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A goiabeira-serrana [Acca sellowiana (Berg.) Burret., sinônimo Feijoa sellowiana Berg.] é uma 

espécie frutífera da família Myrtaceae, encontrada majoritariamente na região sul do Brasil. 

Ainda com pouco reconhecimento no país, é destaque no exterior no ramo culinário e 

farmacêutico. Esta planta possui grande potencial para o cultivo comercial em Santa Catarina, 

pois é favorecida pelo clima e disponibilidade da diversidade genética ainda mantida em florestas 

nativas da região, apresentando também aceitabilidade pelos consumidores, entretanto sem 

apresentar comercialização e consumo expressivos. Este projeto busca entender a goiabeira-

serrana em seus aspectos fisiológicos e maneiras de aperfeiçoar seu manejo e comportamento 

para fins comerciais e qualidade pós-colheita. O experimento foi conduzido na Estação 

Experimental da Epagri em São Joaquim, SC (EESJ). O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado, segundo fatorial 4x2, onde utilizou-se quatro genótipos combinados 

com o cultivo sem e com cobertura das plantas. Foram utilizadas as cultivares Mattos, Helena e 

Alcântara, e o acesso 2316, com quatro repetições por tratamento, sendo a unidade experimental 

composta por uma planta. Os frutos foram avaliados na colheita, aos 21 dias em armazenamento 

refrigerado (AR, 4±2 ºC e 90±5% UR) e 21 dias em AR + 2 dias em condição ambiente (23±2 ºC 

e 70±5% UR). Os frutos foram submetidos as análises de atributos de maturação, constituídas por 

cor da epiderme e da polpa [(luminosidade (L), cromaticidade (C) e ângulo hue (hº)], atributos de 

textura (forças para penetração da polpa, ruptura da casca e resistência à compressão), incidência 

e severidade de escurecimento de polpa, acidez titulável (AT, em % de ácido cítrico), sólidos 

solúveis (SS, oBrix), relação SS/AT, massa fresca dos frutos (g) e rendimento de polpa. Em 

relação às variáveis escurecimento de polpa, rendimento de polpa, acidez titulável, e a relação 

SS/AT, não foi encontrada interação entre os fatores genótipos e cultivo protegido. O uso de 

cobertura plástica resultou em um aumento de 13% no teor de sólidos solúveis, apenas para a 

cultivar Alcântara. Em relação à média geral, verificou-se que plantas cultivadas em pleno sol 

apresentaram maior rendimento de polpa, com 29,52%, que as em ambiente protegido, com 

26,98%. A coloração da casca da goiaba-serrana produzida em ambiente protegido apresentou 

variações para os atributos L e C, no acesso 2316 e cultivar Helena, respectivamente. Quanto à 

coloração da polpa, observou-se diferenças apenas na cultivar Alcântara para cromaticidade, que 
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variou de 11,64, no cultivo a pleno sol, para 8,59, no cultivo protegido. Nos frutos armazenados 

observou-se que houve influência do sistema de cultivo sobre o escurecimento da polpa para o 

acesso 2316. Os frutos deste genótipo apresentaram escurecimento severo no tratamento com 

cobertura, enquanto os frutos de plantas em pleno sol mostraram apenas um escurecimento 

inicial. A acidez titulável foi inferior no tratamento com cobertura, com 0,55% de ácido cítrico, 

em relação ao controle, com 0,74% de ácido cítrico. A interação entre o genótipo e sistema de 

cultivo para a acidez foi observado apenas na ‘Alcântara’ e ‘Mattos’, com valores de cerca de 

50% inferior nos frutos de plantas com cobertura plástica em relação aos frutos de plantas 

descobertas. O teor médio de SS após o armazenamento foi superior nos frutos de plantas em 

pleno sol independentemente do genótipo. No acesso 2316, a coloração da casca foi influenciada 

pela cobertura plástica em frutos armazenados, no qual a cromaticidade e o ângulo hue foram 

inferiores ao tratamento sem cobertura, indicando menor intensidade da coloração da casca. Já a 

cultivar Mattos apresentou valores de ângulo hue menores em plantas em pleno sol. Na média 

dos quatro genótipos, independente do uso de cobertura plástica, o escurecimento da polpa foi 

moderado em frutos armazenados. A cobertura plástica reduziu o tamanho dos frutos, onde frutos 

menores, geralmente, apresentam menor relação polpa/casca (epiderme + periderme). A 

cobertura plástica é necessária para o manejo fitossanitário de goiabeira-serrana pois não há 

produtos químicos registrados pelo Ministério da Agricultura (MAPA) para a cultura, porém, 

essa cobertura reduz o tamanho de frutos, interfere na maturação e aumenta a suscetibilidade dos 

frutos ao escurecimento de polpa. 


