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O mercado de frutos “in natura” exige elevado padrão de qualidade da goiaba. Fatores 

relacionados ao ambiente, como queimadura causada pela exposição ao sol e lesões 

causadas por insetos podem causar depreciação comercial do produto. A estratégia 

de ensacamento dos frutos é muito usada, porém os materiais empregados para 

confecção dos sacos nem sempre atendem satisfatoriamente ao objetivo de proteger 

o fruto. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de frutos de goiabeira, a 

incidência de defeitos de origem abiótica e causados por pragas e doenças, bem como 

avaliar a eficiência do ensacamento de frutos com diferentes materiais na proteção 

dos frutos em experimentos conduzidos nos períodos de verão e inverno. Os 

experimentos foram conduzidos em 2015/2016 (experimento de verão) e 2016/2017 

(experimento de inverno) em pomar de goiaba localizado no município de Cachoeiro 

de Itapemirim, estado do Espírito Santo, Brasil. Os frutos foram submetidos aos 

tratamentos: T1 - saco de papel encerado impermeável; T2 - sacos microperfurados 

de plástico transparente; T3 - sacos plásticos brancos fixados com arame; T4 - sacos 

de tecido não tecido branco (TNT) de 15 Gm-2; T5 - frutos não ensacados; T6 - sacos 

de plástico branco amarrados. O experimento foi conduzido no delineamento em 

blocos casualizados com quatro repetições no esquema de parcelas subdivididas no 

tempo. A parcela foi constituída por uma planta. Os dados das características 

avaliadas foram transformados utilizando a função y = arcsen(√𝑥 100⁄ ), submetidos 

à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. A sacola de papel encerado é o material mais indicado para a proteção 

dos frutos da goiabeira independentemente da época do ano de avaliação, pois 

proporcionou o maior índice de produção de frutos sem defeito. No período de inverno, 

pelo seu menor custo, a sacola plástica branca (amarrio com a alça da sacola) pode 

ser utilizada em pomares com baixa incidência do anelamento do fruto da goiabeira já 

que nesta época o percentual de frutos sem defeitos foi estatisticamente igual a sacola 

de papel encerado. Os sacos de TNT gramatura 15 não correspondem às 

expectativas na proteção aos frutos da goiabeira, pois não proporcionaram melhor 

proteção dos frutos, principalmente na característica frutos sem defeitos. Os sacos 

transparentes microperfurados também não são indicados, pois mostraram-se 

inferiores em vários caracteres (percentagem de frutos sem defeito e queima solar, 

entre outros) de proteção dos frutos avaliados. Além do mais, as sacolas destes dois 

últimos materiais possuem o maior custo de aquisição entre as avaliadas. Todos os 

materiais proporcionam nível pouco satisfatório de proteção contra o percevejo da 

goiabeira. O uso de sacolas dos diferentes materiais não influencia o peso de frutos, 

a firmeza dos frutos e as características pH do suco, acidez titulável (AT) e oBrix (SS) 

da polpa. 
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