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Introdução
 O Brasil tem na agricultura a base de sua economia, entre eles a fruticultura. No entanto, são consideráveis as perdas resultantes da 

susceptibilidade de frutas à infecção. Um exemplo é a produção de morangos (Fragaria ananassa), os quais são perecíveis devido à alta taxa 
respiratória e suscetibilidade à contaminação. Uma possível solução é o uso de filmes comestíveis à base de proteínas para a proteção de 
frutos in natura, seja pelo retardamento da desidratação, supressão da respiração, manutenção da textura, retenção de compostos voláteis e 
redução do crescimento microbiano. Neste sentido, o emprego de proteínas do soro de leite bovino pode trazer benefícios à obtenção destes 
filmes, devido às suas características físico-químicas, tais como a gelificação. Neste trabalho foi verificada a redução na perda de água pelo 
recobrimento com filme protéico elaborado a partir de soro concentrado de leite bovino, usando como modelo de estudo morangos frescos.

Objetivo
 Objetivo principal avaliar o comportamento de alguns parâmetros de qualidade de morangos revestidos de uma película protéica obtida 

a partir de concentrado de soro de leite bovino e glicerol como plastificante.

Metodologia
 Os frutos foram coletados no comercio local, lavados em água corrente e selecionados, visando a homogeneização do lote. Para a 

análise da redução de água, os morangos foram divididos em dois grupos: Controle (sem revestimento) e Recoberto (após imersão dos 
morangos em filme protéico). A solução filmogênica, composta de concentrado de soro de leite bovino e glicerol, na proporção 2,2:1 (m/v), foi 
dissolvida em água destilada (q.s.p. 100 mL). A dissolução foi aquecida a 90°C por 30 mim para favorecer o processo de gelificação das 
proteínas do soro de leite e possibilitar a formação do filme protéico comestível. Para cobrir os morangos com a solução filmogênica estes 
foram submersos três vezes, na solução filmogênica, considerando um intervalo de 20 min entre as submersões, para promover a formação de
uma camada fina (cerca de 0,025 mm) sobre os morangos lavados. Foram analisados, em triplicata, a perda de água, contagem microbiana 
total e teor de fenólicos.

Resultado
 A manutenção da massa inicial pela menor redução no teor de umidade dos frutos foi avaliada para os dois grupos de morangos em 

estudo, sendo que os morangos revestidos apresentaram menor redução da massa inicial. A redução de massa dos morangos revestidos foi 
inferior aos valores observados para os morangos não-revestidos. Em média, a redução na massa inicial dos morangos revestidos foi de 9%, 
enquanto que nos morangos não-revestidos foi de 13%. Outro fato observado foi o aparecimento de contaminação microbiana na superfície 
dos frutos. As amostras de morangos revestidos mantiveram sua superfície praticamente inalterada ao passo que nos sem recobrimento 
percebeu-se a presença de fungos (11.10^2 UFC/mL) após o segundo dia de estocagem. 

O teor de fenólicos totais após 96h de estocagem não apresentou diferença estatisticamente significante (p<0,05).

Conclusão
 A partir dos resultados obtidos, portanto, pode-se concluir que os morangos revestidos com filme à base de concentrado de soro de leite

bovino apresentaram uma melhor estabilidade em relação à redução do teor de umidade, contagem microbiana total e fenólicos totais.
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