ar desempenhando 

assim funções essenciais nas interações da planta com o meio ambiente. As capacidades de 

proteção da cutícula são baseadas nas propriedades físicas e bioquímicas dos seus 

componentes altamente hidrofóbicos.  

A cutícula é composta basicamente por uma camada chamada cutina 

(KOLATTUKUDY, 1980) e outra integrada e sobreposta por lipídios, a qual chamamos de 

“cera”. Esta cera incorporada na cutina é chamada de “cera intracuticular” enquanto que a 

cera sobreposta sobre a cutina é chamada de “cera epicuticular” (HOLLOWAY, 1994; 

HOLLOWAY, 1982). O polímero cutina e as ceras intracuticulares constituem a cutícula 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996910000797#bib19
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adequada que está ligada à parede da célula através de uma camada cuticular feito de cutina, 

cera e polissacarídeos. Cobrindo a matriz cutina, a camada mais externa da cutícula é formada 

por cera epicuticular que pode ser micro estruturado em cristais de cera (BERNARD; 

JOUBÈS, 2013) (Figura 1). 

A cutina, definida como um polímero poliéster composto principalmente de ácidos 

graxos esterificados hidroxilados e epóxi-hidroxilados de cadeia longa (C16 e C18) (LARA; 

BELGE; GOULAO, 2015) que se originam geralmente a partir de precursores C 16:0 e 

C 18:1  sintetizados nos plastídios (KOLATTUKUDY, 1980). Os monômeros C16 mais 

comuns da cutina são os ácidos 9,16- e 10,16-dihidroxihexadecanóico, enquanto que os ácidos 

9,10,18-trihidroxioctadecanóico e 9,10-epóxi, 18-hidroxioctadecanóico são os monômeros 

mais característicos da classe C18. Além de derivados de ácidos graxos, cutina também 

contém quantidades variáveis de compostos fenólicos, ácidos dicarboxílicos, e glicerol 

(STARK, TIAN, 2006). 

As ceras consistem em uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e seus derivados, 

com comprimentos de cadeia entre 20 e 40 carbonos. As principais classes de componentes 

são geralmente álcoois primários e secundários, cetonas, ácidos graxos, e aldeídos. Os alcanos 

são amplamente distribuídos, mas geralmente ocorrem em baixas concentrações. No entanto, 

muitas ceras vegetais não coincidem com a definição química verdadeiras das ceras. 

Triterpenóides, por exemplo, ocorrem em concentrações elevadas nos revestimentos 

cuticulares de maçãs (Malus x domestica Borkh.) (BELDING et al., 1998). 
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Figura 1. Ilustração de uma seção transversal da planta mostrando uma célula epidérmica 

coberto com a cutícula. A cutícula é composta por camadas distintas consideradas comuns a 

todas as superfícies das plantas superiores: cutina, cera intracuticular e cera epicuticular 

 

 

Fonte: SAMUELS; KUNST; JETTER, 2008. 

 

A biossíntese da cutícula durante o desenvolvimento dos frutos é relatado 

morfologicamente como um processo que cessa cedo, antes do início do processo de 

amadurecimento e, muitas vezes, antes que a fruta tenha atingido o tamanho máximo, e como 

consequência, ocorre uma diminuição da quantidade de cutícula por área superficial, bem 

como, espessura mais fina da cutícula no fruto maduro (ROSENQUIST, 1988, apud LARA, 

2014). Entretanto, estudos mais recentes comprovaram um aumento contínuo de cera cuticular 

e monômeros de cutina durante o desenvolvimento de tomates (KOSMA et al., 2010). Em 

relação a componentes cuticulares específicos e alterações destes durante a maturação dos 

frutos, estudos já relatam a ocorrência destas alterações composicionais apenas para algumas 

espécies de frutas, incluindo maçãs (BELDING et al., 1998 e DONGO et al., 2012), sendo 

que essas mudanças na composição durante o armazenamento ou em resposta a determinadas 

condições de pós-colheita revelam uma considerável variabilidade associada às cultivares 

distintas da mesma espécie (VERAVERBEKE et al., 2001a; MORICE; SHORTLAND, 

1973). 

As cutículas são barreiras de transporte muito eficientes; suas principais funções 

fisiológicas são a proteção contra a perda de água não controlada pela transpiração 
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(BURGHARDT e RIEDERER, 2006, RIEDERER e SCHREIBER, 2001; KERSTIENS, 

1996) redução da lixiviação de solutos essenciais do interior das células, por exemplo, íons e 

solutos orgânicos polares, protege a planta contra a irradiação ultravioleta (UV) 

(SCHÖNHERR, 2000 e SCHÖNHERR, 2001), além proporcionar uma barreira muito eficaz 

a qual seria capaz de resistir a ataques de agentes patogênicos (SERRANO et al., 2014; 

REINA-PINTO; YEPHREMOV, 2009). A preservação de todas estas funções requer 

integridade estrutural da cutícula durante todo o desenvolvimento do fruto. 

As propriedades funcionais associadas às cutículas são fisiologicamente muito 

relevantes e, além disso, revelam uma importância econômica considerável, uma vez que 

influenciam na vida de prateleira pós-colheita do fruto (LARA; BELGE; GOULAO, 2014). 

Devido à natureza hidrofóbica dos componentes da cutícula, essa impermeabilização dos 

frutos regula a perda de peso durante o armazenamento em função da respiração e difusão 

através da cutícula dos frutos. Estudos já mostraram a capacidade da camada de cera cuticular 

de espalhar-se sobre a superfície cobrindo microfissuras, provavelmente como uma proteção 

contra a perda de umidade (VERAVERBEKE, 2001b). Em relação à espessura da cutícula 

como contribuinte contra a perda de peso durante o armazenamento, existem divergências nos 

resultados relacionados a diferentes espécies, uma vez que diferenças significativas na 

espessura da cutícula de ameixas e pimentas contribuiu para a perda peso em taxas 

significativamente mais baixas (CRISOSTO et al. 1993; LOWNDS et al., 1993), porém em 

outros casos, os efeitos positivos sobre a perda de peso, mostraram ser independentes da 

espessura das cutículas (RIEDERER e SCHREIBER, 2001). As ceras geralmente são 

relatadas como os principais componentes cuticulares representando a sua função como uma 

barreira de impermeabilidade (LARA; BELGE; GOULAO, 2014). 

As frutas tornam-se progressivamente mais suscetíveis a ferimentos e danos 

mecânicos em geral após longos períodos de armazenamento, favorecendo vias para o 

desenvolvimento de infecções. Algumas destas lesões podem ser microscópicas, tais como as 

decorrentes de microfissuras à superfície que algumas espécies de frutas que são 

particularmente susceptíveis, e que está diretamente dependente da quantidade, composição e 

as propriedades mecânicas da cutícula (LARA; BELGE; GOULAO, 2014). Em maçãs, existe 

uma relação entre a susceptibilidade à infecção e a estrutura e espessura da cutícula 

(KONARSKA, 2012), porém a literatura ainda é escassa em relatar especificamente quais são 

os componentes da cutina ou das ceras capazes de resistir às infecções.  

A firmeza, que representa um dos principais atributos de qualidade de frutos, é 

investigada desde muito tempo e suas alterações são principalmente relacionadas ao 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092552141300269X#bib0240
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metabolismo da parede celular (GOULAO; OLIVEIRA, 2008). Mais recentemente, estudos 

que suprimiram geneticamente a expressão de várias proteínas relacionadas à modificação da 

parede celular relacionada ao amadurecimento, em geral não conseguiram comprovar se 

houve uma conservação da firmeza na matriz avaliada e, portanto, concluíram que a 

modificação da parede celular em função do amadurecimento ocorre de maneira cooperativa 

pelas ações de varias atividades diferentes. Em função disso, sugere-se que a composição da 

cutícula bem como sua estrutura pode representar grande importância para respostas às 

alterações de firmeza das frutas, a qual acrescentaria certo suporte mecânico para a 

integridade do fruto (LARA; BELGE; GOULAO, 2014). Entretanto, mais conhecimento 

sobre um possível papel da cutícula da fruta relacionada a mudanças de firmeza se faz 

necessário. 

Em face disso, é possível observar que o conhecimento sobre a estrutura e a 

composição de ceras cuticulares está elucidado de uma maneira geral a todas plantas. Porém, 

o conhecimento sobre as especificidades dessa camada cuticular bem como suas verdadeiras 

funções e interações com o meio ainda incitam investigações e ilustram a necessidade de 

realizar estudos direcionados exclusivamente a uma espécie vegetal, devido a essa grande 

variabilidade evidenciada. 

 

2.7. Extração da cera cuticular de maçãs 

 

Silva Fernandes e colaboradores (1964, 1965) são reconhecidos como os primeiros 

pesquisadores a extrair e determinar o teor e a composição química da cera de frutos de 

interesse econômico, como a maçã. A extração destas ceras tem sido tipicamente realizada por 

extração sólido-líquido diretamente da superfície de órgãos intactos com grandes volumes de 

solventes orgânicos (> 300 mL), tais como clorofórmio/metanol ou hexano (POST-

BEITTENMILLER, 1996; WANG et al., 2014; YIN et al., 2011) bem como para a 

determinação da espessura da camada de cera cuticular, estimada gravimetricamente, seguido 

por secagem da fase orgânica e pesagem da cera, relacionando-a com as unidades de 

superfície da epiderme ou membrana cuticular utilizado para a extração (LARA; BELGE; 

GOULAO, 2014). 

Apesar de ser uma metodologia analítica que domina os estudos que objetivam a 

extração de ceras cuticulares em diferentes matrizes vegetais, é considerada como uma 

operação demorada, tediosa, inerente a vários estágios para obter-se um bom rendimento de 

extração (LANÇAS, 2008) e que faz uso de uma grande quantidade de amostra (n >10 frutos 
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inteiros) (DONG, et al., 2012). Além disso, o uso de grandes quantidades de solventes 

orgânicos tóxicos representa um risco sanitário para o ambiente de trabalho e a elevada 

produção de resíduos perigosos, aumenta assim os custos operacionais para o tratamento de 

resíduos (PSILLAKIS; KALOGERAKIS, 2003). Em face do exposto, as tendências modernas 

em química analítica estão voltadas principalmente para a simplificação e miniaturização dos 

procedimentos de extração que conduzem inerentemente a um consumo de reagente ou 

solvente mínimo e redução drástica de resíduos de laboratório (ANTHEMIDIS; IOANNOU, 

2009).  

Além do desenvolvimento de instrumentação e metodologias, que são necessárias para 

a melhoria da qualidade das análises químicas, existem esforços para reduzir o impacto 

negativo das análises químicas no ambiente e para permitir a implementação de princípios de 

desenvolvimento sustentável para laboratórios analíticos (GAŁUSZKA et al., 2013). Diante 

disso, surge a necessidade de desenvolver uma metodologia com o mesmo principio daquela 

que já mostrou ser eficiente para a extração e determinação dos componentes de ceras 

cuticulares em frutos, porém que possa atender os princípios da química verde.  

A busca por novas técnicas de extração dos analitos de interesse de uma determinada 

amostra tem como objetivo geral a grande redução na relação volumétrica dos solventes 

envolvidos. Sob este contexto, metodologias não convencionais foram surgindo como a 

extração líquido-líquido homogêneo (HLLE). É uma técnica simples que reduz o tempo de 

extração, consumo de solventes e custos, bem como por suas etapas operacionais a redução da 

exposição humana aos solventes orgânicos (GHIASVAND et al., 2005). A técnica utiliza o 

fenômeno de separação de fases a partir de uma solução homogênea e extrai simultaneamente 

os solutos alvos em fase separada (IGARASHI et al, 1999). HLLE é um tipo de 

miniaturização da extração líquido-líquido convencional (LLE) em que volumes de apenas 

alguns mililitros de solvente extrator são utilizados. No sistema de solvente ternário, a 

condição inicial é uma solução homogênea, ou seja, não existe nenhuma interface fixa entre a 

fase aquosa (amostra) e a fase de solvente orgânico (extração) devido às características de 

miscibilidade de outro solvente, chamado dispersor, adicionado, tanto com a fase extratora, 

quanto com a fase aquosa, auxiliando a formação de pequenas gotas de solvente de extração 

na solução da amostra (WANG et al., 2008; ZHAO et al., 2009; REZAEE et al., 2006). Desta 

forma, a área superficial da interface (extrator/amostra) é infinitamente grande inicialmente e 

faz com que o equilíbrio seja atingido rapidamente devido à rápida partição dos analitos a 

partir da fase aquosa para o solvente de extração. Este fenômeno estabelecido devido à 

diferença na solubilidade entre os solventes ternários (amostra aquosa/solvente de 
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extração/solvente dispersor) é o mesmo do método de microextração líquido-líquido 

dispersiva (DLLME) (ITO et al., 2011), entretanto, o uso de solventes passa de microlitros 

para mililitros. A centrifugação posterior permite que as gotículas de solvente extrator 

dispersas na amostra aquosa depositem-se na parte inferior de um tubo de ensaio cônico, 

quando o solvente extrator utilizado for mais denso do que a amostra. Os analitos são 

extraídos a partir da solução inicial e concentram-se em um pequeno volume da fase 

sedimentada. A determinação de analitos a partir na fase extratora recuperada pode, então, ser 

realizada por meio dos procedimentos analíticos de cromatografia em fase gasosa 

convencionais (AL-SAIDI e EMARA, 2011). O solvente orgânico recuperado possibilita o 

estudo de frações de analitos diferentes em uma única extração. A HLLE tem sido 

considerada uma técnica simples e rápida e dentre os demais benefícios atribuídos estão: os 

volumes reduzidos de solventes de extração, a grande área superficial entre as finas gotículas 

do solvente extrator e a amostra aquosa, a acentuada cinética de extração em função do estado 

de equilíbrio atingido rapidamente (ANTHEMIDIS e IOANNOU, 2009), o elevado fator de 

enriquecimento (EF) normalmente obtido (KOCÚROVÁ et al. 2012) e atende o requisito de 

desenvolvimento da química analítica verde.  

No entanto, essa técnica também possui algumas limitações, que resultam 

principalmente das exigências relacionadas com os solventes de extração que deve possuir 

baixa solubilidade na fase aquosa e uma densidade superior ou inferior que a da água, e o 

solvente de dispersão que exige características de miscibilidade, tanto com a fase extratora, 

quanto com a fase aquosa (YAN e WANG, 2013). Por esta razão, a seleção do solvente 

extrator ideal tem sido visto como um dos principais entraves, uma vez que o número de 

solventes orgânicos que atendem essas exigências é relativamente pequeno, e ficam restritos 

aos hidrocarbonetos halogenados, utilizados na maioria das aplicações (KOCÚROVÁ et al. 

2012). Além disso, a eficiência de extração da HLLE é influenciada por diversos fatores, entre 

eles pode-se citar o volume e tipo dos solventes extrator e dispersor, tempo de extração, 

quantidade de amostra, pH, adição de sal, temperatura (HERRERA-HERRERA et al., 2010) 

e, mais recentemente, o uso da irradiação ultrassônica que foi introduzida para aumentar a 

eficiência da microextração com solventes (ANDRUCH et al., 2013). Para tanto, surge o 

incentivo de novos trabalhos que busquem a otimização dos parâmetros experimentais que 

influenciam na extração direcionada para uma maior variedade de analitos, demonstrando 

plenamente o potencial da técnica quando aplicada para a extração de ceras cuticulares de 

maçãs. 
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3. ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

ARTIGO 1. Desenvolvimento de método para determinação de compostos voláteis de 

maçãs e a aplicação no armazenamento em atmosfera controlada dinâmica 

 

 

RESUMO 

 

Na definição de qualidade de frutos, considera-se o odor e o sabor fatores importantes em 

conjunto com os demais atributos sensoriais de aparência e textura. O aroma de maçãs é 

bioquimicamente composto por diversas classes de compostos voláteis (COVs). Os ésteres 

representam a classe de maior impacto odorífero. Devido à complexidade da matriz, e 

concentrações de COV presentes em quantidades traços, um método analítico sensível é de 

primordial importância para essa determinação. O objetivo do presente estudo foi determinar 

as condições experimentais ótimas para a extração dos compostos voláteis do headspace de 

maçãs, por microextração em fase sólida, utilizando a Metodologia de Superfície de 

Respostas para auxiliar na interpretação dos efeitos das variáveis de adição de NaCl, tempo e 

temperatura de extração. Para a extração dos voláteis foi empregada a fibra 

DVB/Carboxen/PDMS no headspace da amostra. A otimização das variáveis independentes 

“tempo” (níveis: 30; 42; 60; 77; 90 min), “temperatura” (níveis: 23; 30; 40; 50; 56 °C) e 

“adição de NaCl” (níveis: 0, 6, 15, 23, 30 %) foram exploradas através de delineamento do 

tipo composto central com pontos axiais. Os isolados obtidos foram analisados por 

cromatografia gasosa (GC-FID), sendo que ponto central foi analisado em 5 repetições. Nas 

condições ótimas de extração, os níveis dos fatores estudados corresponderam a 77 min de 

extração à temperatura de 40 °C com adição de 30% (m/v) de NaCl. O método proposto foi 

utilizado para monitorar a alteração no perfil volátil de duas cultivares de maçãs durante os 8 

meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica monitorada pelo quociente 

respiratório de 1,3. Síntese de etileno, taxa respiratória, SS, acidez total titulável, atividade da 

enzima ACC oxidade e etileno interno dos frutos também foram monitorados durante o 

armazenamento e relacionados com as alterações do perfil de compostos voláteis. De maneira 

geral, houve diminuição na produção de ésteres relacionados ao aroma ao longo do 

armazenamento, contrastando com o aumento de álcoois e aldeídos. As maçãs da variedade 

Galaxy apresentaram parâmetros de maturação superiores em relação as maçãs da variedade 

Royal Gala, por apresentar menor atividade da enzima ACC oxidase, produção de etileno e 

respiração dos frutos. O método proposto permitiu a avaliação dos compostos voláteis dos 

frutos ao longo do armazenamento. 

 

 

Palavras-chave: microextração em fase sólida, Metodologia de Superfície de 

Respostas, perfil volátil de maçã, maturação pós-colheita. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As maçãs são uma das frutas mais importantes produzidas no mundo. A produção tem 

uma expectativa de crescimento de 28% para os próximos seis anos, sendo o Brasil 

considerado um grande produtor da fruta concentrando sua produção nos estados do Sul do 

país (USDA, 2013). Essa produção de maçãs é limitada principalmente a dois grupos de 

cultivares: Gala e Fuji e seus mutantes. Entre os mutantes 'Gala', a mais cultivada é a Royal 

Gala e a Galaxy devido a sua intensidade de cor vermelho da epiderme (BRACKMANN et 

al., 2008), alta suculência e um bom equilíbrio de sólidos solúveis e acidez. 

De toda a produção de maçãs, apenas uma pequena porcentagem é comercializada 

imediatamente após a colheita, entretanto, a maior parte é armazenada em câmaras frigoríficas 

sob atmosfera controlada (AC), para abastecer o mercado durante a safra. Uma nova 

tendência é considerar a utilização da atmosfera controlada dinâmica (ACD), que faz uso de 

métodos de detecção do limite mínimo de O2 tolerado pelos frutos (LOL) armazenados. Para 

esse monitoramento, pode-se utilizar a fluorescência de clorofila (FC) (PRANGE et al. 2005), 

já utilizado comercialmente ou o quociente respiratório (QR), baseado na razão entre a 

produção de CO2 e o consumo de O2 pelo metabolismo respiratório dos frutos (WEBER et al., 

2015). Apesar de todo o benefício de prolongar o shelf-life da fruta, estão associadas às 

tecnologias de armazenamento algumas alterações fisiológicas que podem comprometer a 

qualidade sensorial da fruta, como por exemplo, a supressão do desenvolvimento dos 

principais compostos orgânicos voláteis (COVs) contribuintes do aroma (RAFFO et al., 

2009).  

Na definição de qualidade de frutos, considera-se o odor e o sabor fatores importantes 

em conjunto com os demais atributos sensoriais de aparência e textura, bem como as 

propriedades nutricionais (BOURNE, 2002). O aroma de maçãs é bioquimicamente composto 

por grandes classes de COVs, tais como álcoois, aldeídos, cetonas, terpenos e ésteres 

(DUNEMANN, 2009; BOTH et al. 2014). Embora os ésteres sejam a de maior impacto 

odorífero, outras classes de compostos também contribuem de forma significativa para o 

aroma característico de maçã (MEHINAGIC et al., 2006).  

Métodos diferentes de preparo de amostra para investigar os compostos voláteis em 

maçãs foram desenvolvidos, a maioria deles usando a cromatografia em fase gasosa (GC) 

como ferramenta analítica (DIXON e HEWETT, 2000; VRHOVSEK et al., 2014; APREA et 

al., 2011). Devido à complexidade da matriz, muitos compostos voláteis e semi-voláteis em 
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frutas estão presentes em quantidades traços, o que significa que um método analítico sensível 

é de primordial importância para essa determinação.  

Atualmente as pesquisas de desenvolvimento de métodos de preparo de amostras 

visam técnicas eficientes, econômicas, miniaturizadasm e que seguem a química verde 

(GAŁUSZKA, et al. 2013). Nesse sentido, a microextração em fase sólida (SPME) tem sido 

considerada uma das técnicas mais frequentemente utilizadas em vários campos da química 

analítica, incluindo as aplicações em matrizes alimentícias (JELE´N, MAJCHER, DZIADAS, 

2012). Fundamenta-se no princípio de sorção dos analitos em fibra ótica revestida por uma 

fase polimérica, apresentando vantagens quando comparada a outras técnicas de preparo de 

amostra tais como: a facilidade de extração de compostos voláteis, dispensa o uso de 

solventes, utiliza pequeno volume de amostra e ainda engloba extração, pré-concentração dos 

analitos em apenas uma etapa (PAWLISZYN et al., 1992; KATAOKA et al., 2000). Além 

disso, a sensibilidade e o poder de detecção são muitas vezes comparáveis ou superiores aos 

das técnicas baseadas na extração com solventes (BINIECKA & CAROLI, 2011).  

Nesse sentido, o desenvolvimento de métodos de extração e pré-concentração de 

analitos podem favorecer as medidas quantitativas dos compostos voláteis em maçãs. Embora 

estudos sobre a identificação de compostos voláteis de cultivares distintas de maçãs e os 

efeitos do armazenamento pós-colheita já tenham sido desenvolvidos (GIRARD & LAU, 

1995; SAGRERO-NIEVES et al. 1989; BOTH et al. 2014), estudos que avaliaram as 

variáveis envolvidas na extração dos compostos voláteis, bem como a evolução dos mesmos 

em resposta à condições de armazenamento impostas não foram previamente publicados na 

literatura utilizando SPME, para o nosso conhecimento. 

Portanto, os objetivos deste estudo foram o desenvolvimento do método para a análise 

quantitativa de compostos orgânicos voláteis de maçãs utilizando a técnica de SPME aplicada 

ao headspace e a partir deste, analisar a fração volátil durante o armazenamento em atmosfera 

controlada dinâmica (ACD) em sistema de monitoramento do quociente respiratório (QR), os 

parâmetros de maturação e a síntese de compostos voláteis de aroma de duas cultivares de 

maçãs, Galaxy e Royal Gala. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1.  Armazenamento dos frutos e delineamento experimental 
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As maçãs (cv. Royal Gala e cv. Galaxy) foram colhidas no dia 13 de fevereiro de 2015 

em um pomar comercial localizado na cidade de Vacaria (-28° 45’ S e 50° 88’ oeste), no 

estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As maçãs foram armazenadas em câmaras experimentais 

de atmosfera controlada dinâmica (ACD), com um volume de 233 L e colocadas dentro de 

uma câmara fria, em que a temperatura foi mantida a 2,0 °C (± 0,1 °C) ao longo de todo o 

experimento. A composição gasosa da câmara durante o armazenamento foi estabelecida 

através do quociente respiratório (QR) de 1,3. Os níveis de O2 e CO2 e umidade relativa 94% 

da câmara foram monitorados e corrigidos diariamente durante os meses de armazenamento. 

Para a determinação do QR, a pressão parcial de O2 e CO2 foi medida imediatamente depois 

que as câmaras foram hermeticamente fechadas. Após 24 h, a pressão parcial do gás foi 

medida novamente. O QR foi calculado como a razão entre o CO2 liberado e o O2 consumido 

dentro de um período de 24 h. A pressão parcial de O2 foi controlada pelas variações do QR. 

Dessa forma, se o valor de QR calculado aumentasse em relação ao valor pré-estabelecido, a 

tensão de O2 foi aumentada para reduzir a fermentação e ajustar o QR. Em casos de redução 

do QR a pressão parcial de O2 era reduzida para permitir o aumento da fermentação. A 

determinação da composição da atmosfera nas câmaras de armazenamento foi realizada com 

o auxílio de um analisador de gás (O2/CO2) Ultramat 23 (Siemens, Alemanha). O ajuste da 

concentração de O2 foi realizada pela injeção de ar natural no interior da câmara de 

armazenamento, enquanto que o excesso de CO2, o qual foi mantido em 1,2 kPa, foi removido 

através da circulação da atmosfera da câmara em um sistema contendo hidróxido de cálcio 

como absorvedor. 

As maçãs foram armazenadas durante oito meses, nas condições mencionadas acima. 

A cada mês do período de armazenamento foram retirados 25 frutos de cada cultivar, 

divididos em três repetições de 8 frutos cada  para avaliação dos parâmetros de qualidade, tais 

como: firmeza da polpa, síntese de etileno, taxa respiratória, síntese de etileno interno, teor de 

sólidos solúveis, acidez titulável e atividade da enzima ACC (1-aminociclopropano-1-

carboxilato) oxidase. Os parâmetros de qualidade dos frutos foram avaliados após cada 

retirada da câmara mais sete dias de armazenamento a 20 °C para simular período de vida de 

prateleira.  

 

2.2. Preparo das amostras 

 

Para a determinação dos compostos voláteis foi realizado um corte transversal da parte 

equatorial dos frutos e, então foi procedido a remoção manual do endocarpo e sementes, os 
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quais foram descartados. Em seguida, as frações da epiderme mais córtex foram trituradas e 

centrifugadas e os sucos foram colocados em frascos de vidro âmbar e imediatamente 

congelados a -30 °C até o dia das análises. Os frutos foram previamente refrigerados a 0 °C 

(temperatura da polpa) e todo o procedimento de preparo da amostra foi realizado em 

ambiente refrigerado a 5 °C, para evitar reações de oxidação química e enzimática das 

amostras.  

 

2.3. Otimização da extração e determinação dos compostos voláteis de maçãs 

 

Alíquotas de 10 mL das amostras de suco de maçã foram tomadas, e condicionadas em 

frascos de vidro âmbar de 20 mL fechados com tampas de silicone revestido com PTFE e 

imediatamente adicionados de NaCl (quando necessário) e 10 µL de uma solução padrão de 

3-octanol (32,88 µg mL -1). 

Os compostos voláteis foram extraídos do headspace das amostras utilizando a técnica 

de microextração em fase sólida (HS-SPME). A fibra de SPME de revestimento misto 

divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano (DVB/Car/PDMS) (Supelco, 50/30 µm × 20 

mm) foi empregada na extração. A fibra foi previamente condicionada seguindo o protocolo 

sugerido pelo fabricante. Os frascos contendo as amostras foram imersos em banho-maria na 

temperatura estabelecida durante 5 min. Depois a fibra foi exposta no headspace de cada 

amostra. Em todos os experimentos as amostras foram mantidas sob agitação constante. 

Outros fatorem que impactam na extração dos compostos voláteis foram estudados em um 

delineamento experimental multivariado. 

 

2.3.1. Otimização da extração dos compostos voláteis por HS-SPME 

 

As variáveis de temperatura de extração (A), força iônica (B) e o tempo de extração 

(C) (Tabela 1) foram avalidas através de um delineamento composto central (CCD - central 

composite design) 23 (ANDERSON-COOK et al., 2009) com pontos axiais usados para 

otimizar o procedimento de extração da fração volátil. O delineamento experimental consistiu 

em 19 ensaios para determinar os efeitos das três variáveis em diferentes níveis, os quais 

foram analisados pela técnica da Metodologia de Superfície de Resposta (RSM). O RSM e 

CCD fornecem uma investigação fatorial total da variação simultânea, eficiente e sistemática 

de variáveis importantes, identificando as interações possíveis, efeitos principais e condições 

ótimas de extração (ANDERSON-COOK et al., 2009). Os ensaios foram randomizados de 
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modo a minimizar o efeito da variabilidade inexplicada nas respostas reais devido a fatores 

externos e o ponto central foi repetido cinco vezes para determinar a variância do 

delineamento e as respostas significativas. A resposta utilizada na otimização dessas variáveis 

foi o somatório de área dos picos para cada corrida cromatográfica. 

 

Tabela 1. Variáveis e domínio experimental utilizados na otimização das condições de 

extração dos compostos voláteis do headspace de maçãs, por SPME. 

Símbolo Variáveis 
Níveis codificados 

- αa -1 0 1 - αa 

A Temperatura de extração (°C) 23,2 30 40 50 56,8 

B  Força iônica (% NaCl) 0 6,08 15 23,9 30 

C Tempo de extração (min) 30 42,16 60 77,8 90 

a α = 1,681. 

 

A partir dos resultados obtidos do CCD um novo delineamento foi realizado para 

avaliar as melhores condições de extração, testando novamente as variáveis de temperatura e 

tempo de extração.  

As amostras das duas cultivares de maçãs durante o período de estocagem foram 

avaliadas conforme o método definido a partir dos ensaios acima descridos.  

  

2.4. Análises cromatográficas 

 

Após a extração, os compostos voláteis foram analisados quantitativamente em um 

cromatógrafo de fase gasosa Varian Star 3400CX (CA, EUA) equipado com um detector de 

ionização de chama (GC-FID). A fibra foi dessorvida termicamente na porta de injeção a uma 

temperatura de 250 °C durante 10 min, no modo splitless durante 2 min, após foi acionado a 

abertura da válvula splitter na razão 1:20. Os compostos foram separados numa coluna capilar 

polar de sílica fundida ZB-WAX Plus (60 m × 0,25 mm × 0,25 μm). O hidrogênio foi 

utilizado como gás de arraste a uma pressão constante de 30 psi e vazão inicial de 2,2 mL 

min -1. A temperatura inicial da coluna foi ajustada para 35 °C e mantida durante 3 min. Em 

seguida, um aumento de temperatura foi iniciado subindo a 2 °C min -1 até 80 °C, seguido por 

um aumento a 5 °C min -1 até 230 °C, onde foi mantida em condições isotérmicas durante 5 

min. A temperatura do detector foi mantida a 230 °C. Uma série de n-alcanos homólogos 
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foram analisados sob as mesmas condições cromatográficas para calcular o índice de retenção 

linear (LRI). A concentração de compostos voláteis foi determinada por padronização interna 

de acordo com o método de Qin et al. (2012). 

A análise qualitativa de voláteis foi efetuada por um cromatógrafo de fase gasosa 

Shimadzu QP2010 Plus acoplado a espectrômetro de massas (GC/MS, Shimadzu Corporation, 

Quioto, Japão). Para estas análises, foram usadas as mesmas condições cromatográficas acima 

descritas, utilizando o hélio como o gás de arraste. O MS foi operado no modo de ionização 

por impacto de elétrons com uma energia de ionização de 70 eV e o analisador tipo 

quadropolos simples operando em modo de varredura em um intervalo de massas de 35-350 

m/z. Os analitos foram identificados com base na comparação com os espectros de massas 

disponível na biblioteca National Institute of Standards and Technology (NIST) e por 

comparação dos LRI calculados com aqueles disponíveis na literatura científica. Alguns 

analitos foram positivamente identificados com base na comparação dos tempos de retenção e 

espectro de padrões analíticos disponíveis no laboratório. 

 

2.5. Avaliação da qualidade dos frutos durante o armazenamento 

 

2.5.1. Síntese de etileno e respiração 

 

A síntese de etileno foi avaliada durante o período de seis dias de vida de prateleira 

dos frutos a 20 °C. As análises foram realizadas com frutas intactas em quatro momentos: 

logo após a remoção das câmaras, e depois de 2, 4 e 6 dias. No sétimo dia foram realizadas as 

demais análises. 

Para tanto, as maçãs foram colocadas em frascos de vidro de 5 L, hermeticamente 

fechados até a concentração de etileno confinado atingir o limite mínimo de detecção no 

cromatógrafo. Amostras de 1,0 mL do headspace foram injetados em um GC-FID (Varian 

Star 3400CX; CA, EUA) equipado com uma coluna Porapak N80/100 (2 m). As temperaturas 

na coluna, injetor e do detector foram ajustadas em isotermas de 90, 140 e 200 °C, 

respectivamente. As concentrações de etileno foram calculadas tendo em conta a área do pico 

de cada amostra e de um padrão (3,27 µL L-1 etileno) nas mesmas condições. A síntese de 

etileno foi calculada em função da concentração de etileno detectado, o volume livre do 

frasco, a massa de frutas e o tempo, e será expressa como µL de etileno kg -1 h -1 . 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614001265#b0140
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Na mesma atmosfera do recipiente onde foi determinado o etileno, a taxa respiratória 

foi determinada pela quantificação da produção de CO2, através de um analisador eletrônico 

(Agri-Datalog). Os resultados foram expressos em mL CO2 kg-1 h-1. 

 

2.5.2. Concentração de etileno interno 

 

O etileno interno foi determinado de acordo o método de Mannapperuma, Singh, e 

Montero (1991) onde a concentração do gás foi mensurada a partir da extração da atmosfera 

interna das maçãs através da aplicação de vácuo. O recipiente utilizado, conforme mostrado 

na Figura 1, foi preenchido com água destilada e as maçãs foram colocadas em um funil 

invertido. O recipiente foi então, fechado e o vácuo estabelecido durante 4 minutos. A partir 

do gás interno recolhido no topo do funil vedado com um septo de silicone, duas amostras 

foram injetadas no GC-FID, nas mesmas condições utilizadas para a quantificação da 

produção de etileno. Resultados foram expressos em µL L -1. 

 

Figura 1. Aparelho para a extração da atmosfera interna de maçãs.  

 

 

Fonte: MANNAPPERUMA, SINGH E MONTERO, 1991. 

 

2.5.3. Teor de sólidos solúveis (SS) 

 

Avaliado pelo refratômetro a partir do suco das amostras, obtido pela trituração e 

centrifugação de fatias de cerca de 1 cm de espessura da região equatorial dos frutos. Os 

dados foram expressos em °Brix. 

 

2.5.4. Acidez Total Titulável 
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Determinada por titulação de uma solução de 10 mL de suco de fruta diluído em 100 

mL de água destilada, com NaOH 0,1 N até atingir pH 8,1. O pH for determinado por um 

peagâmetro da marca Digimed®. Os resultados foram expressos em mEq NaOH 100 mL-1. 

 

2.5.5. Firmeza da Polpa 

 

Após a retirada de parte da epiderme os frutos foram avaliados em lados opostos, na 

região equatorial, com um penetrômetro manual da marca Effegi, com ponteira de 11 mm, 

sendo que os valores foram expressos em Newton (N). 

 

2.5.6. Atividade da enzima ácido 1- carboxílico-1-aminociclopropano (ACC) oxidase  

 

De acordo com a metodologia proposta por Bufler (1986), foram retiradas 

aproximadamente 3 g da epiderme dos frutos e imediatamente incubadas numa solução 

contendo 0,1 mM de ACC em 10 mM do tampão MES (ácido 2 (N-morfolino) 

etanossulfônico) em pH 6,0. Após 30 minutos, as amostras foram acondicionadas em seringas 

herméticas de 50 mL, nas quais foram adicionados 2% de CO2. Decorridos mais 30 minutos, a 

concentração de etileno presente nas seringas foi determinada, por cromatografia nas 

condições descritas acima (item 2.6.2), com os dados expressos em nL C2H4 g
-1 h-1, levando 

em consideração o volume de 50 mL da seringa, o peso exato da epiderme dos frutos e o 

tempo em que ficaram em contato com o CO2. 

 

2.6. Análise estatística 

 

O delineamento composto central e suas superfícies de resposta foram geradas na 

etapa de otimização das condições de extração. As respostas foram avaliadas através da 

ANOVA (p<0,05) para determinar a significância das variáveis testadas. 

 O experimento foi conduzido em um delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com três repetições de 8 frutos cada. Uma análise de variância (ANOVA) foi 

realizada para todos os parâmetros avaliados (p  <0,05). Quando a ANOVA foi significativa, 

os parâmetros foram comparadas pelo teste de Tukey. Todas as análises foram realizadas 

utilizando o software Statistica® version 7.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Otimização do método de microextração em fase sólida através Metodologia de 

Superfície de Resposta 

 

A otimização das condições de extração foi fundamentada a partir somatório de área 

total do cromatograma obtido em cada ponto do delineamento composto central (CCD). A 

Tabela 2 mostra os resultados obtidos nos dezenove ensaios utilizando a resposta 

instrumental, através da soma das áreas dos picos. 

O delineamento foi avaliado por análise de variância (ANOVA), possibilitando um 

estudo da significância estatística de cada efeito e a interação entre as três variáveis. A 

regressão multivariada das respostas do somatório de áreas gerou um modelo com os 

seguintes termos significativos (p<0,05): temperatura de extração linear, força iônica linear e 

tempo de extração linear e quadrático (Figura 2). As variáveis exerceram, individualmente, 

uma importante influência na extração dos voláteis, e nota-se que com o aumento das três 

variáveis estudadas, a intensidade dos compostos voláteis característicos de maçãs aumentou. 

Além disso, este modelo não apresentou efeito de interação significativa entre eles. O erro 

experimental foi calculado a partir das análises das replicatas do ponto central do 

delineamento (n=5), que apresentou um coeficiente de variação igual a 2,72%, fornecendo a 

informação sobre a satisfatória repetibilidade do método.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tabela 2. Condições experimentais e respostas instrumentais de somatório de área do 

planejamento composto central rotacional utilizado para otimizar as condições de isolamento 

do compostos voláteis de maçãs por HS-SPME. 

 

Ensaio 
Variáveis 

Área Total* 
Temperatura (ºC) Adição de NaCl (%) Tempo (min) 

1 -1b 30 1b 23,9 1b 77,8 13,7 

2 -1 30 -1 6,08 -1 42,16 9,1 

3 -1 30 1 23,9 -1 42,16 10,3 

4 -1 30 -1 6,08 1 77,8 10,2 

5 1 50 1 23,9 1 77,8 14,8 

6 1 50 -1 6,08 1 77,8 11,4 

7 1 50 -1 6,08 -1 42,16 9,4 

8 1 50 1 23,9 -1 42,16 12,9 

9 0 40 0 15 -α  30 9,1 

10 0 40 0 15 α 90 12 

11 0 40 α 30 0 60 14,7 

12 0 40 -α 0 0 60 9,9 

13 -α 23,2 0 15 0 60 11,4 

14 α 56,8 0 15 0 60 12 

15a 0 40 0 15 0 60 12 

16a 0 40 0 15 0 60 12,3 

17a 0 40 0 15 0 60 11,7 

18a 0 40 0 15 0 60 11,9 

19a 0 40 0 15 0 60 12,5 
a Replicatas do ponto central.  
b Coluna com os níveis experimentais codificados.  
c α = 1,681; os valores reais para estes níveis estão aproximados.  

* Área total é multiplicada por 105. 
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Figura 2. Diagrama de pareto dos efeitos padronizados das variáveis estudadas para otimizar 

as condições de isolamento do compostos voláteis no planejamento composto central 

rotacional. 

 

 

O modelo construído com os dados dos compostos voláteis extraídos de maçãs, 

através das análises de regressão multivariada, permitiu gerar os gráficos de superfícies de 

resposta, como mostram as Figuras 3A e 3B. Os pontos nas superfícies indicam os valores 

obtidos experimentalmente e, através de sua projeção na superfície, a ideia do valor previsto. 

Nos gráficos de superfície de resposta foram evidenciados que todas as variáveis testadas 

contribuíram de forma semelhante no sentido de aumentar a intensidade da fração volátil nas 

maçãs, sendo que a figura 3A indicou a forte influência do fator adição de NaCl. Quando o sal 

é adicionado à solução, as moléculas de água formam esferas de hidratação ao redor dos íons 

de sal. Este efeito reduz a disponibilidade de moléculas de água livre para dissolver os 

analitos. Dessa forma, a concentração dos analitos na solução aquosa diminui e uma maior 

quantidade de analitos migra para o headspace e, consequentemente, para a fase extratora da 

fibra (LORD & PAWLISZYN, 2000). Apesar do gráfico 3B revelar uma tendência sobre a 

melhor resposta (maior somatório de área) como sendo o emprego dos níveis mais altos das 

variáveis temperatura e tempo, sendo possível observar uma região de resposta semelhante, 

que envolve as faixas de níveis entre 40 e 50 ºC e 60 e 90 min, respectivamente.  
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Figura 3.  Gráficos de Superfície de Resposta para área total de picos dos cromatogramas 

obtidos em cada experimento: (A) adição de sal (%) versus temperatura (°C) e (B) tempo 

(min) versus temperatura (°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A faixa ótima apontada para o tempo de extração de acordo com a RSM ficou 

consideravelmente elevada. Além disso, os compostos voláteis de aroma são, em sua, maioria, 

substâncias termossensíveis, sujeitos a rearranjos, ciclizações, oxidações quando submetidos 

ao aumento de temperatura associado há tempos prolongados de extração, portanto, o 

emprego de temperaturas mais baixas durante a extração pode ser capaz de fornecer uma 

melhor abordagem sobre a percepção do aroma original da fruta, e evita-se a formação de 

artefatos durante a extração causados pela degradação térmica (FRANCO & JANZANTTI, 

2004, THOMAZZINI & FRANCO, 2000). Portanto, visando desenvolver o método de 

extração foi testado em novo experimento a temperatura e o tempo nos níveis de 40 e 50 ºC e 

60, 77 e 90 min, respectivamente, todos com adição de 30% (m/v) de NaCl. Os ensaios foram 

realizados com três repetições cada e avaliados de maneira univariada. As respostas de 

somatório de área obtidas estão descritas na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 3. Condições experimentais e respostas instrumentais de somatório de área do ensaio 

univariado utilizado para otimizar as condições de tempo e temperatura na extração dos 

compostos voláteis de maçãs por HS-SPME. 

Tempo (min) 

Temperatura de extração (°C)  

50 40 

Média ± DP* 

60 14,2 ± 0,89 b 18,2 ± 0,52 b 

77 19,1 ± 0,41 aB 20,9 ± 0,75 aA 

90 15,8 ± 1,5 b 16,4 ± 0,07 c 

DP = desvio padrão. n=3. 

* Área total é multiplicada por 105. Os valores médios seguidos por letras minúsculas diferentes na coluna são 

significativamente diferentes uns dos outros e letras maiúsculas diferentes na mesma linha são significativamente 

diferentes de acordo com o teste de Tukey (p <0,05). 

 

 De acordo com Alpendurada (2000), a temperatura de extração tem dois efeitos 

opostos na extração com SPME. Aumentando-se a temperatura, aumenta-se o coeficiente de 

difusão dos analitos, por outro lado, como o processo de extração é um processo exotérmico, 

o aumento da temperatura representa uma redução no coeficiente de distribuição dos analitos, 

corroborando com os resultados do último ensaio, onde as extrações realizadas na maior 

temperatura foram menos representativas em comparação com a temperatura inferior (40 °C). 

Dessa forma, as condições de tempo, temperatura e força iônica que refletiram a maior 

representatividade dos constituintes voláteis da maçã foram obtidas com 77 minutos de 

extração a 40 °C e 30% de adição de NaCl. 

 

3.2. Avaliação dos parâmetros de qualidade dos frutos após a condição de 

armazenamento 

 

 O armazenamento revelou um efeito significativo em todos os parâmetros avaliados 

para ambas as cultivares. Na Figura 4 pode-se observar que a firmeza dos frutos diminuiu 

entre o terceiro e o quarto mês de armazenamento para as maçãs Galaxy. Para a cv. Royal 

Gala esse declínio significativo ocorreu entre o quarto e o quinto mês do armazenamento. O 

aumento na firmeza da cv. Galaxy observado no sétimo mês de armazenamento pode ser 

explicado pela heterogeneidade de tamanho ou frutas menos maduras dentro do lote de 

avaliação, uma vez que o mecanismo de amolecimento do tecido das frutas, estrutura da 

parede celular e degradação da parede celular são irreversíveis. Além disso, pode ser 

parcialmente explicado, por uma possível desidratação das células ocasionando o aumento da 

rigidez dos tecidos, resultando em maior firmeza de frutos, como no estudo de Anese (2014) 

com maçãs armazenadas em AC com UR 95% a temperatura de 1 ºC mesmo com a síntese de 
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etileno sendo alta em relação aos demais tratamentos, o que indicou que a maior firmeza pode 

ser relacionada com um efeito morfológico, em vez de um efeito fisiológico, por meio da ação 

do etileno. A perda de massa ocorre em função da transpiração e respiração dos frutos. A 

maior taxa respiratória dos frutos foi observada no sexto mês de armazenamento, podendo 

então, estar relacionada com esse aumento da firmeza observado no sétimo mês para maçãs 

Galaxy. Maguire e colaboradores (2000) mostraram que quase 80% da perda de massa de 

maçãs armazenadas ocorreu em função da transpiração dos frutos em condições de UR 95% e 

temperatura de 0 ºC. 

 

Figura 4. Firmeza da polpa de maçãs cv. Galaxy e Royal gala após a retirada da câmara 

durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC.  

 

*Os valores médios seguidos pela mesma letra minúscula não são significativamente diferentes entre os tempos 

de armazenamento para a mesma variedade. Letras maiúsculas iguais não são significativamente diferentes entre 

as cultivares avaliadas no mesmo período de armazenamento de acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05). 

 

 De maneira geral, houve um decréscimo na firmeza dos frutos durante o 

armazenamento. Além disso, a determinação mostrou que as maçãs Galaxy foram mais firmes 

do que Royal Gala. Estes resultados estão de acordo com estudos anteriores sobre a variedade 

(BRACKMANN, et al. 2008), e a ocorrência é diretamente relacionada à capacidade de 

síntese de etileno ser mais baixa em maçãs Galaxy. Esta diferença entre cultivares é grande 

importância para o armazenamento devido ao período de oferta da fruta, que pode ser 

estendido significativamente através de uma melhor conservação da firmeza. Além disso, a 

perda de firmeza evidenciada no terceiro mês de armazenamento está relacionada com a 

maior produção de etileno no mesmo período, uma vez que, a perda de firmeza da polpa é um 
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dos parâmetros de qualidade de frutas mais fortemente dependentes da produção de etileno 

(FLORES, et al. 2001). O comportamento geral de declínio da firmeza dos frutos observado 

neste estudo está de acordo com aquele descrito por Johnston et al. (2001), onde a diminuição 

da firmeza para muitas cultivares de maçã pode ser caracterizada por uma curva que consiste 

em três fases distintas, onde a segunda fase a perda de firmeza é mais rápida e a primeira e 

última mais lenta.   

 Na análise dos teores de SS (Figura 5), a concentração declinou ao longo do 

armazenamento para ambas as cultivares. O teor de sólidos solúveis nos dá um indicativo da 

quantidade de açúcares existentes na fruta, considerando outros compostos, em menores 

proporções, como os ácidos, as vitaminas, os aminoácidos e algumas pectinas, também fazem 

parte da composição dos sólidos solúveis da fruta (KLUGE et al., 2002). Além disso, a 

determinação mostrou que as maçãs Royal Gala apresentaram uma concentração ligeiramente 

maior de SS do que Galaxy, mas ao final do armazenamento estavam iguais. 

 Na avaliação da acidez não se observou diferenças estatísticas entre os tempos de 

armazenamento nem mesmo entre as cultivares (Figura 6) e os níveis foram preservados até o 

fim do armazenamento. A menor acidez foi observada no terceiro mês de armazenamento, 

com um declínio acentuado novamente a partir do sexto mês, resultado esperado uma vez que 

os ácidos são consumidos pelo processo respiratório do fruto a fim de fornecer energia para as 

células (SWEETMAN et al., 2009) e corroboram com o período de maior taxa respiratória 

dos frutos armazenados. (Figura 8). Os ácidos orgânicos presentes nos frutos, em balanço com 

os teores de açúcares, representam um importante atributo de qualidade. Muitos desses ácidos 

são voláteis, contribuindo dessa forma para o aroma característico das frutas (KLUGE et al., 

2002). 
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Figura 5. Sólidos solúveis de maçãs cv. Galaxy e Royal gala após a retirada da câmara 

durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC.  

 

*Os valores médios seguidos pela mesma letra minúscula não são significativamente diferentes entre os tempos 

de armazenamento para a mesma variedade e letras maiúsculas iguais não são significativamente diferentes entre 

as cultivares avaliadas no mesmo período de armazenamento de acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05). 

 

 A produção de etileno elevada, geralmente induz o aumento na taxa respiratória do 

fruto (PRÉ - AYMARD, WEKSLER, & LURIE, 2003). A síntese de etileno para as duas 

cultivares de maçãs revelou a maior produção no terceiro mês de armazenamento, sendo que 

essa produção foi mais intensa após dois dias da retirada da câmara quando as maçãs foram 

mantidas a 20 ºC (Figura 7). Logo após a saída da câmara, as maçãs Galaxy tiveram a 

produção mais alta de etileno no quarto mês de armazenamento, mas inferior a Royal Gala, 

revelando um processo metabólico menos intenso. Maçãs Royal Gala revelaram uma 

capacidade de síntese de etileno maior o que faz relação direta com as determinações de 

menor firmeza da polpa, maior concentração de SS e menor acidez. O etileno é formado a 

partir do aminoácido metionina, via SAM (S-adenosil L-metionina). A SAM é convertida à 

ACC (ácido 1-aminoacilciclopropano-1-carboxílico), sendo catalisado pela enzima AAC 

sintase. O ACC é então oxidado a etileno através da enzima ACC oxidase (LELIÈVRE, 

1997).    
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Figura 6. Acidez total titulável de maçãs ‘Galaxy’ e Royal Gala após a retirada da câmara 

durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC.  

 

 

*Os valores médios seguidos pela mesma letra minúscula não são significativamente diferentes entre os tempos 

de armazenamento para a mesma variedade e letras maiúsculas iguais não são significativamente diferentes entre 

as cultivares avaliadas no mesmo período de armazenamento de acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05). 
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Figura 7. Síntese de etileno de maçãs ‘Galaxy’ e Royal Gala após a retirada da câmara, 2, 4 e 6 dias de exposição a 20 ºC durante os oito meses 

de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento baseado no quociente respiratório. 

 

 
 

*Os valores médios seguidos pela mesma letra minúscula não são significativamente diferentes entre os tempos de armazenamento para a mesma variedade e letras 

maiúsculas iguais não são significativamente diferentes entre as cultivares avaliadas no mesmo período de armazenamento de acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05). 
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Figura 8. Taxa respiratória de maçãs ‘Galaxy’ e Royal Gala após a retirada da câmara, 2, 4 e 6 dias de exposição a 20 ºC durante os oito meses 

de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento baseado no quociente respiratório. 

 

 

*Os valores médios seguidos pela mesma letra minúscula não são significativamente diferentes entre os tempos de armazenamento para a mesma variedade e letras 

maiúsculas iguais não são significativamente diferentes entre as cultivares avaliadas no mesmo período de armazenamento de acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05). 
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 A atividade da enzima ACC oxidase apresentou atividade máxima também no terceiro 

mês de armazenamento (Figura 9), sendo esta enzima chave para a síntese do hormônio. As 

taxas de produção do etileno pelos tecidos são geralmente baixas, entretanto, torna-se 

biologicamente ativo em quantidades traço e intervém, em nível molecular, na indução da 

expressão de numerosos genes (ABELES; MORGAN; SALTVEIT, 1992).  

 A partir do sexto mês de armazenamento, a atividade da enzima ACC oxidase foi 

maior em maçãs Galaxy e, consequentemente, houve um aumento da concentração de etileno 

interno para a mesma cultivar no mesmo período (Figura 10).  

 A condição de armazenamento a qual foram submetidos os frutos avaliados, objetivou 

a redução do metabolismo, sendo que nessa condição a redução dos níveis de O2 reduz a 

respiração, uma vez que o O2 atua diretamente na enzima citocromo oxidase como aceptor 

final de elétrons durante a respiração aeróbica (WRIGHT et al, 2015). A baixa concentração 

de oxigênio na atmosfera de armazenamento também é capaz de reduzir a produção de 

etileno, pois ele é necessário para a oxidação do composto ACC a etileno, na última etapa da 

rota de produção deste hormônio vegetal, na reação catalisada pela enzima ACC oxidase 

(YANG; HOFFMAN, 1984).  

 

Figura 9. Atividade da enzima ACC oxidase de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada 

da câmara durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC.  

 

*Os valores médios seguidos pela mesma letra minúscula não são significativamente diferentes entre os tempos 

de armazenamento e letras maiúsculas iguais não são significativamente diferentes entre as cultivares avaliadas 

no mesmo período de armazenamento de acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05). 
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Figura 10. Concentração de etileno interno de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da 

câmara durante os oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento baseado no quociente respiratório, mais sete dias de exposição à 20 ºC.  

 

*Os valores médios seguidos pela mesma letra minúscula não são significativamente diferentes entre os tempos 

de armazenamento e letras maiúsculas iguais não são significativamente diferentes entre as cultivares avaliadas 

no mesmo período de armazenamento de acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05). 

 

3.3. Aplicação do método de microextração em fase sólida para a avaliação dos 

compostos voláteis de maçãs ao longo do armazenamento em atmosfera controlada 

dinâmica  

 

 A análise por GC-FID detectou mais de 160 picos, dos quais 26 foram identificados 

por GC/MS. Os compostos presentes nas amostras estão descritos na Tabela 4 e Tabela 5 para 

as cultivares Galaxy e Royal Gala, respectivamente, e contemplaram as classes químicas de 

ésteres (11 compostos), álcoois (8), aldeídos (4) e cetonas (3). Estes compostos foram 

detectados em todas as amostras na maioria dos tempos de armazenamento, porém cada 

período de avaliação teve um efeito sobre a concentração de muitos deles.   

 No grupo dos ésteres, tão importantes para o aroma de maçãs, os quais contribuem 

para o maior impacto odorífero característico ou sabor frutado floral da matriz (PLOTTO et 

al. 1999), acetato de 2-metilbutila, acetato de hexila e o acetato de butila foram os compostos 

majoritários detectados neste estudo para as duas cultivares e que estão em conformidade com 

estudos anteriores em maçãs do grupo Gala, onde os mesmo ésteres contribuíram para o maior 

impacto no aroma e sabor (FELLMAN et al., 2000; PLOTTO et al., 2000  e  YOUNG et 

al.,1996). De maneira geral, foi possível observar um declínio na síntese destes compostos ao 
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longo do tempo, ocasionado pelo sistema de armazenamento em condições de baixa 

temperatura e hipoxia por longos períodos, uma vez que limita a disponibilidade de substratos 

para a esterificação (DIXON, HEWETT, 2000). Aminoácidos ramificados são substratos 

importantes em vias biossintéticas do metabolismo de maçãs para a formação de voláteis de 

cadeia ramificada, tais como acetato de 2-metilbutila ou etil-2-metilbutanoato de metila 

(ROWAN et al 1996).  

 Em maçãs Galaxy houve um aumento dos ésteres acetato de hexila e butila a partir do 

sexto mês de armazenamento, o que preservou parte do aroma característico destes frutos, 

apesar da perda de acetato de 2-metilbutila. Essa maior emissão de ésteres pode estar 

relacionada com o aumento da concentração de etileno interno em maçãs Galaxy observado 

no sexto mês de armazenamento (Figura 9), considerando que o etileno fornece controle 

considerável no amadurecimento de maçãs, e regula vias biossintéticas de ésteres voláteis 

(YANG et al., 2016). As emissões elevadas de ésteres de acetato para ambas as cultivares 

corroboraram com o aumento das concentrações de seus precursores, os álcoois como 2-metil-

1-butanol e 1-hexanol, o mesmo observado por Lara e colaboradores (2006) em maçãs após o 

armazenamento em AC. A β-oxidação de ácidos graxos ácidos é o processo biossintético 

primário que fornece álcoois e acil coenzima A (CoA) para a formação de ésteres de cadeia 

linear (SONG e BANGERTH, 2003). Acil CoAs são reduzidos pela acil CoA redutase a 

aldeídos e tornam a reduzir pela álcool desidrogenase (ADH) a álcoois, que servem como 

substratos da álcool acil CoA transferase (AAT) para a produção de ésteres (BARTLEY et al., 

1985).  AAT catalisa o último passo da biossíntese de éster volátil na maçã (SOULEYRE et 

al., 2005  e  LI et al., 2006) e o etileno é necessário para a expressão do gene de AAT 

(DEFILIPPI, DANDEKAR, KADER, 2005  e  SCHAFFER et al., 2007). 
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Tabela 4. Compostos voláteis emitidos por maçãs Galaxy durante oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento do QR (ACD-QR 1,3), seguido de 7 dias de vida de prateleira a 20 ºC. 
(continua) 

Compostos LRI 
Meses de armazenamento de maçãs  Galaxy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ésteres 
 

Concentração (µg/ L) ± DP* 
            

acetato de etila 871a 0,21 0,04 cd** 2,4 0,13 b 2,08 0,31 bc 2,71 1,61 b 1,61 1,03 bcd 6,42 0,12 a 0,44 0,11 cd 0,22 0,05 d 

acetato de isobutila 1035b 1,87 0,02 c 2,71 0,62 bc 1,87 0,27 c 2,58 0,10 bc 3,53 0,72 ab 4,27 0,06 a 3,91 0,40 ab 3,72 0,43 ab 

acetato de butila 108a 7,71 0,42 b 7,53 2,61 b 4,9 1,06 bc 2,13 0,66 cd 0,58 0,02 d 3,3 0,31 cd 0,33 0,05 d 16,35 1,49 a 

acetato de 2-

metilbutila 
1121b 32,99 0,73 c 48,4 12,14 abc 

38,5

6 
4,01 bc 58,5 5,73 a 49,63 1,77 abc 55,3 0,41 ab 48,54 9,41 abc 40,2 0,89 bc 

acetato de isoamila 1174b 2,49 0,30 ab 3,31 2,51 a 1,38 0,44 ab 0,53 0,21 ab 0,68 0,41 ab 0,47 0,05 c 0,69 0,06  ab 0,38 0,09 c 

cis acetato de 2-

penten-1-ol 
1240b 0,55 0,10 ab 0,39 0,08 b 0,8 0,10 a 0,52 0,13 b 0,69 0,11 ab 0,69 0,02 ab nd 

 
nd 

 

acetato de hexila 1262b 15,78 1,56 a  14,96 6,35 a 13,6 2,70 a 10,01 0,35 ab 5,44 0,51 b 5,87 0,00 b 8,69 1,94 ab 12,99 0,66 ab 

cis acetato de  3-

hexen-1-ol 
1293b nd 

 
nd 

 
0,17 0,07 b 0,53 0,29 b 0,73 0,13 b 0,76 0,55 b 2,75 0,21 a 0,64 0,35 b 

acetato de 5-hexen-1-

ol 
1303b 0,65 0,16 c 0,76 0,10 c 1,32 0,24 bc 1,3 0,01 bc 1,09 0,25 bc 1,68 0,00 ab 1,67 0,13 ab 2,21 0,53 a 

acetato de 2-hexen-1-

ol 
1313b 0,3 0,10 ab 0,24 0,05 ab 0,44 0,01 a 0,25 0,03 b 0,19 0,07 b nd 

 
nd 

 
0,33 0,08 ab 

benzil acetato 1727b 0,45 0,23 ab 0,32 0,11 b 0,58 0,09 ab 1,02 0,42 a 0,85 0,07 ab 1,14 0,34 a 1,18 0,12 a 0,5 0,21 ab 

Aldeídos 
                 

pentanal 1013b 0,31 0,08 b 0,43 0,10 b 0,19 0,01 b 0,51 0,06 b 0,75 0,07 b 0,67 0,08 b 3,85 1,00 a 0,46 0,39 b 

hexanal 1088b 45,96 11,52 e 81,16 16,98 d 41,1 4,95 e 117,27 16,66 bc 113,45 
16,38 

bcd 
107,81 6,76 cd 283,04 4,75 a 142,28 7,37 b 

heptanal 1193b 0,28 0,08 b 0,28 0,03 b 2,91 0,54 a 0,92 0,80 b 0,19 0,02 b 3,41 0,58 a nd 
 

0,3 0,07 b 

trans-2-hexenal 1221b 3,71 0,11 b 5,6 0,61 b 5,37 1,11 b 6,56 1,68 b 6,84 1,69 b 7,44 0,10 b 17 2,77 a 5,99 2,09 b 

Álcoois 
                 

2-propanol 972b 0,11 0,01 c 0,21 0,16 c 0,12 0,02 c 0,17 0,04 c 0,24 0,01 bc 0,34 0,02 bc 1,27 0,22 a 0,54 0,17 b 

1-butanol 1166a 1,76 0,37 a 2,16 0,79 a 1,38 0,44 ab 0,94 0,07 ab 0,43 0,13 bc 1,03 0,63 ab nd 
 

1,05 0,24 ab 

2-Metil-1-butanol 1212a 23,98 16,07 e 55,55 14,29 cde 39,5 8,42 de 67,9 1,83 cd 78,78 13,53 bc 62,27 13,95 cd 129,23 16,98 a 105,46 2,34 ab 

trans-3-hexen-1-ol 1363b nd 
 

nd 
 

0,14 0,08 b 0,43 0,19 b 0,39 0,16 b 0,53 0,09 b 1,36 0,44 a 0,6 0,14 b 

trans-2-hexen-1-ol 1403b 1,72 0,22 b 2,67 0,57 b 1,9 0,43 b 1,9 0,35 b 1,46 0,38 b 1,64 0,03 b 4,98 1,05 a 1,56 0,61 b 
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(conclusão) 

Compostos LRI 
Meses de armazenamento de maçãs cv. Galaxy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2-ethyl hexanol 1490b 0,34 0,03 c 0,63 0,15 bc 0,86 0,04 b 0,67 0,21 bc 0,57 0,11 bc 0,96 0,15 b 1,64 0,26 a 0,65 0,06 bc 

6-metil-5-Hepten-2-

ol 
1468b 0,16 0,02 b 0,2 0,01 b 0,2 0,05 b 0,37 0,10 a 0,38 0,10 a 0,4 0,05 a 0,19 0,01 b 0,43 0,02 a 

1-hexanol 1354b 14,01 2,49 bc 18,91 4,51 ab 
12,4

6 
2,45 bc 14,86 1,62 bc 8,39 1,93 c 11,06 0,20 bc 26,36 5,41 a 14,06 4,91 bc 

Cetonas 
                 

2-propanona 804b 0,93 0,05 b 0,59 0,37 b 0,22 0,04 b 0,22 0,05 b 0,2 0,02 b 0,49 0,33 b 4,06 1,39 a 0,28 0,07 b 

3-octanone 1242b 1,38 0,06 b 1,51 0,09 b 1,86 0,06 b 2,46 0,05 b 2,61 0,33 b 6,44 0,38 a 5,58 1,31 a 0,98 0,23 b 

6-Methyl-5-hepten-2-

one 
1321b 1,96 0,17 ab 1,73 0,58 ab 3,18 0,37 a 3,23 0,58 a 1,52 0,56 ab 2,56 0,17 ab 1,06 0,18 b 2,19 0,12 ab 

LRI = Índice de retenção linear experimental. DP = desvio padrão.  nd.: não detectado 

* As concentrações foram calculadas em relação a um padrão interno (3-octanol). 

** Valores médios seguidos pela mesma letra na linha não são significativamente acordo com o teste de de Tukey (p <0,05). 
a espectro de massa e tempo de retenção comparável ao padrão (positivamente identificado). 
b Espectro de massa e o índice de retenção de Kovats de acordo com dados da literatura. 

 

Tabela 5. Compostos voláteis emitidos por maçãs Royal Gala durante oito meses de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com 

monitoramento do QR (ACD-QR 1,3), seguido de 7 dias de vida de prateleira a 20 ºC. 
(continua) 

Compostos LRI 
Meses de armazenamento de maçãs  Royal gala 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ésteres 
 

Concentração (µg L-1) ± DP* 

acetato de etila 871a 0,22 0,05 c** 0,26 0,03 c 1,49 0,16 b 2,93 0,42 a 2,21 0,56 ab 2,52 0,23 a 0,19 0,01 c 0,26 0,02 c 

acetato de isobutila 1035b 2,49 0,55 a 2,71 0,78 a 1,3 0,29 bc 1,73 0,08 abc 1,76 0,11 abc 1,76 0,07 abc 2,35 0,07 ab 1,2 0,31 c 

acetato de butila 108a 47,81 11,24 a 15,3 0,54 b 6,1 1,48 bc 1,92 0,05 c 1,46 0,30 c 0,91 0,00 c 0,53 0,04 c 2,56 0,37 c 

acetato de 2-

metilbutila 
1121b 59,3 5,95 a 41,94 1,17 b 37,31 6,63 b 32,96 1,38 b 33,82 2,07 b 35,38 9,84 b 46,01 0,78 ab 16,11 1,17 c 

acetato de isoamila 1174b nd 
 

3,16 0,16 a 0,28 0,00 d 0,92 0,09 bc 0,52 0,02 cd 1,05 0,41 b 0,18 0,01 d nd 
 

2-Penten-1-ol, 

acetate, (Z)- 
1240b nd 

 
1,04 0,48 b 1,95 0,39 a 0,53 0,10 b 0,68 0,11 b 0,57 0,15 b nd 

 
nd 

 

acetato de hexila 1262b 43,83 6,70 a 18,51 5,57 b 14,2 0,40 bc 9,74 1,99 bcd 6,38 0,87 cd 7,01 1,28 cd 8,54 0,37 cd 4,78 0,67 d 
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(conclusão) 

Compostos LRI 
Meses de armazenamento de maçãs cv. Royal gala 

1 2 3 4 5 6 7 8 

cis - 3-Hexen-1-ol, 

acetate 
1293b nd 

 
0,25 0,004 ab 0,4 0,20 ab 0,16 0,04 b 0,65 0,31 a 0,28 0,03 ab 0,53 0,07 ab nd 

 

5-Hexen-1-ol acetate 1303b 0,46 0,17 c 0,74 0,16 bc 0,84 0,10 b 0,7 0,07 bc 0,74 0,05 bc 1,27 0,10 a 1,22 0,10 a 0,52 0,12 c 

2-Hexen-1-ol acetate 1313b 0,66 0,05 a 0,42 0,05 ab 0,6 0,09 a 0,2 0,04 b 0,18 0,02 b 0,25 0,04 b 0,31 0,01 b 0,37 0,25 ab 

Benzyl acetate 1727b 0,57 0,32 de 0,34 0,03 e 0,97 0,08 c 0,95 0,09 cd 1,31 0,06 bc 1,38 0,12 b 2,27 0,05 a 0,19 0,07 e 

Aldeídos 
                 

Pentanal 1013b 0,39 0,07 b 0,56 0,08 b 0,22 0,06 b 0,5 0,17 b 0,96 0,50 ab 1,41 0,63 a 0,37 0,14 b 0,12 0,01 b 

hexanal 1088b 43,97 2,26 e 100,37 2,02 cd 49,67 7,97 e 78,11 1,52 de 124,46 19,87 c 173,12 29,50 b 238,29 19,20 a 76,86 0,52 de 

heptanal 1193b nd 
 

0,44 0,06 c 3,01 0,25 ab 3,54 0,25 a 2,98 0,04 ab 2,75 0,55 b 0,34 0,01 c nd 
 

trans-2-hexenal 1221b 4,02 0,28 bc 6,15 0,35 b 5,35 1,29 bc 5,61 1,12 bc 5,35 0,74 bc 12,21 1,45 a 6,4 0,46 b 3,16 0,39 c 

Álcoois 
                 

2-propanol 972b 0,1 0,01 c 0,14 0,02 c 0,13 0,03 c 0,17 0,03 c 0,23 0,06 bc 0,45 0,04 a 0,42 0,01 ab 0,31 0,19 abc 

1-butanol 1166a 6,95 0,24 a 2,98 0,47 b 1,31 0,40 b 0,49 0,01 d 0,33 0,04 d 0,28 0,07 d nd 
 

nd 
 

2-Metil-1-butanol  1212a 30,59 14,85 d 84,71 33,94 bc 62,27 2,52 cd 35,57 0,59 d 72,44 15,14 bcd 111,15 7,35 b 159,43 14,81 a 71,86 0,47 bcd 

trans-3-Hexen-1-ol 1363b 0,12 0,03 c 0,2 0,11 bc 0,19 0,03 bc 0,2 0,02 bc 0,4 0,08 abc 0,75 0,41 a 0,59 0,10 ab 0,22 0,08 bc 

trans-2-Hexen-1-ol 1403b 1,78 0,66 abc 3,12 1,03 a 1,67 0,29 bc 2,64 0,36 ab 1,42 0,36 bc 2,54 0,31 ab 1,87 0,11 abc 1 0,11 c 

2-Ethyl Hexanol 1490b 0,48 0,13 ef 0,64 0,06 de 0,94 0,04 bc 0,77 0,05 cd 0,52 0,06 e 1,23 0,08 a 1,11 0,03 ab 0,33 0,002 f 

5-Hepten-2-ol, 6-

methyl- 
1468b 0,12 0,02 b 0,19 0,09 b 0,2 0,03 b 0,46 0,17 a 0,31 0,03 ab 0,29 0,07 ab 0,48 0,01 a 0,27 0,06 ab 

1-hexanol 1354b 20,27 1,45 ab 23,94 7,21 a 13,22 0,58 bc 18,12 1,90 ab 9,14 2,28 c 14,41 1,87 bc 13,06 1,59 bc 8,29 1,60 c 

Cetonas 
                 

2-propanona 804b 1,31 0,20 a 0,41 0,10 b 0,21 0,03 b 0,19 0,01 b 0,2 0,06 b 0,38 0,09 b 1,47 0,02 a 0,51 0,21 b 

3-octanone 1242b 0,88 0,23 d 1,86 0,22 c 1,97 0,18 c 2,28 0,10 bc 2,47 0,07 ab 2,76 0,12 a 1,19 0,19 d nd 
 

 6-Methyl-5-hepten-

2-one  
1321b 3,45 1,37 a 2,04 0,46 ab 2,6 0,34 ab 3,24 0,22 a 2,35 0,19 ab 2,95 0,55 a 3,13 0,51 a 0,96 0,02 b 

LRI = Índice de retenção linear experimental. DP = desvio padrão. nd.: não detectado 

* As concentrações foram calculadas em relação a um padrão interno (3-octanol). 

** Valores médios seguidos pela mesma letra na linha não são significativamente acordo com o teste de Tukey (p <0,05).
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a espectro de massa e tempo de retenção comparável ao padrão (positivamente identificado). 
b Espectro de massa e LRI de acordo com dados da literatura. 

 

 Os aldeídos C6 são gerados usando ácido graxo linoleico e linolênico, como 

precursores por meio da lipoxigenase (LOX) (SCHWAB et al., 2008). Apesar da β-oxidação 

ser considerada a via biossintética principal, a LOX pode tornar-se importante para a 

biossíntese volátil após o período de armazenamento. Aldeídos são produzidos apenas em 

quantidades muito baixas de frutas intactas (MEHINAGIC et al., 2006), entretanto, sugere-se 

que durante a maturação dos frutos, membranas da parede celular tornam-se mais permeáveis, 

permitindo que a via LOX seja ativada a partir do extravasamento dos substratos subcelulares 

(SANZ et al. 1997). Em face disso, o sistema de armazenamento utilizado neste estudo 

reduziu a capacidade de emissão volátil de alguns principais ésteres em função da supressão 

de O2, o que já foi sugerido em outros trabalhos (BOTH et al, 2014), entretanto, o aumento na 

emissão de aldeídos como o hexanal e trans-2-hexenal evidencia a atividade da via LOX, e 

que essa contribui consideravelmente para o perfil de aroma característico de maçãs. LOX e 

hidroperóxido liase (HPL) convertem para hexanal e hexenal, respectivamente, através de 

isômeros 9 e 13-hidroperóxidos. Os aldeídos podem então ser reduzidos pela álcool 

desidrogenase (ADH) para os álcoois C6 correspondentes (SCHWAB et al., 2008). 

 A maioria dos compostos voláteis identificados teve decréscimo em suas emissões no 

último mês de armazenamento, exceto para os ésteres de acetato de butila em ambas as 

cultivares, acetato de hexila, acetato de 5-hexen-1-ol, acetato de 2-hexen-1ol, 6-methyl-5-

hepten-2-one para maçãs Galaxy. No mesmo período, o 2 metil-1-butanol e o hexanal 

tornaram-se os compostos majoritários do perfil volátil das duas cultivares estudadas. Maçãs 

Royal Gala apesar de apresentar um perfil volátil mais proeminente, principalmente de 

ésteres, no primeiro mês de armazenamento, o decréscimo na emissão destes foi mais rápida 

em relação a maçãs Galaxy. A maior síntese de etileno para essa variedade justifica essa 

maior síntese de compostos voláteis, entretanto, os principais parâmetros de qualidade podem 

ser afetados de maneira negativa antecipadamente.  

 As cultivares analisadas passaram pelas mesmas condições de armazenamento, 

entretanto, é possível observar variações significativas em relação à emissão de voláteis. E 

isso se dá em função da enzima ATT, que catalisa reações entra vários álcoois e acil-CoA 

para produzir ésteres (AHARONI et al., 2000), apresentar certa especificidade de substrato 

distinta, como já foi relatado em maçãs ‘Fuji’ e ‘Granny ‘Smith’ (HOLLAND et al, 2005). As 

diferenças na produção de voláteis são causadas pelo genótipo da planta, assim como as 
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diferenças qualitativas e quantitativas na produção de ésteres voláteis. A disponibilidade do 

substrato, bem como, as especificidades de substratos diferentes de enzimas ATT pode 

contribuir para essas diferenças na produção de éster volátil entre cultivares (HOLLAND et 

al., 2005; ECHEVERRIA et al., 2004). 

 

4. CONCLUSÕES 

A otimização dos parâmetros de isolamento dos compostos voláteis de maçãs por meio 

da metodologia de superfície de resposta, utilizando a técnica de microextração em fase 

sólida, por extração a partir do headspace das amostras mostrou a importância das variáveis 

de tempo, temperatura e força iônica. As condições otimizadas para a determinação dos 

compostos voláteis em maçãs foram de 77 minutos de extração, à temperatura de 40 °C e 30% 

(m/v) de adição de NaCl. 

O uso do monitoramento do QR permitiu a conservação de maçãs Galaxy e Royal 

Gala durante o armazenamento prolongado. As maçãs da variedade Galaxy apresentaram 

parâmetros de qualidade superiores em relação as maçãs da variedade Royal Gala, por 

apresentar menor atividade da enzima ACC oxidase, produção de etileno e respiração dos 

frutos.  

O método proposto de micro extração em fase sólida permitiu a avaliação dos 

compostos voláteis dos frutos ao longo do armazenamento. Houve diminuição na produção de 

ésteres, principalmente do acetato de 2-metil-butila, acetato de butila e acetado de hexila, 

considerados os principais compostos de impacto odorífero característico de maçãs, 

contrastando com o aumento de álcoois e aldeídos. 

De maneira geral, a qualidade dos frutos em relação à emissão de voláteis, foi bastante 

afetada no último mês de armazenamento, pois foi observado um decréscimo significativo na 

emissão da maioria dos compostos voláteis. Ainda assim, maçãs Galaxy tiveram maiores 

concentrações dos compostos de maior impacto odorífero característico de maçãs do que 

maçãs da variedade Royal Gala.  
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ARTIGO 2. Desenvolvimento do método de extração líquido-líquido homogênea para 

estudo da composição química de ceras cuticulares de maçãs 

 

 

RESUMO 

 

Um método para a extração de ceras cuticulares da superfície de maçãs foi desenvolvido 

usando a técnica de extração líquido-líquido homogênea (HLLE) baseado no fenômeno de 

separação de fases num sistema de solvente ternário (amostra aquosa/acetona/clorofórmio). 

Após centrifugação, o solvente de extração contendo os analitos foi separado e então 

submetido a análise de rendimento. Diferentes variáveis foram testadas nessa técnica, como o 

tipo e o volume de solventes extrator e dispersor, força iônica e ultrassom.  Os componentes 

da cera cuticular extraídos foram analisados diretamente em GC-FID e GC/MS e também 

foram submetidos a metilação dos ácidos graxos e derivatização com N-metil-N-(tert-

butildimetilsilil)-trifluoroacetamida para análise de compostos com alto ponto de ebulição, 

estes extratos também foram analisados pela técnicas cromatográficas.  Os melhores 

rendimentos das extrações foram obtidos nas seguintes condições: 10 cm² da epiderme dos 

frutos homogeneizados em 5 mL de água destilada; 4 mL solvente extrator (clorofórmio), 

divididos em três extrações sucessivas; 4 mL de solvente dispersor (acetona); agitação em 

vórtex por 2 min. Nas condições otimizadas a extração alcançou rendimentos superiores a 

95%. No ensaio de repetitividade (n  = 10), o RSD para o conteúdo de cera extraído foi menor 

que 3%. O método proporcionou a identificação de 32 compostos, entre eles, ácidos, graxos, 

hidrocarbonetos, esteróis, ácidos, esteróis, terpenos, entre outros, com RSD <10%. O método 

proposto foi aplicado para a determinação dos componentes da cera cuticular de três 

cultivares de maçãs (Pink lady, Red Delicious e Granny Smith). Os ácidos graxos foram os 

constituintes majoritários nos extratos analisados. O n-alcano de 29 carbonos, nonacosano e o 

triterpeno ácido ursólico, também contribuíram de maneira significativa. A técnica HLLE 

atendeu de forma satisfatória a extração dos componentes da cera cuticular de maçãs, 

permitindo a avaliação quantitativa da cera total e dos diferentes constituintes desta fração. 

 

Palavras-chave: extração líquido-líquido homogênea, cera cuticular, maçã, 

cromatografia gasosa  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cutícula, sintetizada pela epiderme de frutas e outros órgãos aéreos não lenhosos da 

planta (LARA et al., 2015), tem suas principais funções atribuídas a minimizar a perda de 

água, limitar a perda de substâncias a partir dos tecidos internos, proteger contra ataques 

físicos, químicos e biológicos, além de proporcionar suporte mecânico para manter a 

integridade do fruto (LARA et al., 2014).  

A camada de cutícula é composta principalmente por cutina, um polímero poliéster 

rico em ácidos graxos hidroxilados e epóxi-hidroxilados de cadeia longa (C16 e C18) 

(LÓPEZ-CASADO et al., 2007) e cristalóides de cera epicuticular que revestem a superfície 
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externa da planta (KUNST & SAMUELS, 2003). Além disso, existe uma mistura de grande 

variabilidade composicional, entre e dentro de espécies de plantas, dessa camada hidrofóbica 

que incluem ácidos graxos de cadeia longa (> C18), hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, 

cetonas, ésteres, triterpenos, esteróis e flavonóides (JETTER et al. 2006). A produção de cera 

cuticular é influenciada por diversas condições, como variações de temperatura, estresse 

hídrico, ataque de patógenos (Penicillium expansum causador do mofo azul em maçãs 

armazenadas) e herbívoros, entre outras (CAMERON et al., 2002; KIM et al., 2007; 

FRANCHINI et al., 2010; AHMADI-AFZADI et al., 2015). 

O transporte de umidade durante a maturação, amadurecimento, desenvolvimento pós-

colheita e armazenamento de frutos ocorre pela transpiração epidérmica, e é um processo que 

continua após a colheita e constitui uma das causas mais importantes de perda de água e peso 

durante o armazenamento de maçãs, resultado da respiração dos frutos e difusão através da 

cutícula da fruta (VERAVERBEKE et al., 2003; VERAVERBEKE et al., 

2001a;  VERAVERBEKE et al., 2001b) acarretando em perdas econômicas diretas. Essa 

permeabilidade cuticular à água varia em função de fatores como maturidade das frutas, 

condições ambientais, diferenças genéticas em fatores como espessura da cutícula, presença 

de poros ou fendas, e a quantidade, distribuição ou a composição química dos componentes 

cuticulares (MAGUIRE et al., 1999; PESCHEL et al., 2003  e  GIBERT et al., 2010). A 

susceptibilidade de frutos a infecções pode estar relacionada com áreas sem recobrimento ou 

mesmo com microfissuras na superfície da camada cuticular geradas durante o 

armazenamento (CAJUSTE et al., 2010). Em maçãs, sugere-se que a propagação do fungo 

Penicillium expansum em sua maioria depende dos componentes químicos presentes na casca 

ou ainda, pela síntese de novas ceras, as quais impõem uma barreira física contra a infecção 

em áreas susceptíveis do fruto (KONARSKA, 2012; AHMADI-AFZADI, 2015). Em laranjas 

‘Navelate’, o efeito protetor do tratamento com etileno contra a doença por Penicillium 

digitatum, tem sido atribuído à síntese de novas ceras (CAJUSTE et al., 2010). Apesar disso, 

a avaliação da composição da cutícula dos frutos tem sido largamente ignorada no que diz 

respeito à sua influência na modulação do desenvolvimento do fruto e, em particular, no 

amadurecimento e desempenho pós-colheita (LARA et al., 2014).  

A caracterização de ceras cuticulares de frutos, principalmente maçãs, tem sido 

tipicamente realizada por extração líquido-líquido diretamente da superfície de órgãos 

intactos com grandes volumes de solventes orgânicos (>300 mL), tais como 

clorofórmio/metanol ou hexano (POST-BEITTENMILLER, 1996; WANG et al., 2014; YIN 

et al., 2011). A essa técnica de extração são inerentes alguns aspectos negativos, tais como a 
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utilização de grandes volumes de solventes orgânicos tóxicos, concentração do extrato até um 

pequeno volume (DONG et al., 2012) e a geração de grandes volumes de poluentes, 

exposição a vapores de solventes orgânicos, além de ser considerado um procedimento 

oneroso, moroso e ambientalmente prejudicial. Por outro lado, as tendências em química 

analítica verde objetivam o desenvolvimento de métodos de preparo da amostra em que a 

simplificação e miniaturização dos procedimentos conduzem a um consumo mínimo solvente, 

reduzindo drasticamente os resíduos laboratoriais (GUARDIA e ARMENTA, 2011; 

GAŁUSZKA et al., 2013). Nesse contexto, métodos modernos e não convencionais vem 

surgindo para atender essa demanda para diferentes analitos e matrizes, podemos citar a 

extração líquido-liquido dispersiva (DLLME) ou homogênea. (HLLE).  

A extração líquido-líquido homogênea (HLLE) extrai os analitos de interesse a partir 

de uma solução homogênea em uma fase sedimentada formada pelo fenômeno de separação 

de fases (IGARASHI et al., 1999; GHIASVAND et al., 2005). No sistema de solvente 

ternário, a condição inicial é uma solução homogênea, ou seja, não existe nenhuma interface 

fixa entre a fase aquosa (amostra) e a fase de solvente orgânico (extração) devido às 

características de miscibilidade do solvente dispersor, tanto com a fase extratora, quanto com 

a fase aquosa, auxiliando a formação de pequenas gotas de solvente de extração na solução da 

amostra (WANG et al., 2008; ZHAO et al., 2009; REZAEE et al., 2006). Dessa forma, a área 

superficial da interface é significativamente maior inicialmente e faz com que o equilíbrio seja 

atingido rapidamente devido à rápida partição dos analitos a partir da fase aquosa para o 

solvente de extração.  

Nesse contexto, o conhecimento sobre as especificidades dessa camada cuticular bem 

como suas verdadeiras funções e interações com o meio ainda incitam investigações e 

ilustram a necessidade de realizar estudos direcionados exclusivamente a uma espécie vegetal, 

devido a grande variabilidade composicional. Devido à importância da caracterização da 

fração lipídica da epiderme das maçãs e a carência de métodos com abordagem verde, o 

objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método de extração líquido-líquido 

homogêneo para determinação quantitativa dos analitos presentes na cutícula de maçãs por 

cromatografia em fase gasosa. Ademais o método foi aplicado para a caracterização de 

diferentes cultivares de maças (Pink lady, Red Delicious e maçã verde Granny Smith). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Amostras 
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As amostras de maçãs da cv. Gala foram utilizadas para o desenvolvimento do método 

de extração e determinação da cera superficial foram adquiridas nos supermercados locais da 

cidade de Santa Maria, RS, Brasil, em diferentes lotes para o desenvolvimento do método. As 

maçãs de diferentes cultivares, Pink lady, Red Delicious e maçã verde Granny Smith foram 

avaliadas utilizando o método desenvolvido. 

 

2.2. Preparo das amostras 

 

A extração da cera da casca foi realizada utilizando a técnica de HLLE. A casca foi 

amostrada através da remoção da epiderme e 2-3 mm de córtex da parte equatorial em forma 

irregular de 10 frutos com um acessório de corte de epiderme manual. Desses pedaços foram 

retirados com auxílio de um molde de formato quadrangular de 1 cm² uma amostra 

padronizada de casca de cada fruto e, então, foram reunidos para o procedimento de extração. 

As cascas foram transferidas para um tubo Falcon de fundo cônico de 50 mL e congeladas a -

30 °C até o dia das análises. As amostras foram homogeneizadas em UltraTurrax (TE102, 

Tecnal, Brasil) na velocidade máxima durante 30 s juntamente com 5,0 mL de água destilada. 

Após, as frações orgânicas estudadas foram adicionadas e submetidas à agitação em vórtex 

(QL-901, Coleman, Brasil) por 2 min. Logo após, as amostras foram centrifugadas para a 

separação das fases e a fração orgânica foi reservada. Os resultados do rendimento da 

extração foram mensurados gravimetricamente em balança analítica Shimadzu (AY-220, 

Shimadzu Corporation, Quioto, Japão) após a evaporação da fase orgânica e secagem a 105 

°C em estufa convencional (De Leo & Cia Ltda, Brasil) até massa constante.  

 

2.3. Otimização dos parâmetros de extração da cera 

 

Diferentes variáveis foram estudadas na otimização da extração da cera das amostras 

de maçãs, entre elas os tipos de solventes orgânicos para a extração e dispersão da fase 

extratora, bem como os volumes e o número de partições empregando os solventes de 

extração e dispersão. A força iônica do meio e o uso da radiação ultrasônica também foram 

avaliados. Ensaios sistemáticos foram realizados de forma univariada em no mínimo 5 

repetições. 

 

2.3.1. Seleção do solvente extrator 
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Para escolha do solvente extrator foram realizados ensaios utilizando solventes de 

densidades maiores: clorofórmio (densidade: 1,47 g/mL) e diclorometano (densidade: 1,33 

g/mL) e menores do que a da água: tolueno (densidade: 0,87 g/mL), isooctano (densidade: 

0,69 g/mL) e hexano (densidade: 0,66 g/mL), os quais apresentam também diferentes 

polaridades e solubilidade em água. Primeiramente, para a extração foram fixadas as 

condições de 500 µL de solvente extrator na primeira extração seguido de quantas extrações 

fossem necessárias para uma estabilização de massa extraída com alíquotas de 250 µL de 

solvente extrator e 1,0 mL de acetona como solvente dispersor. 

 

2.3.2. Seleção do solvente dispersor 

Para seleção do solvente dispersor foram realizados ensaios utilizando os solventes 

acetona, metanol e acetonitrila. Os demais parâmetros de extração foram fixados em volume 

de 1,0 mL do solvente dispersor e 500 µL de clorofórmio como solvente extrator na primeira 

extração, seguido de quantas extrações fossem necessárias para uma estabilização de massa 

extraída com 250 µL clorofórmio. 

 

2.3.3. Influência da força iônica e uso do ultrassom 

 

A influência da força iônica na solução aquosa por adição de NaCl foi testada 

utilizando proporções de 0, 15 e 30% (m/v). Além disso, o uso da irradiação ultrassônica 

como energia para homogeneização durante a extração foi testada, onde a solução aquosa 

contendo a amostra mais a mistura de solvente extrator e dispersor foi submetida ao banho de 

ultrassom (Schuster, L-100, Brasil) de potência 170 W e frequência 60 Hz ou a sonda de 

ultrassom (Sonifier 250, Branson, USA) de potência 200 W e frequência 20 kHz empregando 

uma probe de 7 mm de superfície no modo constante por 2 min. 

 

2.3.4. Volume do solvente extrator 

 

Para determinação do volume do solvente extrator foram realizadas extrações 

utilizando-se 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 mL de solvente extrator na primeira extração seguida de 

quantas extrações fossem necessárias para uma extração completa, com 1,0 mL de solvente 

extrator. Nesse ensaio foi utilizado o clorofórmio como solvente extrator e 1,0 mL de acetona 

como solvente dispersor. 
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2.3.5. Volume do solvente dispersor 

 

Depois de selecionados o solvente dispersor e o solvente extrator, bem como o volume 

deste a ser utilizado no procedimento, foram realizados testes comparativos para os volumes 

de 2,0, 3,0, e 4,0 mL de solvente dispersor. Para a extração foram utilizados 2,0 mL de 

solvente extrator (clorofórmio) na primeira extração seguida das extrações necessárias para a 

uma extração exaustiva com 1,0 mL de solvente extrator e acetona como solvente dispersor. 

Além disso, foi realizado um ensaio para comprovar a influência do solvente dispersor 

no procedimento de extração. Desta forma, o volume de fase orgânica recuperada neste último 

ensaio foi mensurado e esse volume de clorofórmio foi adicionado diretamente a amostra sem 

o solvente dispersor para verificar se realmente o solvente dispersor é necessário. 

 

2.4. Caracterização da cera 

 

Com as melhores condições para a extração da cera superficial das cascas de maçã 

definidas, o volume de fase orgânica recuperada das extrações (homogeneizado das frações) 

foi transferido para um balão volumétrico de 10 mL. No balão foi adicionado um volume de 

250 µL de uma solução contendo um padrão interno (PI) o tricosanoato de metila (23:0) na 

concentração de 4,006 mg/mL e, então, o volume foi completado com acetona. Desse volume, 

5,0 e 4,0 mL da fase orgânica foram separados para análise gravimétrica de cera (descrito no 

item 2.2) e determinação dos ácidos graxos e o restante, aproximadamente 1,0 mL, foi 

destinado a análise da composição da cera pela análise direta da fração orgânica e 

derivatização para análise dos compostos de alto ponto de ebulição. 

 

2.4.1. Determinação da composição de ácidos graxos 

 

O volume de 4 mL da solução contendo a cera foi transferido para tubos de ensaio de 

10 mL. Logo após, o solvente da amostra foi evaporado utilizando um sistema de vácuo (-760 

mmHg) (Q355J, Quimis, Brasil) a 40 °C para a obtenção da fração lipídica. Os lipídeos foram 

derivatizados segundo o método descrito por Hartman e Lago (1973). Assim, a fração foi 

adicionada de 1,0 mL de KOH (0,4 M) em metanol e submetido a banho maria com água em 

ebulição por 10 min. Após o resfriamento a temperatura ambiente, foi adicionado 3,0 mL de 

ácido sulfúrico (1 M) em metanol e novamente aquecido por 10 min. Em seguida, os tubos 

foram resfriados e adicionados de 2 mL de hexano e homogeneizados em vórtex por 30 
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segundos. Posteriormente, foi realizada a retirada do sobrenadante contendo os ésteres 

metílicos de ácidos graxos (FAME) dissolvidos em hexano para análise cromatográfica. 

Os FAME foram analisados em um cromatógrafo a gás equipado com detector de 

ionização em chama (GC-FID) da marca Varian modelo Star 3400CX (CA, USA) e 

amostrador automático Varian, modelo 4200 (CA, USA). Os FAME foram separados em 

coluna capilar CPWAX 52CB (Middelburg, The Netherlands) (50 m × 0,32 mm × 0,20 µm). 

O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio à pressão constante de 15 psi. O injetor manteve-se 

no modo splitless e temperatura de 250 °C. A temperatura inicial da coluna foi de 50 °C, onde 

permaneceu 1 min, aumentando para 180 °C com taxa de 20 °C/min e novamente aumentando 

para 200 °C com taxa de 2 °C/min. Por fim, aumentando para 240 °C com taxa de 10 °C/min, 

mantendo-se em isoterma por 10 min. O detector manteve-se na temperatura de 240 °C. A 

identificação dos FAME foi realizada por comparação dos tempos de retenção dos analitos 

com padrões FAME Mix-37 (P/N 47885-U; Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). Os resultados 

foram calculados por padronização interna e foram expressos em mg de ácido graxo/g de cera. 

2.4.2.  Determinação da composição da cera 

O volume de 500 µL da solução contendo a cera foi transferido para vials de injeção 

de 2 mL e o solvente da amostra foi evaporado utilizando um sistema de vácuo (-760 mmHg) 

a 40 °C. O resíduo foi re-dissolvido em 50 µL de clorofórmio e agitado vigorosamente em 

agitador do tipo vórtex e então analisado por GC.  

A análise dos compostos com alto ponto de ebulição ocorreu com auxílio de uma 

derivatização de acordo com Oms-Oliu e colaboradores (2011). Assim, 100 µL do extrato foi 

transferido para vials de injeção de 2 mL e o solvente da amostra foi evaporado utilizando um 

sistema de vácuo (-760 mmHg) a 40 °C. O resíduo foi re-dissolvido em 40 µL de uma solução 

de cloridrato de metoxiamina em piridina na concentração de 20 mg/mL, a reação procedeu 

por 90 min à 40 °C, seguido por um tratamento de 30 min com 60 µL do derivatizante 

MTBSTFA (N-metil-N-(tert-butildimetilsilil)-trifluoroacetamida) na mesma temperatura. Os 

derivados TBDMSi foram analisados em GC. 

Para ambos os extratos da cera 1 µL da amostra foi analisada em GC-FID da marca 

Varian modelo Star 3400CX (CA, USA) e amostrador automático Varian, modelo 4200 (CA, 

USA). Os compostos foram separados em coluna capilar BPX-5 (marca; pais de origem 

Australia) (25 m × 0,22 mm × 0,25 µm). O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio à pressão 

constante de 15 psi. O injetor manteve-se no modo splitless (1 min) e temperatura de 300 °C. 

A temperatura inicial da coluna foi de 50 °C, onde permaneceu 1 min, aumentando para 200 
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°C com taxa de 10 °C/min e novamente aumentando para 320 °C com taxa de 3 °C/min, 

mantendo-se em isoterma por 10 min. O detector manteve-se na temperatura de 280 °C. Os 

resultados foram calculados por padronização interna e foram expressos em mg/g de cera. 

A análise qualitativa dos compostos da cera foi efetuada por um cromatógrafo gasoso 

Shimadzu QP2010 Plus acoplado a espectrômetro de massas (GC/MS, Shimadzu Corporation, 

Quioto, Japão). Para estas análises, foram usadas as mesmas condições cromatográficas acima 

descritas e hélio foi utilizado como o gás de arraste. O MS foi operado no modo de ionização 

por impacto de elétrons com uma energia de ionização de 70 eV e o analisador tipo 

quadropolos simples operando em modo de varredura em um intervalo de massas de 35-350 

m/z. Os analitos foram identificados com base na comparação dos espectros de massas 

obtidos com aqueles disponíveis na biblioteca National Institute of Standards and Technology 

(NIST) e na literatura. 

 

2.5. Validação do método 

 

Definidas as melhores condições de extração e separação dos analitos foi avaliado a 

precisão do método, em um ensaio de repetitividade que foi efetuado através da extração e 

análise de cromatográfica de dez amostras. O padrão interno de C23:0 (tricosanoato de 

metila) foi adicionado para relacionar quantitativamente com os analitos.  

 

2.6. Avaliação da composição da cera de diferentes cultivares de maçãs  

 

Sob as condições ideais de extração, os componentes da cera cuticular de três 

cultivares de maçãs, incluindo Pink lady, Red Delicious e maçã verde Granny Smith, foram 

determinados pelo método desenvolvido. As avaliações foram realizadas em cinco repetições.  

 

2.7. Análise estatística 

 

Uma análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey foi realizada para comparação de 

médias entre as variáveis avaliadas (p  <0,05). Todas as análises foram realizadas utilizando o 

software Statistica® version 7.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1. Otimização do procedimento de HLLE 

 

A Tabela 1 mostra os resultados de rendimento para cada um dos solventes testados 

em dez extrações, sendo possível observar um rendimento de extração significativamente 

maior para o clorofórmio em todas as extrações realizadas. A seleção do solvente extrator 

ideal foi baseada no maior rendimento (mg de cera) da extração da amostra. Entre os cinco 

solventes testados neste ensaio, o diclorometano não pôde ser utilizado como solvente extrator 

para esta matriz, uma vez que não ocorreu a formação bifásica, mesmo após a centrifugação e 

redução da temperatura. Dos demais solventes utilizados, todos atenderam ao princípio da 

técnica e foi possível recuperar a fase orgânica após a centrifugação da dispersão. Para 

recuperação maior do que 95% da massa de cera extraível em cada solvente foram realizadas 

partições de 250 µL, sendo a primeira extração realizada com 500 µL de solvente extrator e 

1,0 mL de dispersor. Dessa forma, foi necessário que o procedimento de extração fosse 

realizado dez vezes com os solventes tolueno, isooctano e hexano, até que fosse observada 

uma estabilização gravimétrica de cera extraída. Para o clorofórmio, essa estabilização 

gravimétrica só foi observada ao fim da décima terceira extração (dados não mostrados). O 

rendimento em massa de cera extraída foi significativamente menor para os solventes tolueno, 

hexano e isooctano (Tabela 1), sendo desta forma atribuído ao clorofórmio a melhor opção 

para utilizar como solvente extrator.  

Tabela 1. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída em dez extrações com diferentes 

solventes de extração. 

Extrações Clorofórmio Tolueno Isooctano Hexano 

1ª 3,5 ± 0,4 Ga 1,9 ± 0,8 Eb 1,9 ± 0,3 Eb 1,7 ± 0,7 Cb 

2ª 6,6 ± 0,4 FGa 2,9 ± 0,3 Eb 3,5 ± 0,6 DEb 3,5 ± 0,8 BCb 

3ª 8,8 ± 0,7 EFa 4,6 ± 0,4 Db 4,2 ± 0,6 CDb 4,7 ± 0,6 ABCb 

4ª 11,6 ± 1,6 DEa 6,4 ± 0,2 Cb 4,9 ± 0,8 BCDb 6,0 ± 0,6 ABCb 

5ª 13,0 ± 1,5 CDa 7,5 ± 0,1 Cb 5,5 ± 0,6 ABCb 7,0 ± 1,3 ABCb 

6ª 15,1 ± 1,4 BCa 9,7 ± 0,7 Bb 6,0 ± 0,7 ABCc 8,7 ± 2,2 ABbc 

7ª 16,7 ± 1,1 ABa 12,7 ± 0,6 Ab 6,4 ± 0,7 ABc 9,5 ± 2,7 Abc 

8ª 17,8 ± 1,1 ABa 13,2 ± 0,4 Ab 6,7 ± 0,8 ABc 10,0 ± 2,9 Abc 

9ª 18,4 ± 1,2 Aa 13,2 ± 0,3 Ab 6,7 ± 0,9 ABc 10,1 ± 2,9 Abc 

10ª 19,4 ± 1,1 Aa 13,4 ± 0,4 Ab 6,9 ± 0,7 Ac 10,4 ± 2,7 Abc 

Os dados correspondem as médias ± DP de três repetições. 
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Letras minúsculas diferentes na mesma linha representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias de 

acordo com ANOVA. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias 

de acordo com ANOVA. 

O solvente dispersor ideal para o processo de extração também foi otimizado. A 

Tabela 2 mostra os resultados do rendimento da extração combinando clorofórmio com três 

diferentes solventes dispersores em dez extrações sucessivas. A maior eficiência na extração 

foi constatada com o uso da acetona como solvente dispersor. Além do alto rendimento 

obtido, a baixa toxicidade e o custo do solvente podem ser considerados aspectos positivos na 

escolha. 

O parâmetro fundamental para escolha do tipo de solvente dispersor é sua solubilidade 

tanto na fase orgânica (extratora) quanto na fase aquosa (amostra). Uma vez que é a partir da 

injeção da mistura adequada dos solventes extrator e dispersor na amostra que o solvente 

extrator é disperso em gotas muito pequenas na fase aquosa extraindo os analitos (RAZAEE, 

et al., 2010). 

Tabela 2. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída em dez extrações com diferentes 

solventes dispersores. 

Extrações* Acetona Acetonitrila Metanol 

1ª 3,8 ± 0,7 Ha 3,1 ± 0,2 Fa 1,2 ± 0,9 Fb 

2ª 7,3 ± 0,7 Ga 5,4 ± 0,7 Eab 3,4 ± 1,2 EFb 

3ª 9,1 ± 0,2 Fa 6,7 ± 0,3 Eab 5,5 ± 2,0 DEFb 

4ª 11,0 ± 0,3 Ea 8,6 ± 0,2 Dab 7,3 ± 2,2 CDEb 

5ª 12,8 ± 0,1 Da 9,7 ± 0,5 CDab 9,1 ± 2,2 BCDb 

6ª 14,6 ± 0,5 Ca 11,1 ± 0,5 BCb 10,9 ± 2,0 ABCb 

7ª 15,3 ± 0,4 BCa 12,2 ± 0,6 ABb 12,1 ± 1,6 ABb 

8ª 16,4 ± 0,2 ABa 12,7 ± 0,8 ABb 13,4 ± 1,3 ABb 

9ª 16,5 ± 0,2 Aa 12,8 ± 0,6 Ab 13,8 ± 1,4 Ab 

10ª 17,3 ± 0,0 Aa 13,8 ± 0,9 Ab 15,2 ± 0,7 Ab 

Os dados correspondem as médias ± DP de três repetições. 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias de 

acordo com ANOVA. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias 

de acordo com ANOVA. 

*Primeira extração realizada com 500 µL de clorofórmio e 1 mL de cada solvente dispersor testado. Demais 

extrações realizadas com 250 µL de clorofórmio.  

 O efeito da força iônica na solução aquosa da amostra por adição de NaCl, bem como 

o uso do ultrassom como energia para homogeneização durante a extração para aumentar a 
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eficiência de extração podem ser observados na Tabela 3, em comparação com a agitação em 

vórtex sem adição de sais, considerado como  o controle para esse ensaio.  

Foi possível observar o maior rendimento das extrações nos ensaios com a adição de 

NaCl, porém esse alto rendimento está associado às partículas da matriz que migraram para a 

fase orgânica superestimando a massa lipídica do conteúdo extraído. Sabe-se que, o efeito de 

adição de sais à matriz pode aumentar a eficiência da extração, particularmente para analitos 

mais polares (PSILLAKIS & KALOGERAKIS, 2003).  

Em relação ao efeito do ultrassom, o uso do banho de ultrassom resultou no menor 

rendimento de extração. Já para o uso da sonda de ultrassom, apesar do rendimento das 

extrações equipararem-se com o ensaio controle, o uso da homogeneização em vórtex foi 

considerada a mais adequada, pois muitas vezes é difícil assegurar a uniformidade da energia 

ultrassônica entre amostras nos ensaios individuais. Ademais, a degradação de analitos de 

interesse pode ocorrer devido à influência do ultrassom e aquecimento. Assim como a adição 

de sais, o ultrassom pode aumentar a formação das gotículas finas nesses procedimentos de 

extração pelo efeito da implosão das bolhas geradas por cavitação, o que poderia acelerar a 

transferência de massa entre as duas fases imiscíveis, além de reduzir o tempo de equilíbrio e, 

assim, ajudar a melhorar a eficiência da extração (CAPOTE & CASTRO, 2007; 

SZRENIAWA-SZTAJNERT, ZABIEGALA, NAMIESNIK, 2013). A extração de 

componentes voláteis de açafrão foi favorecida com o uso da energia ultrassônica para a 

homogeneização do vegetal com solventes (SERESHTI, HEIDARI, SAMADI, 2014), porém 

para a matriz em estudo, foi possível observar que o uso do ultrassom não favoreceu o 

procedimento de extração em relação a uma homogeneização com vórtex. 

O uso do homogeneizador tipo vortéx no tratamento controle para a extração 

apresentou vantagem em relação a instrumentação que é menos onerosa do que um banho ou 

sonda de ultrassom, além de permitir a execução da análise em sistema fechado (ANDRUCH 

et al., 2013). Sendo assim, a otimização do método seguiu com a partição dos analitos sem a 

adição de NaCl e a homogeneização durante as extrações pelo uso do vórtex.  
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Tabela 3. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída em dez extrações com influência da força iônica na solução aquosa da amostra por adição 

de NaCl e o uso da irradiação ultrassônica como energia para homogeneização. 

Extrações* Controle** NaCl 30% NaCl 15% US Sonda US Banho 

1ª 4,0 ± 0,2 Hbc 7,6 ± 1,0 Ga 4,2 ± 1,0 Ebc 3,0 ± 0,6 Ec 5,6 ± 1,3 Fab 

2ª 6,6 ± 0,3 Gb 10,4 ± 1,9 Ga 8,2 ± 1,1 DEab 6,1 ± 0,3 DEb 7,3 ± 1,3 EFb 

3ª 8,6 ± 0,1 Fbc 15,4 ± 0,7 Fa 11,7 ± 1,7 CDb 8,0 ± 1,1 CDc 8,7 ± 1,5 DEbc 

4ª 11,1 ± 0,7 Eb 18,7 ± 1,2 EFa 13,1 ± 0,9 BCb 10,6 ± 1,9 BCb 9,9 ± 1,4 CDEb 

5ª 12,6 ± 0,6 Dbc 20,5 ± 1,2 DEa 15,1 ± 1,3 ABCb 11,8 ± 1,1 ABc 10,2 ± 0,3 BCDc 

6ª 13,1 ± 0,2 CDc 23,0 ± 1,3 CDa 16,3 ± 1,2 ABb 12,9 ± 1,6 ABc 11,2 ± 0,5 ABCDc 

7ª 14,3 ± 1,0 BCbc 24,2 ± 1,1 BCDa 17,1 ± 1,9 ABb 13,6 ± 1,6 ABbc 13,1 ± 0,9 ABCc 

8ª 15,2 ± 0,4 ABbc 25,0 ± 0,9 ABCa 18,0 ± 1,7 Ab 14,8 ± 1,4 Ac 13,1 ± 0,9 ABc 

9ª 15,6 ± 0,3 ABbc 27,1 ± 1,7 ABa 18,5 ± 1,7 Ab 15,2 ± 1,2 Abc 13,5 ± 0,7 Ac 

10ª 15,9 ± 0,1 Abc 28,1 ± 1,5 Aa 18,4 ± 1,3 Ab 15,4 ± 1,2 Ac 13,6 ± 0,9 Ac 

Os dados correspondem as médias ± DP de três repetições. Volume de extrator e dispersor na 1 extração e o volume do restante das extrações 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias de acordo com ANOVA. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias de acordo com ANOVA. 

*Primeira extração realizada com 500 µL de clorofórmio e 1 mL de acetona. Demais extrações realizadas com 250 µL de clorofórmio.  

** Extração sem adição de sais e homogeneização em vórtex por dois minutos.
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  Para avaliar o volume de solvente de extração capaz de extrair >95% do conteúdo de 

cera superficial com o menor número de extrações possíveis, a matriz foi submetida aos 

procedimentos de extração com diferentes volumes de clorofórmio na extração inicial e 

extrações seguintes com 1,0 mL de clorofórmio. A Tabela 4 mostra os resultados do 

rendimento da extração para cada um destes ensaios. 

Tabela 4. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída com diferentes volumes de 

clorofórmio. 

Extrações 1 mL de clorofórmio* 2 mL de clorofórmio* 3 mL de clorofórmio* 4 mL de clorofórmio* 

1ª 6,4 ± 0,2 Dc 7,5 ± 0,4 Cb 8,6 ± 0,2 Ca 7,3 ± 0,1 Cb 

2ª 8,8 ± 0,1 Cb 10,6 ± 0,3 Ba 9,3 ± 0,4 BCb 9,4 ± 0,1 Bb 

3ª 9,6 ± 0,4 Bb 10,8 ± 0,1 ABa 9,6 ± 0,6 ABb 10,0 ± 0,5 ABab 

4ª 10,5 ± 0,3 Ab 11,4 ± 0,2 Aa 10,6 ± 0,2 Aab 10,9 ± 0,5 Aab 

Os dados correspondem as médias ± DP de três repetições. 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias de 

acordo com ANOVA. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias 

de acordo com ANOVA. 
*Volume de clorofórmio utilizado na primeira extração e 1 mL de acetona. Demais extrações feitas com 1,0 mL 

de clorofórmio. 

 Apesar do rendimento significativamente maior obtido na extração inicial com 3,0 mL 

de clorofórmio, é possível observar que logo na segunda extração tivemos um rendimento 

maior no ensaio com volume inicial de 2,0 mL de clorofórmio, o que favoreceu uma 

recuperação do conteúdo de cera >92% em relação ao conteúdo da última extração. Quando 

do seguimento da terceira extração o conteúdo recuperado é de quase 95%, que atende ao 

requisito de escolha para este ensaio. Portanto, uma extração inicial com 2,0 mL de 

clorofórmio seguida de mais 3 extrações com 1,0 mL do mesmo solvente mostrou ser 

favorável para a extração de cera superficial da matriz. 

 Assim como para o solvente extrator o volume do solvente dispersor foi avaliado em 

1,0, 2,0, 3,0, 4,0 mL. A Tabela 5 mostra os resultados do rendimento das extrações. 
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Tabela 5. Conteúdo (mg/10cm² casca) de cera extraída com clorofórmio juntamente com 

diferentes volumes de acetona como solvente dispersor e extrações sem a influência do 

solvente dispersor. 

 
Com dispersor 

Extrações 
1,0 mL de acetona + 

clorofórmio1 

2,0 mL de acetona+ 

clorofórmio1 

3,0 mL de acetona+ 

clorofórmio1 

4,0 mL de acetona+ 

clorofórmio1 

1ª 6,4 ± 0,4 Cc 11,1 ± 0,1 Cb* 11,9 ± 0,2 Ca* 12,4 ± 0,3 Ca* 

2ª 10,6 ± 0,2 Bb 14,6 ± 0,1 Ba* 14,2 ± 0,2 Ba* 14,6 ± 0,3 Ba* 

3ª 13,1 ± 0,2 Ac 15,9 ± 0,2 Ab* 15,6 ± 0,3 Ab 16,7 ± 0,4 Aa* 

4ª 13,3 ± 0,1 Ab 16,3 ± 0,3 Aa* 16,3 ± 0,5 Aa 16,9 ± 0,5 Aa* 

 
Sem dispersor 

Extrações 

 

2 mL  clorofórmio2 3 mL clorofórmio2 3,5 mL clorofórmio2 

1ª - 8,1 ± 0,1 Cb 9,27 ± 0,4 Ca 8,5 ± 0,4 Cab 

2ª - 11,8 ± 0,1 Bb 12,8 ± 0,15 Ba 12,33 ± 0,3 Ca 

3ª - 14,3 ± 0,7 Aab 14,9 ± 0,56 Aa 13,43 ± 0,3 Bb 

4ª - 15,0 ± 0,4 Aa 15,5 ± 0,36 Aa 15,37 ± 0,3 Aa 

Os dados correspondem as médias ± DP de três repetições. 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias de 

acordo com ANOVA. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias 

de acordo com ANOVA. 
*Representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias dos ensaios de extrações com e sem solvente 

dispersor de acordo com ANOVA. 

1Volume de acetona utilizado para a extração inicial com 2 mL de clorofórmio. Demais extrações feitas com 1,0 

mL de clorofórmio. 
2Volume de clorofórmio utilizado para a extração inicial sem uso de solvente dispersor. Demais extrações feitas 

com 1,0 mL de clorofórmio. 

 

 O menor rendimento foi obtido com o menor volume de solvente dispersor utilizado 

(1,0 mL), sendo que para os maiores volumes (3,0 e 4,0 mL) o rendimento da primeira e da 

segunda extração não se diferenciam entre si, porém, na terceira extração o rendimento é 

significativamente maior para o ensaio com 4,0 mL de volume de solvente dispersor e este 

corresponde a uma recuperação de cera cuticular superior a 98% em relação a última extração. 

Portanto, o método com três extrações sucessivas, a primeira com 2 mL e as demais com 1 

mL de clorofórmio com adição de 4 mL de acetona como solvente dispersor mostrou ser 

suficiente para a extração de cera cuticular (>95%). Nesse experimento foi observado que o 

volume recuperado de fase orgânica após a centrifugação da dispersão foi proporcionalmente 

maior ao aumento do volume de solvente dispersor utilizado, o que facilita o procedimento de 

recuperação da fase orgânica. Considerando que a acetona é miscível tanto na fase extratora 

quanto na fase aquosa, uma parte é retida pela fase aquosa sendo que outra é incorporada ao 

solvente extrator.   
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 Para finalizar, foi investigado se o solvente dispersor tinha influência positiva sobre as 

extrações de cera ou os melhores rendimentos estavam baseados no volume de solvente 

orgânico utilizado na extração. Para tanto, a partir deste último ensaio, das extrações que 

resultaram os melhores rendimentos (2,0, 3,0 e 4,0 mL de acetona) o volume de fase orgânica 

recuperada foi mensurada. Na primeira extração foram recuperados 2,23 ± 0,06, 2,87 ± 0,06, 

3,43 ± 0,06 mL de fase orgânica (médias ± DP de três repetições), respectivamente, desta 

forma, foram utilizados para a primeira extração os volumes de 2,0, 3,0 e 3,5 mL de 

clorofórmio, além de mais três extrações com 1,0 mL de clorofórmio. A Tabela 5 mostra os 

resultados do rendimento das extrações com diferentes volumes de clorofórmio sem a 

influência do solvente dispersor. 

Apesar de os rendimentos obtidos, se equivalerem a alguns outros rendimentos de 

extrações em que o solvente dispersor foi utilizado (Tabela 5), em relação à escolha do melhor 

rendimento obtido nas extrações com o uso de solvente dispersor, o rendimento da extração 

somente com clorofórmio foi significativamente menor. Portanto, o ensaio revelou que o uso 

do solvente dispersor tem influência positiva sobre a extração da cera cuticular da matriz. 

 O método analítico otimizado fez uso de 10 cm² de cascas de maçãs, 4 mL de volume 

total de clorofórmio como solvente extrator (2 mL na primeira partição, seguido de duas 

partições de 1 mL cada), 4 mL de acetona como solvente dispersor e agitação de 2 min em 

vortex em cada procedimento de partição. Todas as frações foram aferidas em balão 

volumétrico de 10 mL para o estudo da caracterização da cera cuticular de maçãs. 

 

3.2. Avaliação da precisão do método nas diferentes frações da cera 

 

A precisão do método de HLLE para a extração e determinação da composição de cera 

cuticular de maçãs foi avaliada pelo RSD de dez repetições. Em relação ao rendimento das 

extrações foi possível extrair 16,12 ± 0,45 mg/10 cm² (média ± DP) de cera sendo que, o RSD 

(%) foi de 2,81%. O RSD encontrado mostrou uma repetitividade satisfatória para o método o 

que possibilita o uso do método para este fim (RIBANI et al., 2004).  

 Os resultados da composição de cera cuticular a partir das três frações analisadas e o 

desvio padrão relativo (RSD) para cada um dos compostos identificados estão apresentados 

na Tabela 6. 
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Tabela 6. Ensaio de precisão para o teor e os componentes da cera cuticular de maçã cv. 

Gala. 

Extrato da casca 

    Concentração (mg/ g de cera ± DP) RSD (%) 

α-farneseno 11,6 ± 0,9 7,4 

1-heptadecanol 0,5 ± 0,0 5,3 
9,12-octadecadienóico 

ácido (Z, Z) - 1,2 ± 0,1 6,7 

pentacosane 2,4 ± 0,0 1,0 

nonacosane 56,2 ± 2,7 4,8 

pentadecanal 4,9 ± 0,5 10,8 

10-nonacosanol 20,5 ± 0,3 1,7 

hexadecanal 5,1 ± 0,1 1,2 

acetato de farnesila  2,5 ± 0,4 14,2 

TOTAL 104,9 ± 3,3 

 Extrato derivatizado com MTBSTFA 

ácido malônico 25,9 ± 0,3 1,3 

ácido mandélico 32,3 ± 2,4 7,5 

n-docosyl propionate 7,5 ± 0,1 1,8 

ácido oleanólico 9,5 ± 0,3 3,2 

ácido ursólico 46,7 ± 0,8 1,7 

octadecil hexadecanoato 1,2 ± 0,1 7,2 

beta-sitosterol 2,4 ± 0,3 10,7 
diacetato de 3β -olean-

12-ene-28-diol 2,4 ± 0,5 21,2 

TOTAL 127,7 ± 2,0 

 Ácidos graxos   

C6:0 178,1 ± 21,0 11,8 

C8:0 3,7 ± 0,5 13,5 

C12:0 6,7 ± 0,7 10,7 

C14:0 8,8 ± 0,9 10,0 

C16:0 151,9 ± 11,2 7,4 

C17:0 4,5 ± 0,4 9,6 

C17:1 2,2 ± 0,2 8,9 

C18:0 46,5 ± 3,2 7,0 

C18:1n9c 120,0 ± 14,6 12,2 

C18:2n6c 141,7 ± 9,1 6,4 

C18:3n3 19,4 ± 1,2 6,3 

C20:0 7,8 ± 0,3 4,3 

C20:3n6 1,8 ± 0,2 11,7 

C22:0 5,0 ± 0,4 9,0 

C22:2 35,0 ± 2,2 6,4 

TOTAL 733,1 ± 42,3 

 Conteúdo de cera extraída 

(mg/10 cm²) 
16,1 ± 0,6 2,8 

 Os dados correspondem a médias ± DP de dez repetições. 
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Nas três frações estudadas, um total de 32 compostos foi identificado. Foi possível 

observar que a maioria deles obteve um desvio padrão relativo inferior a 10%, sendo então 

que 24 picos apresentaram RSD menor que 10%, 9 entre 10 e 20% e apenas 1 composto 

apresentou RSD superior a 20%. Os resultados mostraram um RSD médio de 7,6 %, um valor 

considerado baixo considerando a complexidade da matriz e o número de etapas operacionais 

para obtenção dos resultados.  

Alguns ácidos graxos e hidrocarbonetos de cadeia longa foram detectados em mais de 

uma das frações estudadas, entretanto foram considerados em apenas uma delas para cálculo 

de concentração na cera (Figura 1).  
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Figura 1. Cromatogramas obtidos a partir das extrações de ceras cuticulares de maçãs cv. 

Gala. 

 
A. Cromatograma do extrato derivatizado com MTBSTFA. 

B. Cromatograma dos componentes da cera cuticular do extrato da casca. 

C. Cromatograma dos ácidos graxos. 
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3.3. Aplicação do método de extração líquido-líquido homogênea para a 

avaliação de ceras cuticulares de maçãs  

Nas condições ótimas, o conteúdo e os componentes da cera cuticular de três amostras 

de maçãs, incluindo maçã verde cv. ‘Granny Smith’, maçã cv. ‘Pink Lady’ e maçã ‘Red 

Delicious’ foram extraídos, e depois quantificados por GC-FID e identificados por GC/MS. A 

Tabela 7 mostra o conteúdo de cera extraído, a composição da cera de cada uma das cultivares 

avaliadas em três frações: perfil de ácidos graxos, compostos de alto ponto de ebulição 

submetidos a derivatização prévia e análise direta da fase orgânica recuperada. 

Os ácidos graxos foram os componentes mais abundantes da cera cuticular das três 

cultivares de maçãs analisadas, sendo que nas demais frações, o hidrocarboneto nonaconsano 

e o triterpenóide ácido ursólico foram os constituintes majoritários. Alcanos são essenciais 

para a formação da estrutura de cera cristalina (CURRY, 2005; MAARSEVEEN e JETTER, 

2009). Estudos evidenciam a biossíntese de alcanos a partir de ácido malônico em ceras 

cuticulares de Allium porrum L. (CASSAGNE e LESSIRE, 1974). Além disso, sabe-se que 

alcanos C27-C31 são sintetizados a partir de ácidos graxos C16-C18 (KUNST e SAMUELS, 

2009). Portanto, as cultivares que sintetizam alcanos com um comprimento de cadeia maior, 

teoricamente, tem um aumento da síntese ou da acumulação de moléculas precursoras, o que é 

possível observar nos resultados obtidos, uma vez que os ácidos palmítico (C16:0), esteárico 

(C18:0), oleico (C18:1n9c), linoleico (C18:2n6c) e linolênico (C18:3n3) foram os que mais 

contribuíram para a composição da fração lipídica. Verardo et al. (2003) também relataram 

que os ácidos graxos oleico e linoleico foram predominantes em ceras cuticulares extraídas de 

maçãs das cultivares ‘Florina’, ‘Golden B’ e ‘Ozark Gold’. Durante a maturação, os ácidos 

graxos se acumulam na maçã concomitantemente com o pico do climatério, sugerindo um 

papel de etileno como um regulador de acumulação significativa de ácido graxos 

(BRACKMANN, STREIF, BANGERTH, 1993). Em geral, os ácidos graxos são considerados 

importantes precursores de voláteis do aroma em maçãs, e a via de biossíntese inclui β-

oxidação e ação de LOX para formar os respectivos aldeídos, cetonas, ácidos, álcoois, e 

ésteres de lípideos (BRACKMANN, STREIF, BANGERTH, 1993; ROWAN et al. 1999) 

Tabela 7. Constituintes identificados em ceras cuticulares de frutas de maçãs ‘Granny Smith’, 

‘Pink Lady’ e ‘Red Delicious’. 

 
Granny Smith Pink Lady Red Delicious 

Extrato da casca Concentração (mg/g  de cera) 

α-farneseno 2,7 ± 0,8 a 5,4 ± 4,3 a 3,4 ± 0,4 a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967313001003#tbl0020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967313001003#tbl0020
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1-heptadecanol nd 
   

0,3 ± 0,1 a 0,2 ± 0,02 a 

9,12-octadecadienóico ácido (Z, Z) - 0,2 ± 0,01 c 0,8 ± 0,1 a 0,5 ± 0,1 b 

pentacosane 4,3 ± 0,3 b 8,7 ± 0,6 a 2,1 ± 0,1 c 

nonacosane 126,4 ± 5,3 a 81,8 ± 4,0 b 85,7 ± 2,7 b 

pentadecanal 2,6 ± 0,2 c 5,3 ± 0,1 b 6,4 ± 0,4 a 

10-nonacosanol 9,1 ± 0,8 b 10,8 ± 3,5 b 24,4 ± 4,2 a 

hexadecanal 13,7 ± 0,7 b 13,3 ± 0,8 ab 15,4 ± 1,0 a 

acetato de farnesila 1,3 ± 0,5 a 0,8 ± 0,4 a 1,1 ± 0,2 a 

TOTAL 160,2 ± 4,7 a 127,2 ± 6,2 b 139,2 ± 8,2 b 

Ácidos Graxos 
            

C6:0  nd 
   

4,5 ± 0,6 
 

nd 
   

C8:0 1,7 ± 0,3 b 4,4 ± 0,9 a 2,1 ± 0,2 b 

C12:0 3,3 ± 1,6 b 7,8 ± 1,8 a 4,5 ± 0,6 b 

C14:0 21 ± 0,2 a 11,5 ± 3,9 b 9,2 ± 1,1 b 

C14:1 1,8 ± 0,3 
 

nd 
   

nd 
   

C15:0 2,9 ± 0,9 a 2,7 ± 1,0 a 1,6 ± 0,2 a 

C16:0 119,4 ± 12,1 b 198,7 ± 34,2 a 127,8 ± 14,2 b 

C16:1 2,2 ± 0,7 ab 1,6 ± 0,5 b 2,9 ± 0,6 a 

C17:0 4,6 ± 0,01 a 3,7 ± 0,2 b 3,6 ± 0,4 b 

C18:0 32,8 ± 2,1 a 45,2 ± 5,0 a 41,6 ± 5,4 a 

C18:1n9c 80,3 ± 1,1 ab 96,9 ± 4,9 a 77,9 ± 10,2 b 

C18:2n6c 165 ± 27,6 a 158,7 ± 3,1 a 111,4 ± 10,8 b 

C18:3n3 27,4 ± 5,8 a 7,3 ± 0,2 b 24,9 ± 1,8 a 

C20:0 7 ± 0,6 a 7,5 ± 0,7 a 6,6 ± 0,7 a 

C20:3n6 nd 
   

nd 
   

1,6 ± 0,1 
 

C22:0 4,5 ± 0,3 a 4,9 ± 0,2 a 4,4 ± 0,3 a 

C22:2 113,5 ± 5,6 a 45,8 ± 1,9 b 55,2 ± 10,5 b 

TOTAL 587,5 ± 12,2 a 601,2 ± 52,8 a 475,2 ± 40,3 b 

Extrato derivatizado com MTBSTFA 

ácido malônico 19,2 ± 1,6 a 17,3 ± 1,1 a 20,7 ± 7,6 a 

ácido mandélico 31,9 ± 2 a 46,2 ± 6,8 a 58,2 ± 9,9 a 

n-docosyl Propionate 3,4 ± 0,4 b 3,1 ± 1,2 b 6,9 ± 0,2 a 

ácido oleanólico 4,4 ± 0,2 b 6,5 ± 0,6 a 6 ± 1,4 ab 

ácido ursólico 26,1 ± 0,9 b 34,7 ± 2,3 a 33 ± 0,7 a 

octadecil hexadecanoato nd 
   

1,8 ± 0,2 b 2,5 ± 0,2 a 

beta-sitosterol nd 
   

7,9 ± 0,8 a 7,8 ± 2 a 

diacetato de 3β -olean-12-ene-28-diol nd 
   

1,3 ± 0,2 b 3,3 ± 0,5 a 

TOTAL 85 ± 1,1 c 118,8 ± 12,3 b 138,3 ± 16 a 

Conteúdo de cera extraída  

(mg 10 cm²)  
15,6 ± 0,3 c 21,9 ± 0,7 a 18,0 ± 0,7 b 

Os dados correspondem as médias ± DP de cinco repetições. 

Letras diferentes na mesma linha representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias de acordo com 

ANOVA. 
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nd.: não detectado. 

 Belding (1996) relatou que os componentes da cera cuticular de maçã incluíram dois 

compostos principais, o maior um triterpenóide conhecido como ácido ursólico (ácido (3p) -3-

hydroxyurs-12-en-28-óico), e um n-alcano com 29 carbonos, nonacosano compreendendo 

44% e 26% da superfície de cera, respectivamente. Neste estudo, estes não foram os 

componentes majoritários do montante de cera cuticular extraída, porém considera-se que são 

compostos importantes, pois representam grande parte da fração específica estudada. Ju e 

Bramlage (2001) relataram que maçãs ‘Delicious’ acumularam mais hidrocarbonetos e ácido 

ursólico antes da maturação, mas acumularam mais ácidos graxos livres e álcoois durante a 

maturação, o que pode explicar a baixa concentração de ácido ursólico e nonacosane neste 

estudo, sendo que as maçãs estudadas já estavam maduras. Resistência a doenças de frutas 

diminui com a fase de maturação e com período de armazenamento (LARA, BELGA, 

GOULAO, 2014) e isso pode estar relacionado com essa diminuição no acúmulo, 

principalmente de compostos triterpênicos. 

Os triterpenóides são o grupo mais representativo de fitoquímicos que são 

biossintetizados em plantas através de ciclização do esqualeno (OLDFIELD e LIN, 2012). O 

ácido ursólico é um triterpenóide ubíquo no reino vegetal e a sua presença tem sido 

demonstrada no revestimento do tipo cera de diversas outras frutas, bem como em várias 

plantas medicinais bem conhecidas (CHEN et al., 2003 , LIU, 1995  e  QI et al., 2006). 

Muitos dos triterpenóides conhecidos têm sido anteriormente relatados por possuir uma gama 

de atividades antimicrobianas que incluem anti-bactérias, antifúngica, os anti-virais 

(COLLINS e CHARLES, 1987; VARANDA et al., 1992). Yin e colaboradores (2011) 

demostraram os efeitos de n-alcanos e triterpenóides na inibição da germinação de esporos e 

no crescimento micelial de Alternaria alternata, agente causador da podridão em pêras, 

sugerindo a contribuição das ceras cuticulares para as propriedades antifúngicas. 

A ocorrência de ácido ursólico em cascas de maçã é bem documentada, mas existem 

outros triterpenóides que também estão presentes na cera cuticular de maçãs. Ma et al. (2005) 

relataram o isolamento de cinco compostos triterpenóides com estruturas base de ursano e 

oleanano (ácido ursólico, ácido 2α-hidroxiursólico, ácido euscafico, 2α, 3α-di-hidroxi-urs-12-

en-28-óico e 2α, 3α-dihidroxi-olean-12-en-28-óico). A ocorrência de ácido oleanólico na 

variedade de maçã ‘Cox Holstein’ foi descrito por Ellgardt (2006), e β-sitosterol foi 

encontrado por Verardo et al. (2003) nas cultivares ‘Florina’, ‘Golden B’ e ‘Ozark Gold’ e por 

Picchioni et al. (1995) em maçãs ‘Golden Delicious’. Treze triterpenóides foram isolados e 
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identificados por He e Liu (2007) na casca das maçãs ‘Red Delicious’ como ácido ursólico, 

ácido 2α-hidroxi-ursólico, ácido 3β-trans-cinamoil-oxi-2α-hidroxi-urs-12-en-28-óico, ácido 

3β-trans-coumaroil-oxi-2α-hidroxi-urs-12-en-28-óico e ácido 3β-trans-p-cinnamoil-oxi-2α-

hidroxi-olean-12-en-28-óico como os compostos mais abundantes. O composto diacetato de 

3β-Olean-12-ene-,28-diol, identificado nas ceras cuticulares das maçãs ‘Pink Lady’ e ‘Red 

Delicious’ provavelmente seja um derivado do ácido oleanólico. 

A quantidade de cera cuticular extraída pelo método desenvolvido foi maior em maçãs 

‘Pink Lady’, o que era esperado por ser perceptível que a superfície desta fruta apresentava 

uma camada lipídica mais evidente que as demais maçãs analisadas. A quantidade e a 

composição química da cera cuticular da fruta é altamente variável entre as diferentes 

espécies de plantas e cultivares e pode ser afetada por fatores ambientais, tais como 

temperatura, exposição aos raios UV e dos sinais internos como os níveis de etileno 

(GNIWOTTA et al., 2005 ). A quantidade de cera produzida foi relatado por ser associado 

com a incidência de doenças fúngicas, como mecanismo de defesa. Normalmente, a mudança 

quantitativa não é necessariamente vista na quantidade total de ceras, mas sim na composição 

dos componentes desta fração, o que resulta em uma mudança na proporção bastante variada 

destes compostos nos frutos (CAJUSTE et al., 2010; BLENN et al., 2012 ).   

Do conteúdo total de cera cuticular extraída aproximadamente 83, 84 e 75% pôde ser 

explicada pelos componentes identificados em maçãs ‘Granny Smith’, ‘Pink Lady’ e ‘Red 

Delicious’, respectivamente. O restante, ainda precisa ser mais bem explorado, uma vez que a 

literatura cientifica evidencia uma gama de compostos que coincide na maioria das avaliações 

de ceras cuticulares de maçãs e por ora, não foi possível identificá-los neste estudo (DONG et 

al., 2012; VERAVERBEKE et al., 2001b).  

 

4. CONCLUSÕES 

 

A otimização dos parâmetros de extração utilizando a técnica de extração líquido-

líquido homogênea mostrou que três partições sucessivas com clorofórmio/acetona sob 

agitação em vortex por dois minutos é favorável para uma extração maior que 95% da cera 

cuticular de maçãs. Além disso, o método desenvolvido permitiu a redução do uso de 

solventes orgânicos em relação aos métodos de referência para a extração de ceras cuticulares 

em frutas citados na literatura científica e, portanto, está de acordo com os conceitos da 

química verde. 
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O método de HLLE proposto permitiu o estudo de um grande número de constituintes 

em uma única extração com precisão adequada, o que possibilitou a diferenciação entre as 

cultivares. Ácidos graxos, ácido ursólico e nonacosano foram os constituintes predominantes 

nos extratos avaliados.  

Este trabalho permite que mais estudos possam ser desenvolvidos com o objetivo de 

avaliar as modificações destes componentes das ceras cuticulares de maçãs em resposta a 

diferentes fatores pré e pós-colheita, determinar suas características bioativas relacionadas a 

mecanismos de defesa da fruta contra ao ataque de patógenos, as consequências fisiológicas 

dessas mudanças e a influência sobre os atributos de qualidade de maçãs.  
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4. DISCUSSÃO GERAL 

O esclarecimento das vias biossintéticas de formação de compostos voláteis de aroma 

de maçãs e sua regulação por fatores ambientais, hortícolas e pós-colheita têm sido foco de 

muitos estudos (FELLMAN et al, 2000; YAHIA, 1994), porém ainda persistem algumas 

dúvidas sobre os fatores de regulação e os mecanismos fisiológicos associados (SONG e 

BANGERTH, 2003). Ácidos graxos, por exemplo, são os principais precursores dos 

principais compostos de impacto odorífero da fruta e investigações anteriores têm 

demonstrado que sua concentração pode ser um fator limitante na produção de aroma 

(BANGERTH et al, 1998). Ácidos livres, particularmente, oleicos e linoleicos, têm sido 

relacionados diretamente como os principais precursores de compostos de aroma (SONG e 

BANGERTH, 2003). 

Defilippi, Dandekar, Kader (2005) avaliaram o perfil volátil de maçãs ‘Greensleeves’ 

que foi dominado por aldeídos na colheita e por ésteres e álcoois após 13 dias a 20 °C, sendo 

que estas mudanças em voláteis foram mais significativas nos tecidos da casca quando 

comparados com a polpa e com uma maior presença de ésteres e álcoois na casca. Contreras, 

Tjellström, Beaudry (2016) avaliaram compostos voláteis de maçãs ‘Jonagold’ durante o 

amadurecimento e a relação destes com os ácidos graxos livres e esterificados extraídos da 

casca. Ésteres derivados de ácido hexanóico se correlacionaram bem com o ácido graxo 

linoleico. Ésteres de hexanoato são derivados de ácidos graxos livres de cadeia mais longa, 

através da β-oxidação ou oxidação do hexanal. As emissões de hexanol e éster hexanóico 

sugere que as vias relacionadas com a produção de aromas são dependentes da ação do etileno 

durante o amadurecimento.  

O etileno desempenha um papel importante na regulação de eventos associados ao 

amadurecimento dos frutos, incluindo alterações nas propriedades químicas e físicas de 

cutícula durante o amadurecimento (GNIWOTTA et al., 2005). E para apoiar esta afirmação, 

o aumento dos ácidos graxos livres nas ceras superficiais de maçãs durante a maturação pôde 

ser suprimida pelo inibidor aminoetoxivinilglicina (AVG) da formação de etileno (JU e 

BRAMLAGE, 2001), e que já mencionado também como comprometedor da produção de 

voláteis (BANGERTH, SONG, STREIF et al., 2012; MATTHEIS et al., 2005). 

Diante do exposto, é evidente a relação dos componentes cuticulares da fruta, 

principalmente da fração lipídica, com parâmetros de qualidade relacionados à produção de 

aromas de maçãs. Além disso, sugere-se que a cutícula impõe a maior resistência à emissão de 
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compostos orgânicos voláteis (WIDHALM et al, 2015), portanto o impacto da composição da 

cutícula sobre a emissão de compostos orgânicos voláteis deve ser explorado.  

Desta forma, este estudo demonstrou a possibilidade de avaliação de compostos 

voláteis de maçãs, bem como, componentes da cera cuticular do fruto, através de métodos 

miniaturizados e que estão de acordo com os conceitos da química verde. A partir disso, 

novas investigações utilizando a metodologia proposta poderão elucidar questões relacionadas 

aos atributos de qualidade do fruto, a composição e as funções fisiológicas da cutícula da 

fruta. Um conhecimento mais detalhado da composição de ceras cuticulares de maçãs poderá 

beneficiar a otimização de estratégias de pós-colheita a fim de manter a qualidade dos frutos e 

melhorar a capacidade de armazenamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A otimização dos parâmetros de extração dos compostos voláteis do heasdpace de 

maçãs, utilizando a técnica de SPME, foi desenvolvida utilizando a Metodologia de 

Superfície de Resposta, a qual mostrou de forma eficiente a importância dos efeitos tempo 

temperatura e força iônica. As condições otimizadas para a extração dos compostos voláteis 

foram de 77 min, à temperatura de 40 °C com adição de 30% de NaCl. 

O método proposto para a extração dos compostos voláteis do headspace de maçã 

mostrou-se adequado para a avaliação das alterações do perfil de aroma dos frutos ao longo 

do armazenamento. A condição de armazenamento à que os frutos foram submetidos 

promoveu a redução da emissão de alguns compostos voláteis, principalmente da classe 

química dos ésteres, em contraste com o aumento de álcoois e aldeídos.  

O uso do monitoramento do QR permitiu a conservação de maçãs Galaxy e Royal 

Gala durante o armazenamento prolongado. As maçãs da variedade Galaxy apresentaram 

parâmetros de qualidade superiores em relação às maçãs da variedade Royal Gala, por 

apresentar menor atividade da enzima ACC oxidase, produção de etileno e respiração dos 

frutos.  

O método HLLE mostrou-se eficiente e promissor para a extração de ceras cuticulares 

de maçãs. As principais variáveis que poderiam influenciar na eficiência da extração foram 

otimizadas, e os maiores rendimentos foram alcançados quando utilizados 4 mL de 

clorofórmio para a extração, divididos em três extrações sucessivas, 4 mL de acetona como 

solvente dispersor a agitação em vórtex por 2 min. A extração por HLLE permitiu o estudo 

composicional de 3 frações das ceras cuticulares, sendo elas, fração lipídica, fração 

derivatizada com MTBSTFA para a avaliação de compostos com alto ponto de ebulição e a 

fração resultante da avaliação direta da fase orgânica recuperada na extração da casca. Além 

disso, o conteúdo de cera foi estimado gravimetricamente.  

O método permitiu a determinação de 32 compostos alcançando níveis satisfatórios 

em relação ao parâmetro de repetibilidade. A avaliação da composição de cera cuticular das 

três cultivares de maçãs avaliadas revelou que os ácidos graxos foram os constituintes 

predominantes nos extratos avaliados. 

Por fim, destacamos a importância do desenvolvimento de métodos analíticos 

sustentáveis em relação à determinação do perfil de voláteis de maçãs e composição das ceras 

cuticulares. Além disso, mais estudos são necessários para elucidar as relações fisiológicas 

entre os compostos voláteis e as ceras, visto que contribuem para a qualidade da matriz. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Síntese de etileno de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da câmara, 2, 4 e 6 dias de exposição a 20 ºC durante os oito meses 

de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento baseado no quociente respiratório. 

 

Tempo (meses) Remoção da câmara 2 dias 4 dias 6 dias 

Galaxy  Síntese de etileno (µL C2H4 kg-1 h-1 ± DP) 

 

1 0,084 ± 0,010 abB 0,080 ± 0,019 cdB 0,069 ± 0,006 bB 0,097 ± 0,019 bcB 

 

2 0,048 ± 0,011 abcB 0,090 ± 0,027 cB 0,045 ± 0,011 bB 0,067 ± 0,016 cB 

 

3 0,088 ± 0,016 aB 0,725 ± 0,042 aB 0,390 ± 0,066 aB 0,506 ± 0,045 aB 

 

4 0,093 ± 0,015 aB  0,083 ± 0,004 cA 0,069 ± 0,010 bB 0,173 ± 0,078 bB 

 

5 0,050 ± 0,023 abB 0,018 ± 0,003 dA 0,023 ± 0,006 bB 0,020 ± 0,010 cB 

 

6 0,039 ± 0,000 bB 0,017 ± 0,000 cdB 0,020 ± 0,001 bB 0,048 ± 0,021 cA 

 

7 0,019 ± 0,002 bA 0,096 ± 0,008 cA 0,076 ± 0,015 bA 0,055 ± 0,013 bcA 

 

8 0,055 ± 0,039 abA 0,451 ± 0,021 bB 0,030 ± 0,004 bB 0,050 ± 0,023 cA 

Royal gala 

 
       

         

 

1 0,237 ± 0,031 abA 0,697 ± 0,129 bA 0,680 ± 0,159 aA 1,634 ± 0,366 aA 

 

2 0,206 ± 0,024 abcA 0,230 ± 0,010 cA 0,291 ± 0,115 bA 0,399 ± 0,185 bcA 

 

3 0,316 ± 0,073 aA 0,937 ± 0,063 aA 0,544 ± 0,016 aA 0,837 ± 0,039 bA 

 

4 0,219 ± 0,012 abcA 0,178 ± 0,021 cdA 0,133 ± 0,010 bcA 0,293 ± 0,027 cA 

 

5 0,082 ± 0,012 bcdA 0,065 ± 0,017 dA 0,084 ± 0,031 cA 0,067 ± 0,006 cA 

 

6 0,071 ± 0,008 cdA 0,056 ± 0,003 cdA 0,036 ± 0,002 cA 0,037 ± 0,001 cA 

 

7 0,026 ± 0,001 dA 0,067 ± 0,003 dB 0,046 ± 0,010 cB 0,045 ± 0,022 cA 

 

8 0,107 ± 0,066 bcdA 0,542 ± 0,006 bA 0,042 ± 0,003 cA 0,097 ± 0,050 cA 

Os dados correspondem as médias ± DP de três repetições. 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias ao longo do tempo de acordo com ANOVA. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias das duas cultivares no mesmo mês de armazenamento de 

acordo com ANOVA. 

 

 



100 

 

Apêndice B. Taxa respiratória de maçãs Galaxy e Royal Gala após a retirada da câmara, 2, 4 e 6 dias de exposição a 20 ºC durante os oito meses 

de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica com monitoramento baseado no quociente respiratório. 

 

 

Tempo (meses) Remoção da câmara 2 dias 4 dias 6 dias 

Galaxy 

 

Produção de CO2 (mL CO2 kg -1 h-1) ± DP 

 

1 10,420 ± 0,171 aB 6,231 ± 0,718 aB 5,715 ± 0,471 aB 6,012 ± 0,369 aB 

 

2 3,179 ± 0,067 dB 2,918 ± 0,352 bcB 2,976 ± 0,089 bcB 2,935 ± 0,093 bcB 

 

3 4,047 ± 0,108 bcA 3,736 ± 0,076 bB 3,332 ± 0,040 bB 3,478 ± 0,048 bA 

 

4 3,372 ± 0,220 cdB 3,062 ± 0,380 bcA 3,375 ± 0,352 bA 3,447 ± 0,315 bB 

 

5 3,322 ± 0,227 dB 2,547 ± 0,377 cA 2,692 ± 0,404 bcA 2,315 ± 0,239 bcA 

 

6 4,025 ± 0,509 bcA 6,310 ± 0,369 aB 6,295 ± 0,631 aB 5,753 ± 0,992 aA 

 

7 1,998 ± 0,133 eB 2,265 ± 0,225 cA 2,030 ± 0,077 cB 2,020 ± 0,595 cA 

 

8 4,245 ± 0,262 bA 2,644 ± 0,169 cA 2,771 ± 0,183 bcA 2,683 ± 0,139 bcA 

Royal gala 
   

 
   

 
   

 
    

 

1 16,875 ± 0,318 aA 10,112 ± 0,197 aA 8,380 ± 0,226 aA 8,531 ± 0,865 aA 

 

2 5,557 ± 0,249 bA 4,873 ± 0,129 cA 4,535 ± 0,202 bA 4,326 ± 0,382 bA 

 

3 4,683 ± 0,404 bcA 4,853 ± 0,390 cA 3,838 ± 0,168 bcA 3,778 ± 0,206 bcA 

 

4 4,472 ± 0,151 bcA 3,780 ± 0,095 dA 3,790 ± 0,213 cA 4,070 ± 0,100 bcA 

 

5 4,026 ± 0,270 cA 2,526 ± 0,396 eA 2,913 ± 0,030 dA 2,693 ± 0,100 cA 

 

6 5,507 ± 0,935 bA 9,143 ± 0,504 bA 8,017 ± 0,494 aA 7,184 ± 0,907 aA 

 

7 2,461 ± 0,164 dA 2,507 ± 0,114 eA 2,408 ± 0,222 dA 2,742 ± 0,656 cA 

 

8 4,401 ± 0,241 bcA 2,817 ± 0,229 eA 2,896 ± 0,242 dA 2,852 ± 0,221 bcA 

Os dados correspondem as médias ± DP de três repetições. 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias ao longo do tempo de acordo com ANOVA. 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05) entre as médias das duas cultivares no mesmo mês de armazenamento de 

acordo com ANOVA. 


