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ABSTRACT 

The effectiveness of AVG on delay senescence and to promote reduction of quality losses in ‘Murcott’ 
mandarin hybrid was studied in Piracicaba, SP. The storage of ‘Murcott’ mandarin hybrid (Citrus 
reticulata Blanco x C. sinensis Osbeck), under low temperatures allows the comercialization period to 
be extended. The use of bioregulators has helped the extending of fruit shelf life. The objective of his 
research was to verify the effect of AVG (aminoethoxyvinylglycine) upon the quality of ‘Murcott’ 
mandarin hybrid under cold storage. The treatments used were: AVG: 10 mg L-1; AVG: 50 mg L-1, 
AVG: 100 mg L-1 and control. Fruits were stored during 15, 30, 45 and 60 days at 9 + 1 oC and 90 + 
5% RH. To reduce the fruits water loss it was used (Sparcitrus) wax diluted in water in 1:3 proportion. 
Were evaluated: Chroma, color angle (hº) in the peel, respiratory rate, total soluble solids, tritatable 
acidity, ratio, ascorbic acid and juice percentage in 'Murcott' mandarin fruits. The results showed that 
the aplication of AVG maintained the content of tritiable acid and enhanced the cromaticity in the peel 
on postharvest. Respiratory rate was lowered by application of AVG. The rate loss of soluble solids 
decresead with AVG and the fruits showed higher contents of juice. 

 
POSTHARVEST APLICATION OF AMINOETHOXYVYNILCLYCINE (AVG) IN 

‘MURCOTT’ MANDARIN HYBRID UNDER COLD STORAGE 
 
Palavras-chave: Citrus reticulata x C. sinensis, conservação, biorregulador. 

RESUMO 
A conservação de tangor ‘Murcott’ (Citrus reticulata Blanco x C. sinensis Osbeck) sob baixa 
temperatura permite prolongar o seu período de maturação comercial. A utilização de biorreguladores 
possibilita aumentar a vida útil de frutos cítricos submetidos à refrigeração. O objetivo deste trabalho 
foi verificar o efeito da aplicação de aminoetoxivinilglicina (AVG) sobre a manutenção das 
características físico-químicas em tangor ‘Murcott’ sob refrigeração a 9 oC. Os tratamentos aplicados 
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foram: AVG nas concentrações de 10; 50 e 100 mg L-1, respectivamente, além do controle. Os frutos 
foram imersos em solução contendo AVG por 1 minuto e armazenados durante 15, 30, 45 e 60 dias à 
9 + 1 oC e umidade relativa de 90 + 5%. Para diminuir a perda de água dos frutos utilizou-se cera 
(Sparcitrus) diluída em água na proporção de 1:3. Avaliou-se a intensidade de cor (croma), ângulo de 
cor (ho) na casca, taxa respiratória, teor de sólidos solúveis totais, acidez total titulável, ratio, teor de 
ácido ascórbico e porcentagem de suco em frutos de ‘Murcott’. De acordo com os resultados obtidos, a 
aplicação de AVG realça a cromaticidade da cor da casca, retarda a metabolização de sólidos solúveis, 
reduz a taxa respiratória e proporciona maior percentagem de suco em frutos de tangor ‘Murcott’. 

 
INTRODUÇÃO 

Os frutos em geral são adquiridos pelo 
consumidor baseado nas características externas, 
como tamanho uniforme e coloração brilhante da 
casca. Cores vívidas é um componente 
importante na aparência dos frutos, sendo que o 
croma define a intensidade da cor, assumindo 
valores próximos a zero em relação às cores 
neutras (cinza) e em torno de 60 para cores 
vívidas (McGuire, 1992). O tangor ‘Murcott’ 
(Citrus reticulata Blanco x C. sinensis Osbeck), é 
classificado como sendo não climatérico por 
apresentar baixa taxa respiratória e produção de 
etileno. A manutenção da cor da casca é 
desejável durante sua vida pós-colheita, 
entretanto, os processos de degradação de 
clorofila e síntese de carotenóides continuam a 
ocorrer, mesmo durante o seu armazenamento. 
Baldwin (1994) relatou que mesmo sob 
condições refrigeradas, estas alterações também 
continuam ocorrendo.  

 
As condições ambientais para a 

conservação refrigerada do tangor ‘Murcott’ são 
temperatura entre 2 – 10 oC e umidade relativa 
(UR) entre 85 e 95%, podendo ser armazenado e 
mantido com boa aparência por 4 a 8 semanas, 
como recomendam Ismail & Wilhite (1991). 
Tratamentos com biorreguladores têm sido 
utilizados em frutos cítricos e outros, com o 
objetivo de manter sua aparência externa e 
também as características físico-quimicas 
desejadas.  

 
O etileno (C2H4) é um hormônio vegetal 

gasoso que está envolvido na regulação de várias 
respostas fisiológicas. Este hormônio, encontrado 
nos espaços intercelulares, tem como precursor 
primário o aminoácido metionina, como 
intermediário o SAM (S-adenosil- metionina) e 
como precursor imediato o ACC (ácido 1-

aminociclopropano-1-carboxílico) (Kluge et al., 
2008). 

Como alguns dos inibidores da 
biossíntese do etileno, temos o ácido amino-
oxiacético (AOA) e a aminoetoxivinilglicina (AVG), 
os quais são conhecidos inibidores de enzimas 
que utilizam o co-factor piridoxal fosfato. O AVG 
é um aminoácido não-proteico e é um potente 
inibidor da síntese do etileno em vários tecidos 
vegetais, retardando, assim, o processo de 
maturação. Inibe também de forma competitiva 
e irreversível a ACC sintase, bloqueando a 
conversão de SAM a ACC; porém, a magnitude 
da eficiência do inibidor depende da aplicação, a 
qual deve ser realizada antes do início da síntese 
de ACC (Chitarra & Chitarra, 2005; Taiz & Zeiger, 
2009). 

 
O objetivo deste trabalho foi verificar o 

efeito pós-colheita de aminoetoxivinilglicina 
(AVG), sobre tangor ‘Murcott’, visando retardar 
sua senescência e prolongar seu período de 
conservação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos de tangor ‘Murcott’colhidos em 
pomar comercial localizado no município de 
Mogi-Mirim – SP, foram transportados para o 
Laboratório de Pós-Colheita do Departamento de 
Produção Vegetal da ESALQ/USP. Frutos 
selecionados (CQH/CEAGESP, 2000) foram 
submetidos à tratamentos com 
Aminoetoxivinilglicina (AVG), por imersão durante 
1 minuto, nas concentrações de 0, 10, 50 e 100 
mg L-1. 

Após esse período aplicou-se cera a base 
de polietileno (Sparcitrus) diluída em água na 
proporção de 1:3, sendo a secagem realizada em 
condições ambiente (65% de umidade relativa e 
25 oC), por 30 min. Os frutos foram armazenados 
a 9 + 1 oC e 90 + 5% de UR durante 15, 30, 45 
e 60 dias. Após cada período de armazenamento 
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foram determinados os parâmetros: a) coloração 
da casca: valores de croma (C*) e ângulo de cor 
(ho), estabelecidos através de colorímetro Minolta 
Chroma Meter CR-300; b) taxa respiratória (mL 
CO2 kg-1 h-1) medida em analisador de gases (PBI 
Dansensor – CheckMate 9900); c) teor de sólidos 
solúveis totais (SST) expresso em oBrix obtido em 
refratômetro digital; d) acidez total titulável 
(ATT): neutralização de uma alíquota de 10 mL 
de suco, com NaOH 0,1 N, sendo os resultados 
expressos em % de ácido cítrico anidro; e) 
relação SST/ATT (ratio); f) teor de vitamina C 
(ácido ascórbico): neutralização por titulação do 
ácido ascórbico, em solução de 2,6-dicloro fenol 
indofenol (DCFI) expressa em mg de ácido 
ascórbico por 100 mL de suco (Instituto Adolfo 
Lutz, 1985) e g) % de suco: relação percentual 
entre massa do suco (g) e a massa do fruto. 

 
  O delineamento experimental adotado foi 
inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 4 x 
5. Os fatores estudados foram: concentração de 
AVG (quatro níveis) e tempo de conservação (5 
níveis).  

 
Foram utilizadas quatro repetições de oito frutos 
por parcela. Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância (Teste F) e, os modelos de 
regressão linear foram determinados através do 
programa Sistema de Análise Estatística – 
SANEST (Zonta & Machado, 1984). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os frutos após a colheita perderam a 
intensidade de cor da casca durante o período de 
armazenamento. Observou-se na Figura 1A, que 
a cromaticidade da casca diminuiu durante o 
armazenamento. Nas concentrações de zero até 
50 mg L-1 de AVG, a amplitude de variação do 
croma foi menor. Na concentração de 100 mg L-

1, a casca dos frutos apresentou-se mais escura. 
Essa diminuição na cromaticidade é um fator que 
afeta negativamente a aparência do fruto, 
prejudicando a sua comercialização. Todos os 
frutos tratados com AVG mantiveram uma 
coloração de casca mais intensa. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1 - Modelos de regressão para: A) Croma (C*) e B) ângulo de cor (ho) em tangor ‘Murcott’, após tratamentos com 
0 mg L-1 (x); 10 mg L-1 ( ); 50 mg L-1 (Δ) e 100 mg L-1 (•) de AVG e armazenamento a 9 oC (+ 3 dias a 25 oC). 

 
Não houve interação significativa entre 

tratamentos, para a inibição da ação do etileno 
endógeno, nas concentrações utilizadas, para 
retardar mudanças na coloração da casca, durante o 
armazenamento refrigerado, conforme os resultados 
para ho apresentados na figura 1B. Segundo Garcia 
et al. (1986), isso poderia estar relacionado como 

início da acumulação de carotenóides, onde 
aplicações de GA, também foram ineficientes. 
Davies et al., (1997) relataram ser rotineiro o uso de  

 
ácido giberélico para retardar a senescência da 

casca em frutos frescos de cítricos. Resultados 
diferentes encontrados nesta revisão realçam a 
importância de se determinar a época de aplicação 
dos bioreguladores. 

 
 
Os frutos tratados com AVG apresentaram maior 
teor de SST em relação ao controle, durante o 
período de armazenamento refrigerado (Figura 2A).

 
 
 
 

 
 
 

 A  0 mg L-1 = -0,0740x + 57,845  R2 = 0,55 *

50 mg L-1 = 0,0002x2 - 0,1351x + 59,752 R2 = 0,34 *

100 mg L-1 = 0,0021x2 - 0,1387x + 59,6431  R2 = 0,45 *

10 mg L-1 = -0,0642x + 59,7334  R2 = 0,85 *
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Figura 2 - Modelos de regressão: A) teor de sólidos solúveis totais (oBrix) e B) acidez total titulável (ATT) em tangor 
‘Murcott’ após tratamentos com 0 mg L-1 (x); 10 mg L-1 ( ); 50 mg L-1 (Δ) e 100 mg L-1 (•) de AVG e armazenamento a 
9 oC (+ 3 dias a 25 oC). 

 
 
Todas as concentrações com AVG proporcionaram 
um acúmulo de sólidos solúveis (Figura 2A).  
 
Verificou-se também a partir do trigésimo dia, 
declínio no teor de sólidos solúveis, nos frutos 
tratados com AVG, indicando que este substrato 
está sendo consumido. Uma explicação, para o 
resultado encontrado, estaria na redução da taxa 
respiratória (Figura 4A), uma vez que, não houve 
consumo diferenciado entre os tratamentos com 
relação à acidez titulável (Figura 2B). 
 

Com relação à acidez total titulável, não 
houve alterações significativas entre os tratamentos 
com AVG (Figura 2B), estando de acordo com 
resultados obtidos por Porat et al., (1999), em 
laranjas ‘Shamouti’. 
 
De maneira geral, resultados variáveis na acidez 

titulável têm sido relatados, tanto em frutos 
destacados, quanto para os frutos mantidos na 
planta tratados com diferentes biorreguladores 
Agusti et al. (1988); Damián & Monter, 1999; Porat 
et al., 1999; Selvarajah et al., 2001). As informações 
descritas acima reforçam a idéia que os 
biorreguladores disponíveis no mercado, devem ser 
estudados quanto à época de aplicação e deve-se  
proceder à verificação da ação dos mesmos nas 
características físico-quimicas dos frutos. 

 
 

Um balanço adequado da relação (ratio) entre 
sólidos solúveis e acidez titulável é necessário, para 
se obter frutos com alta qualidade. O ratio é muito 
usado para avaliar frutas cítricas (Ting & Rouseff, 
1986). 

 
 A relação entre sólidos solúveis e acidez 

titulável (Figura 3A), apresentou-se 
significativamente maior, a partir dos 15 dias de 
armazenamento para os frutos tratados com AVG, 
porém, Chitarra (1979) considerou que o limite 
superior para essa relação deve ficar em torno de 
20,0 para se ter um balanço adequado. 

 
O ratio, portanto, é um parâmetro a ser 

considerado para avaliação da qualidade pós-
colheita de ‘Murcott’ tratado com AVG, pois, 
verificou-se que à medida que se aumenta a 
concentração do produto, diminui o tempo de 
armazenamento, conforme os modelos de regressão 
apresentados. Seguindo esse critério, verificou-se 
que os frutos tratados com AVG 100 mg L-1 estariam 
aptos para consumo até aos 30 dias de 
armazenamento, enquanto que os tratados com 10 
mg L-1 alcançariam 39 dias. Notou-se que os frutos 
tratados com AVG apresentaram um acúmulo no 
teor de vitamina C, quando comparados aos frutos 
não tratados (Figura 3B). Essa observação sugere  
 

 
 

 A 0 mg L-1 = 0,0001x2 - 0,0076x + 12,817  R2 = 0,10 ns

50 mg L-1 = -0,0014x2 - 0,9297x + 12,7764  R2 = 0,99 *

100 mg L-1 = -0,001x2 + 0,0716x + 12,845  R2 = 0,97 *

10 mg L-1 = -0,0005x2 + 0,0414x + 12,9357R2 = 0,71 *
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Figura 3 - Modelos de regressão: A) Ratio (relação SST/ATT) e B) teor de vitamina C (expresso em mg ácido 
ascórbico/100 ml de suco) em tangor ‘Murcott’, após tratamentos com 0 mg L-1 (x); 10 mg L-1 ( ); 50 mg L-1 (Δ) e 100 
mg L-1 (•) de AVG e armazenamento a 9 oC (+ 3 dias a 25 oC). 

 
 
uma ação do AVG, no atraso da senescência dos 
frutos (Medina, 1983). A continuação do processo 
metabólico, após a colheita, resulta na mudança 
gradual da composição do produto, o que 
eventualmente o levará a senescência (Medina, 
1983). 

 
A respiração por ser um proceso oxidativo 

ou degradativo, é o principal indicador da taxa 
metabólica e o seu controle, regula o potencial do 
produto para armazenamento (Willis et al., 1981). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Modelos de regressão para: A) taxa respiratória (mL CO2 kg-1 h-1) e B) porcentagem de suco em tangor 
‘Murcott’ após tratamentos com 0 (x); 10 ( ); 50 (Δ) e 100 mg L-1 (•) de AVG e armazenamento a 9 oC. 
 

 
Uma redução gradual, porém significativa, 

foi observada na taxa respiratória dos frutos 
tratados com AVG (Figura 4A). Essa redução, não foi 
suficiente para retardar o declínio do teor de ácido 
cítrico verificado na figura 2B, mas proporcionou o 
incremento no teor de vitamina C, observado na 
figura 3B. Jacomino et al. (2002) verificaram efeito 
semelhante na taxa respiratória em mamão. 

A porcentagem de suco nos frutos tratados 
foi maior em relação aos frutos não tratados. 
Sugere-se que esse incremento na quantidade de 
suco pode ser atribuído ao maior teor de sólidos 
solúveis encontrado (Figura 2A), diminuindo o 
potencial água desses frutos 

 
 
CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se 
que: 

a) AVG realçou a cromaticidade na casca de 
‘Murcott’ em pós-colheita 

b) Retardou a diminuição do nível de sólidos 
solúveis 

c) Não afetou a acidez titulável 
d) Reduziu a taxa respiratória 
e) Retardou o consumo de vitamina C 
f) Apresentou maior percentagem de suco 

 
 
 

A 0 mg L-1 = 0,0703x + 15,97  R2 = 0,92 *

50 mg L-1 = + 0,1104x + 16,1190  R2 = 0,91 *

100 mg L-1 = -0,0014x2 + 0,1798x + 15,8865  R2 = 0,94 *

10 mg L-1 = 0,1037x + 15,9325  R2 = 0,98 *
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B 0 mg L-1 =  0,0381x + 17,516  R2 = 0,78 *

50 mg L-1 = -0,0021x2 + 0,1333x + 17,4005  R2 = 0,45 *

100 mg L-1 = -0,0019x2 + 0,1276x + 17,6119  R2 = 0,68 *

10 mg L-1 = -0,0018x2 + 0,1165x + 17,5345  R2 = 0,41 *
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50 mg L-1 =  -0,0072x2 + 0,4724 + 52,7287  R2 = 0,96 *

100 mg L-1 = -0,0052x2 + 0,3624x + 52,7500  R2 = 0,83 *

10 mg L-1 = -0,0035x2 + 0,3017x + 53,0017  R2 = 0,85 *
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