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1. RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo verificar os efeitos do ácido 

ascórbico e da radiação gama na conservação pós-colheita de maçã ‘Royal Gala’ 

minimamente processada, submetida à refrigeração, visando estender a sua vida útil, 

retardando seu amadurecimento e reduzindo a incidência de patógenos, sem prejuízo das suas 

características físicas, químicas e organolépticas.  

Foram realizados 4 experimentos: Experimento 1 - os frutos 

processados em cubos de 2 x 2 cm; Experimento 2 - os frutos processados em rodelas de 1 cm; 

Experimento 3 -   os frutos cortados em 4 partes. Para os experimentos 1, 2 e 3, após o 

processamento nos diferentes cortes, os frutos foram acondicionadas em bandejas de isopor 

envolvidas em filme plástico e submetidas a diferentes concentrações de ácido ascórbico (0%, 

1%, 2%, 3% e 4%); Experimento 4 – os frutos processados em cubos de 2 x 2 cm, imersos em 

solução de 3% de ácido ascórbico, acondicionados em bandejas de isopor envolvidas em filme 

plástico e irradiadas com diferentes doses de radiação gama (T1 – Testemunha (0,0kGy), T2 – 

0,1kGy, T3 – 0,2kGy, T4 – 0,3kGy, T5 – 0,4kGy, T6 – 0,5kGy). As frutas foram irradiadas na 

EMBRARAD, localizada em Cotia – SP. Foram utilizadas nessa pesquisa maçãs ‘Royal Gala’, 

provenientes da Empresa Agroban (Vacaria – RS). Os frutos foram transportados ao 
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Laboratório de Frutas e Hortaliças, pertencente ao Departamento de Gestão e Tecnologia 

Agroindustrial, da Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP – Câmpus de Botucatu, SP. 

Para cada experimento, os frutos após receberem cada tratamento, foram armazenados em 

câmara fria a 5±1ºC e 85 - 90% de umidade relativa. As avaliações foram realizadas a cada 

dois dias, durante 10 dias de armazenamento. As alterações na qualidade pós-colheita foram 

detectadas por meio das análises de perda de massa fresca, textura, acidez titulável, pH, 

sólidos solúveis, condutividade, respiração, vitamina C, atividade da enzima polifenoloxidase, 

análise sensorial (cor, aroma, textura e coloração), conservação pós-colheita (vida útil) e 

análise microbiológica (bactérias mesófilas, bactérias psicotróficas, leveduras, bolores, 

coliformes totais e fecais). O delineamento estatístico empregado foi inteiramente casualizado 

com três repetições por tratamento, para cada um dos cinco tempos de avaliação, utilizando o 

Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 Nas condições em que os experimentos foram realizados, os 

resultados permitem concluir que, para os experimentos 1 e 2 entre as concentrações de ácido 

ascórbico, a 3%, foi a que proporcionou a melhor conservação e os melhores resultados para a 

maçã ‘Royal Gala’, enquanto que para o experimento 3, a melhor concentração foi a de 1% de 

ácido ascórbico. E entre as doses de radiação aplicadas (experimento 4), a que apresentou 

melhores valores para as análises químicas, físicas, físico-químicas e sensoriais foi a dose 

0,0kGy (testemunha), enquanto que, para as análises microbiológicas foi a dose 0,5kGy. 

 _________________________ 

Palavras-chave: Malus domestica Borkh, ácido ascórbico, irradiação gama, armazenamento. 
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PHYSIOLOGIC CHARACTERIZATION OF APPLE ‘ROYAL GALA’ MINIMALLY 

PROCESSED, SUBMITTED TO DIFFERENT TREATMENTS. Botucatu, 2005. 162p. 

Dissertação (Mestrado em Agronomia/Horticultura) – Faculdade de Ciências Agronômicas, 

Universidade Estadual Paulista. 

Author: Gláucia Cristina Moreira 

Adviser: Rogério Lopes Vieites 

2. SUMMARY 

The present work had as objective to verify the effects of the ascorbic 

acid and the gamma radiation in the postharvest conservation of the minimally processed 

apple ‘Royal Gala' minimally processed, submitted to the refrigeration aiming to extend its 

useful life, delaying its ripening and reducing the microorganisms incidence, without damage 

of its physical, chemistries and sensorial characteristics. Four experiments were accomplished: 

Experiment 1 - the fruits processed in cubes of  2 x 2 cm; Experiment 2 - the fruits processed 

in slices of 1 cm; Experiment 3 - the fruits cut in 4 parts. For the experiments 1, 2 and 3, after 

the processing in the different cuts, the fruits were conditioned in isopor trays involved in 

plastic film and submitted to different concentrations of ascorbic acid (0%, 1%, 2%, 3% and 

4%); Experiment 4 - the fruits processed in cubes of 2 x 2 cm, immersed in solution of 3% of 

ascorbic acid, conditioned in isopor trays involved in plastic film and irradiated with different 

gamma radiation doses (T1 – control (0,0kGy), T2 - 0,1kGy, T3 - 0,2kGy, T4 - 0,3kGy, T5 - 

0,4kGy, T6 - 0,5kGy). The fruits were irradiated in EMBRARAD, located in Cotia - SP. 

Apples ' Royal Gala' were used in this research, coming from the Company Agroban (Vacaria 

- RS). The fruits were transported to the Laboratory of Fruits and Vegetables, belonging to the 
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‘Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial’, of ‘Faculdade de Ciências 

Agronômicas - UNESP - Campus of Botucatu, SP’. Each fruit after receiving treatment,  was 

stored for each experiment in a cold camera to 5±1ºC and 85 - 90% of relative humidity. The 

evaluations were accomplished every other day, for 10 days of storage. The alterations in the 

quality postharvest were detected through the analyses of loss of fresh mass, texture, acidity 

titratable, pH, soluble solids, conductivity, breathing, vitamin C, activity of the enzyme 

polifenoloxidase, sensorial analysis (color, aroma, texture and flavor), postharvest 

conservation (useful life) and microbiological analysis (mesophiles, psychrophils, yeasts, 

moulds, total and fecal coliforms). The applied statistician design was casualized entirely with 

three repetitions for each treatment, for each one of the five times of evaluation, using the Test 

of Tukey at a probability of 5%.

The experiments were accomplished, under conditions whose results 

allow to conclude that for the experiments 1 and 2 among the concentrations of ascorbic acid, 

the 3% one was that provided the best conservation and the best results for the apple ' Royal 

Gala', while for the experiment 3, the best concentration was the one of 1% of ascorbic acid. 

Among the applied radiation doses (experiment 4), the one that presented better values for the 

chemical, physical-chemical and sensorial analyses was the dose 0,0kGy (he testifies), while, 

for the microbiological analyses it was the dose 0,5kGy.

_____________________________

Key-words: Malus domestica Borkh, ascorbic acid, gamma irradiation, storage.
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3. INTRODUÇÃO 

 A maçã é uma fruta típica de clima temperado e muito apreciada 

tanto no mercado interno como no mercado externo. A produção brasileira se concentra 

principalmente nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O Brasil, na safra 

2002/03 produziu 825.000 toneladas de maçã fresca, sendo exportadas 74.857 toneladas.  

Foram comercializadas 45.833 toneladas da maçã Gala no Ceagesp – SP, em 2002 

(AGRIANUAL, 2004). A cultivar ‘Royal Gala’ se enquadra dentro das exigências dos 

consumidores brasileiros, que preferem frutos de sabor adocicado e epiderme vermelha. 

Frutas minimamente processadas constituem uma tendência de 

mercado que cada vez mais vem se expandindo, para atender a exigências do consumidor, que 

procuram alimentos de fácil acesso, preparo e consumo, que apresentem qualidade, sem 

perdas nutricionais e com controle higiênico. 

O crescimento no setor de frutas minimamente processadas é resultado 

das alterações no consumo, garantindo aos produtores novas possibilidades de colocação de 

seus produtos no mercado, aumentando a competitividade no setor produtivo. 
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Os produtos minimamente processados são caracterizados como 

vegetais preparados através de uma ou mais operações como: descascamento, fatiamento, 

picamento e conservação através de tratamentos, sendo a refrigeração indispensável para a 

manutenção da qualidade destes produtos. 

Muitos fatores influenciam a qualidade das frutas pré-cortadas, como 

as condições de crescimento e as práticas culturais, a cultivar utilizada, o ponto de colheita, os 

métodos usados na colheita e no manuseio, os padrões de inspeção, assim como a duração e as 

condições de armazenamento. O estádio de maturação na colheita é portanto, fator crítico à 

qualidade do produto final, que é resultado da interação deste fator com a cultivar (ALVES et 

al., 2000). 

Vários problemas surgem com o processamento mínimo, dentre eles: 

aumento na taxa respiratória, perda de água e nutrientes, escurecimento oxidativo, mudança na 

coloração, sabor e textura, e ação de enzimas e microrganismos, o que prejudica a qualidade 

do produto. Sendo assim, é cada vez mais necessário o aprimoramento e a busca de métodos 

que controlem ou inibam o aparecimento desses processos, para garantir a qualidade do 

produto fresco e prolongamento da vida útil do mesmo. 

Alguns métodos vem sendo empregados para controlar ou diminuir 

estes problemas, tais como: refrigeração, uso de acidulantes, antioxidativos, cloro, radiação 

gama, atmosferas modificadas, entre outros. 

A imersão de frutas minimamente processadas em solução de ácido 

ascórbico tem como principal função evitar o escurecimento oxidativo das mesmas. 

A irradiação, utilizada isoladamente ou em conjunto com outras 

tecnologias de preservação, como o processamento mínimo, pode facilitar o alcance dos 

objetivos de segurança de alimentos e redução de perdas pós-colheita (Tape, 1996; Santin, 

2000).

Este trabalho teve como objetivo verificar os efeitos do ácido 

ascórbico e da irradiação gama na conservação pós-colheita de maçã ‘Royal Gala’ 

minimamente processada, submetida à refrigeração, visando estender a vida útil deste produto, 

retardando seu amadurecimento e reduzindo a incidência de patógenos, sem prejuízo das suas 

características físicas, químicas e organolépticas.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

    4.1. Características da cultivar  

A macieira (Malus domestica, Borkh.), é uma fruteira típica de clima 

temperado, de folhas caducas, da família das Rosáceas. Considerada a mais procurada e 

preciosa entre todas as frutas, a maçã tornou-se parte do hábito alimentar do brasileiro. Com o 

incremento da produção nacional, passamos a partir de 1977, a reduzir as importações, 

economizando milhões em divisas para o país (CATI, 1997). 

Com o desenvolvimento do cultivo no país, passamos de importadores 

para exportadores de maçãs. Em 1977, o Brasil importou 202.505 toneladas, reduzindo até 

atingir auto-suficiência no fim da década de 80, exportando 20 mil em 1995 (CATI, 1997). 

O setor agrícola de produção de maçã nos Estados do Sul do Brasil 

abastece quantitativamente o mercado nacional e participa de processos de exportação da fruta 

para os entrepostos holandeses, competindo em ambos os casos com tradicionais exportadores, 

como a Argentina e a Nova Zelândia (WOSIACKI et al., 1993; WOSIACKI et al., 2002). No 

cenário mundial já se classifica em 5o lugar quanto à qualidade de produção e em 7o lugar 
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quanto a infraestrutura disponível, embora contribua com apenas 1,5% da produção geral 

(ABPM, 2002).

O Estado de Santa Catarina é o maior produtor, com 55% da safra, em 

seguida o Rio Grande do Sul com 40%, o Paraná com 5% e São Paulo e Minas Gerais com 

menores participações. A safra ocorre de fevereiro a abril, com os cultivares Gala (50%), 

Golden Delicious (20%) e Fuji (30%) (CATI, 1997). 

As maçãs brasileiras estão presentes nos mercados europeus 

(principalmente Holanda, Inglaterra, Alemanha e Itália) e nos Estados Unidos, já respondendo 

por mais de 60% das exportações totais de maçãs vermelhas dos tipos Gala e Fuji. Elas 

também começam a conquistar mercados alternativos, como os da Ilha de Malta, Cingapura, 

Tailândia e Hong Kong, para chegar à China, refletindo o esforço que tem sido feito no 

sentido de encontrar novos mercados para uma produção brasileira crescente, que excede a 

capacidade de consumo do mercado interno (AGRIANUAL, 2001). 

Iniciativas, como uma campanha de marketing e a instituição de um 

selo de qualidade são tentativas de aumentar o consumo interno e sustentar os preços e a 

rentabilidade de uma cultura com produção crescente. A campanha de marketing tem o 

objetivo de ampliar o consumo per capita dos atuais 4,5 quilos para pelo menos 10 quilos nos 

próximos anos. O selo de qualidade, instituído pela Associação Brasileira dos Produtores de 

Maçã (ABMP), que em conjunto com a Ceagesp desenvolveu padrões de classificação da 

maçã, permitirá ao consumidor ter segurança de que a fruta foi produzida, embalada e 

classificada segundo normas internacionais (AGRIANUAL, 2001). 

Com base na receita obtida a partir do ano agrícola de 2000/2001, a 

maçã foi classificada como uma cultura de alta rentabilidade, com uma margem de 159% 

(AGRIANUAL, 2002).

A produção brasileira de maçãs alcançou mais de 900 mil toneladas 

em 2000 e está localizada nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Com o 

fenômeno de super abastecimento, a solução encontrada pelos produtores foi aumentar a 

exportação da fruta in natura e a venda para as fábricas de suco (JANZANTTI et al., 2003). 

O Brasil, na safra 2002/03 produziu 825.000 toneladas de maçã fresca, 

sendo exportadas 74.857 toneladas.  Foram comercializadas 45.833 toneladas da maçã Gala no 

Ceagesp – SP, em 2002 (AGRIANUAL, 2004). 
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A maçã brasileira é um produto bem apreciado pelo mercado europeu, 

em razão de sua qualidade e também pela época diferente de sua colheita. No ano de 2000, o 

Brasil exportou para a Europa, via Holanda principalmente, mais de 60 mil toneladas de maçã. 

Entre fruta in natura e suco, a maçã já agrega mais de US$ 30 milhões anuais à receita cambial 

brasileira, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de maçã (ABPM, 2002). 

A maçã é excelente fruta de mesa, sendo consumida na maioria das 

vezes in natura (GOMES, 1981) e, para tal finalidade, os frutos devem ser de tamanho médio, 

coloração da epiderme de tons avermelhados a totalmente vermelhos, polpa firme, suculenta, 

de granulação fina e não farinácea. Devem apresentar índices elevados de açúcares, com 

acidez equilibrada, nos frutos de coloração da epiderme vermelha, e mais acidulado nos de 

coloração da epiderme verde (ALVARENGA; FORTES, 1985). 

Das cultivares existentes, as mais plantadas no Brasil são a Gala, a Fuji 

e a Golden Delicious (FREIRE et al., 1994). A cultivar Gala, originária da Nova Zelândia, é 

altamente produtiva, com maturação ocorrendo em fevereiro. O fruto é pequeno e de forma 

cilindro-cônica no sentido longitudinal. A epiderme é rajada de vermelho-claro-brilhante sobre 

fundo amarelo-claro. Apresenta pontuações castanho-claras de tamanho e densidade médios. 

A polpa é branco-creme, de textura fina, muito firme e de sabor doce com acidez equilibrada 

(ALVARENGA; FORTES, 1985).

Em pomares de ‘Gala’, algumas plantas têm apresentado variações 

espontâneas de coloração da epiderme para maior intensidade de vermelho. Essas plantas são 

chamadas ‘mutações’, e dentre elas está a ‘Royal Gala’, que é considerada uma cultivar 

semiprecoce e produz frutos com epiderme vermelho-estriada, com tonalidade vermelho 

intensa e uniforme. A cultivar ‘Royal Gala’ se enquadra dentro das exigências dos 

consumidores brasileiros, que preferem frutos de sabor adocicado e epiderme vermelha. Por 

ter exigência climática semelhante à da ‘Gala’, é recomendada para plantio comercial, no Sul 

do Brasil. As demais características são semelhantes às da ‘Gala’ (FREIRE et al., 1994).

A colheita da maçã se for realizada muito precoce ou tardiamente, 

prejudica o sabor dos frutos, diminui a conservação e predispõe à ocorrência de diversos 

distúrbios fisiológicos (USHIROZAWA, 1978).

Colhendo-se frutos verdes, os mesmos não amadurecem perfeitamente, 

o sabor é prejudicado e, durante a conservação, os mesmos tornar-se-ão sensíveis ao 
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murchamento. Dependendo da cultivar, a epiderme pode-se tornar escura, distúrbio conhecido 

como escaldadura. Por outro lado, se o fruto for colhido completamente maduro, a polpa 

tornar-se-á macia, pouco suculenta, predisposta a tornar-se farinácea, e este será de difícil 

conservação e transporte (GOMES, 1981; AWAD, 1993). 

Nos pomares comerciais, verifica-se o ponto ideal de colheita pela 

firmeza da polpa, a qual é medida com um aparelho denominado penetrômetro; pela 

quantidade de sólidos solúveis, medida com o refratômetro; pela cor de fundo da epiderme 

através de comparação com tabelas de cores; pelo teste iodo-amido (FREIRE et al., 1994); 

pelo número de dias desde a plena floração até a colheita e pela acidez, sendo que os três 

primeiros índices parecem oferecer a melhor correlação com a maturação, sendo considerados 

os mais confiáveis (CANTILLANO et al., 1981). 

Diferentes datas de colheita causam um impacto significante na 

qualidade de maçãs e em suas propriedades durante o armazenamento (KNEE et al., 1989), 

sendo que a cultivar e as condições agronômicas contribuem para tal (TU et al., 1997b). Knee 

e Smith (1989) confirmam que a qualidade de maçãs armazenadas é dependente da data de 

colheita e varia durante o armazenamento. Skrzynski (1994) demonstrou que maçãs 

‘McIntosh’ colhidas tardiamente apresentavam melhor coloração da epiderme, porém eram 

mais propensas a desenvolver senescência, relacionada a distúrbios fisiológicos durante o 

armazenamento, em comparação a maçãs colhidas no estádio ótimo de maturação.  

A maçã ‘Gala’ é uma cultivar semiprecoce com maturação durante o 

mês de fevereiro (DENARDI; CAMILO, 1992).  

Em maçãs e pêras, a firmeza da polpa, juntamente com a coloração da 

epiderme e o flavor, são fatores muito importantes na qualidade dos frutos (LIMA et al., 

2000).

As características físicas, como a massa, comprimento, diâmetro 

transversal e coloração da epiderme, influenciam a aceitabilidade do fruto pelo consumidor e o 

rendimento industrial, ao passo que as características intrínsecas, como os teores de sólidos 

solúveis (SS), os quais representam indiretamente os açúcares e da acidez titulável (AT), bem 

como o balanço entre os mesmos, são indicadores das características organolépticas, 

importantes tanto na industrialização quanto no consumo dos frutos in natura

(ALVARENGA; FORTES, 1985). 
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Visto que as maçãs são metabolicamente ativas, e continuam perdendo 

a firmeza da polpa após a colheita, o objetivo do armazenamento em câmaras frigoríficas é 

reduzir o processo metabólico, tornando-o mais lento a fim de prevenir distúrbios e aumentar a 

vida pós-colheita (KILILI et al., 1996). Assim, é de vital importância a colheita dos frutos no 

ponto exato de maturação (USHIROZAWA, 1978) e, para conservá-los por longo período, 

torna-se mais seguro colhê-los um pouco depois da maturação fisiológica (AWAD, 1993).  

A conservação da maçã depende do grau de maturação, das condições 

climáticas e da cultivar a ser armazenada. A temperatura de conservação é de -1oC à 5oC e 

umidade relativa de 90%, podendo permanecer nessas condições por três meses. As frutas 

devem ser colhidas no máximo desenvolvimento, porém antes do início da maturação. Se a 

temperatura de armazenamento oscilar entre 1oC e 5oC, haverá prejuízo, devendo-se usar 

atmosfera controlada. Para a maioria dos cultivares, a atmosfera na câmara deve ser de 2% a 

3% O2, 3% CO2 e 90 a 95% de umidade relativa, conservando-se até seis meses. O processo 

recomendado para manter a umidade relativa “ótima” é através da circulação adequada do ar 

(CATI, 1997). 

    4.2. Atributos de qualidade 

Os atributos de qualidade dos frutos estão na dependência de 

características físicas e químicas e são peculiares a cada espécie e cultivar, estando também 

em função do clima, solo e tratos culturais. Dentro de cada cultivar, os frutos modificam estas 

características durante o processo de maturação (ALVARENGA; FORTES, 1985;  

CHITARRA, 1998).

As transformações nos frutos ocorrem na célula, envolvendo processos 

de degradação e síntese de compostos orgânicos, além de mudanças na atividade enzimática, 

exteriorizando-se como mudanças na coloração da epiderme, firmeza da polpa, sabor e aroma. 

O conhecimento destas mudanças metabólicas associadas com a maturação é essencial para 

prolongar a conservação da qualidade dos frutos e prevenir distúrbios fisiológicos (BLANKE, 

1991).
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As características físicas, como a massa, comprimento, diâmetro 

transversal e coloração da epiderme, influenciam a aceitabilidade do fruto pelo consumidor e 

rendimento industrial, enquanto que as características físico-químicas, reveladas pelos teores 

de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT) e balanço SS/AT, são indicadoras das 

características organolépticas, importantes tanto na industrialização, quanto no consumo dos 

frutos in natura (ALVARENGA;  FORTES, 1985). 

         4.2.1. Aparência 

É o fator de qualidade mais importante que determina o valor de 

comercialização do produto. 

A coloração é o atributo de qualidade mais atrativo para o consumidor 

e varia intensamente com a espécie e mesmo entre cultivares (CHITARRA; CHITARRA, 

1990). As maçãs de coloração de epiderme vermelha são muito apreciadas pelo consumidor 

(AWAD, 1993), embora a coloração, na maioria dos casos, não contribua para um aumento 

efetivo no valor nutritivo do produto (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

A mudança de cor que se observa durante a maturação de muitos frutos 

é a transformação óbvia e, muito freqüentemente, o critério mais importante utilizado pelo 

consumidor para julgar sua maturidade. A mudança mais comum consiste no desaparecimento 

da cor verde (com notáveis exceções do abacate e da laranja, em climas tropicais), seguido do 

aparecimento de várias cores, que variam do amarelo ao vermelho (AWAD, 1993).  

Os três tipos principais de pigmentos que dão cor aos produtos 

vegetais são: clorofila, carotenóides e antocianinas e, em alguns produtos, também ocorre 

formação de antoxantinas (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

A perda de cor verde deve-se à decomposição estrutural da clorofila 

através de transformações no pH, ativação da enzima clorofilase e presença de sistemas 

oxidantes. Os carotenóides são, em geral, pigmentos de cor amarela a laranja, predominantes 

em frutos cítricos, manga, mamão e abacaxi, podendo também apresentar coloração vermelha, 

como no caso do licopeno, principal pigmento do tomate (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

As antocianinas constituem-se no maior grupo de pigmentos solúveis 

em água e corantes naturais importantes na produção de alimentos industrializados, devido à 
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preferência dos consumidores por cores mais vivas. Estão presentes, sobretudo, no vacúolo 

das células da epiderme e são responsáveis pela coloração vermelha, púrpura, azul e violeta de 

muitos frutos.

Alguns fatores afetam a síntese de antocianinas e, dentre eles, são 

citados a luminosidade e a temperatura.  No caso da maçã, a luz vermelha promove a síntese 

de antocianinas vermelhas e as temperaturas noturnas mais baixas e os dias quentes e 

ensolarados promovem uma síntese mais intensa destes pigmentos (AWAD, 1993).  

Tabelas com padrões de cores são utilizadas para a classificação visual 

de muitos produtos quanto ao seu grau de maturação como, por exemplo, para tomate, 

abacaxi, banana, maçã, dentre outros (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

         4.2.2. Sabor 

O amadurecimento, em geral, conduz a uma maior doçura, devido ao 

aumento nos teores de açúcares simples, decorrentes de processos biossintéticos ou 

degradativos de polissacarídeos presentes nos frutos (GONÇALVES, 1998). 

O sabor dos frutos corresponde a um balanço entre os constituintes 

doces e ácidos, freqüentemente com pequenas proporções de amargor ou adstringência, devido 

aos taninos. Os principais compostos químicos responsáveis pelo sabor dos frutos são 

açúcares, ácidos orgânicos e compostos fenólicos (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

         4.2.3. Acidez titulável (AT) e pH 

O teor de ácidos de um fruto é dado pela acidez titulável (AT), que é 

medida num extrato do fruto por titulação com hidróxido de sódio (uma base forte) de todos os 

ácidos presentes, podendo ser útil como referência ao estádio de maturação ou como uma 

informação objetiva do sabor do fruto (ULRICH, 1970; KLUGE et al., 1997). Para alguns 

frutos, como pêssegos e ameixas, a determinação do ponto de colheita pela AT é pouco 

confiável, devido ao fato de haver pouca variação nesta característica no processo de 

maturação (KLUGE et al., 1997).  
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Os frutos apresentam uma quantidade de ácidos que, em balanço com 

os teores de açúcares, representam um importante atributo de qualidade. Além disso, muitos 

deles são voláteis, contribuindo para o aroma característico de muitos frutos. Os ácidos 

orgânicos são encontrados nos vacúolos das células na forma livre e/ou combinados com sais, 

ésteres e glicosídeos, sendo fonte importante de energia para o fruto, durante o processo de 

maturação (WILLS et al., 1981).  

Durante a maturação e no armazenamento, os ácidos orgânicos sofrem 

oxidação no ciclo de Krebs, e, conseqüentemente, ocorre uma diminuição nos seus teores.  

Essa diminuição geralmente é devida ao consumo dos ácidos ou conversão em açúcares, pois 

os mesmos são considerados reserva de energia e são utilizados na atividade metabólica no 

processo da maturação (WILLS et al., 1981). 

Os ácidos predominantemente encontrados nos frutos são o málico, o 

cítrico, o tartárico, o acético, o oxálico, dentre outros (WILLS et al., 1981; KLUGE et al., 

1997), sendo que, na pêra e maçã, o ácido mais importante é o málico (RHODES, 1980; 

AWAD, 1993). Em maçãs cv. Delicious o teor de acidez apresentado pelos frutos 

armazenados em diferentes níveis de CO2 varia de 0,18 a 0,19% (DRAKE et al., 1993) e para 

as cvs. Jonagold, Golden Delicious, Granny Smith e Fuji, armazenadas em AC por 60 dias, os 

teores encontrados são 0,45; 0,35; 0,21; 0,78 e 0,32%, respectivamente (DRAKE, 1993).  

Wosiacki et al. (2004) avaliando físico-quimicamente 15 cultivares de 

maçã, constatou uma média na acidez titulável de 0,36g 100-1 ml de suco de maçã. 

Segundo Kramer (1973), os dois métodos mais comumente utilizados 

para medir a acidez de frutos são a acidez titulável (AT) e o potencial hidrogeniônico (pH), 

sendo que o primeiro representa todos os grupamentos ácidos encontrados, (ácidos orgânicos 

livres e na forma de sais e compostos fenólicos), enquanto o segundo determina a 

concentração hidrogeniônica da solução. 

         4.2.4. Sólidos solúveis (SS) 

Os sólidos solúveis (SS) são compostos solúveis em água e 

importantes na determinação da qualidade do fruto, sendo obtidos através de refratômetro e 
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expressos em Brix. Como a solubilidade dos açúcares é dependente da temperatura, é 

necessário proceder a correção do teor de SS para a temperatura de 20 C (CANTILLANO, 

1988; KLUGE et al., 1997). O teor de SS dá um indicativo da quantidade de açúcares 

existentes no fruto, considerando que outros compostos, embora em reduzidas proporções, 

também fazem parte, como por exemplo, ácidos, vitaminas, aminoácidos e algumas pectinas. 

O teor de SS proporciona a doçura do fruto durante a maturação (RHODES, 1980) e é um 

importante atributo na determinação do seu sabor (KAWAMATA, 1977). 

Os SS geralmente aumentam com o transcorrer do processo de 

maturação do fruto, seja por biossíntese, pela degradação de polissacarídeos ou pela perda de 

água dos frutos resultando em maior concentração dos mesmos. Já a perda varia com a taxa de 

respiração, já que os sólidos são substratos utilizados no processo respiratório. O 

armazenamento de maçãs em atmosfera controlada reduz a respiração, e, conseqüentemente, a 

perda de sólidos (FIDLER; NORTH, 1966) mas, na maioria das ocasiões, não ocorrem 

grandes variações nos seus teores (LIDSTER et al., 1980). O teor de SS encontrado para a cv. 

Gala armazenada em diferentes condições de atmosfera controlada varia de 10,6 a 11,9% 

(ARGENTA; MONDARDO, 1994) e para a cv. Delicious de 12,2 a 12,7% (DRAKE et al., 

1993), sendo que o mesmo varia conforme a cv. e condições de armazenamento.    

          4.2.5. Firmeza 

A perda de firmeza da polpa é uma característica comum que ocorre 

durante a maturação dos frutos (KNEE, 1989); é muito importante do ponto de vista 

econômico, já que afeta a qualidade e a resistência dos produtos ao ataque de microrganismos 

(AWAD, 1993). Em maçãs e pêras, a firmeza da polpa, juntamente com a coloração da 

epiderme e o flavor, são fatores muito importantes na qualidade dos frutos (PLOCHARSKI; 

KONOPACKA, 1997). As maçãs classificam-se como frutos que perdem a firmeza da polpa 

moderadamente durante a maturação, o que lhes confere um longo período de armazenamento 

(BOURNE, 1979). 
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Das alterações na firmeza da polpa, dois processos podem ser 

determinantes: a perda excessiva de água dos tecidos, que causa diminuição da pressão de 

turgor, comum em situação de armazenamento em baixa umidade relativa do ar e as 

modificações observadas na lamela média e parede celular, principalmente devido à atividade 

enzimática (AWAD, 1993; KLUGE et al., 1997).  

A firmeza da polpa em maçãs tem sido determinada por métodos 

subjetivos e objetivos. A avaliação por métodos subjetivos é realizada aplicando-se a pressão 

dos dedos (AWAD, 1993), enquanto os métodos objetivos determinam a firmeza com 

penetrômetro (WILLS et al., 1981), cuja leitura indica o grau de resistência da polpa, sendo os 

resultados expressos normalmente em Lb pol-2 ou Newtons. É recomendada a realização de 

duas ou mais leituras nos frutos, em regiões opostas, devido ao fato de que a maturação não é 

uniforme em todos os pontos do fruto (KLUGE et al., 1997).

Hardenburg et al. (1986) afirmam que a medida de firmeza da polpa é 

de grande auxílio para determinar o potencial de armazenamento de maçãs, e que os frutos 

com firmeza de 71N ou superior teriam maior período de armazenamento. 

A perda de firmeza da polpa de frutos durante a maturação é 

freqüentemente atribuída a um grande número de enzimas hidrolíticas da parede celular, que 

atuam, principalmente, no rompimento das ligações glicosídicas dos polissacarídeos 

(PRESSEY; AVANTS, 1982). Durante a maturação e amaciamento dos frutos, ocorre a 

liberação de vários compostos solúveis que faziam parte da estrutura molecular da parede 

celular e da lamela média, onde os mais freqüentemente identificados são: ácidos urônicos, em 

vários graus de polimerização, galactose, arabinose, glucose, xilose e raminose.  A presença de 

tais resíduos durante a perda de firmeza dos frutos é o resultado provável da atividade de 

várias enzimas hidrolíticas. O maior problema consiste em determinar quais delas exercem um 

efeito significativo (AWAD, 1993). 

         4.2.6. Respiração 

Após a colheita dos frutos, a respiração torna-se o seu principal 

processo fisiológico. Neste período os frutos passam a utilizar suas próprias reservas para 
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continuar o seu desenvolvimento, porém a energia liberada pela respiração, pode ser utilizada, 

em alguns casos, para continuar a síntese de pigmentos, enzimas e outros materiais de 

estrutura molecular elaborada (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

Todo e qualquer processo respiratório é sempre de natureza 

degradativa, tendo como função, produção de energia e intermediários metabólicos 

(GRIERSON, 1987). 

De acordo com Kays (1991), o período climatérico, é o de 

reorganização e redesdobramento com alta demanda de energia para os diferentes processos 

bioquímicos, essa energia requerida é fornecida pela respiração através da degradação e 

oxidação do amido armazenado nos frutos. Outras substâncias, como hemicelulose e 

substâncias pécticas, também podem ser utilizadas para esse fim (GRIERSON, 1987). 

         4.2.7. Polifenoloxidase 

Existem numerosas enzimas oxidativas que promovem alterações nos 

alimentos. O escurecimento dos tecidos de frutos se dá principalmente pela oxidação 

enzimática dos compostos fenólicos, reação que pode ser catalisada pela enzima 

polifenoloxidase (LIMA, 2000). 

A reação do escurecimento ocorre em muitos frutos quando os mesmos 

são injuriados, descascados ou feridos. Esta reação é devida à conversão de compostos 

fenólicos a quinonas, pela polifenoloxidase, as quais sofrem polimerização originando 

pigmentos escuros denominados melaninas (PARK et al., 1980). 

4.3. Processamento mínimo

Nos dias atuais as pessoas se preocupam muito com a saúde e estão à 

procura de alimentos saudáveis, mas a vida cotidiana é muito corrida, e por isso o tempo para 

o preparo dos alimentos tem sido reduzido. Portanto, é cada vez maior a necessidade de 
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apresentar aos consumidores, especialmente nas grandes cidades, produtos alimentícios que 

tenham como características a qualidade e a praticidade (WILEY, 1997).  

Nos últimos anos, tem-se enfatizado a necessidade do consumo de 

frutas e hortaliças frescas, buscando-se uma dieta saudável ao mesmo tempo em que há uma 

demanda crescente de alimentos mais convenientes, frescos, que sejam menos processados e 

prontos para o consumo. A indústria de alimentos tem respondido a essa demanda, com o 

desenvolvimento de técnicas de conservação caracterizadas por um processamento mínimo do 

produto. Essa tecnologia emergente objetiva satisfazer a necessidade do consumidor de frutas 

e hortaliças frescas, adaptando-se à tendência contemporânea, em que o tempo disponível para 

o preparo das refeições é limitado (VANETTI, 2000). 

O processamento mínimo é um empreendimento econômico em franca 

expansão em médios e grandes centros urbanos, gerando maior consumo de frutas e hortaliças. 

No Brasil a utilização de produtos minimamente processados é recente, tendo sua produção 

iniciada na década de 1990 por algumas empresas atraídas pela nova tendência de mercado 

(SILVA et al., 2001). 

Segundo Wiley (1997) as frutas e hortaliças minimamente processadas 

constituem uma classe de alimento que está se desenvolvendo de forma rápida. Grande parte 

dos trabalhos nesta área estão sendo desenvolvidos na Europa, Japão e Estados Unidos, onde 

se observa crescente demanda.  

Segundo Reyes (1996) isto tem feito com que os produtos 

hortifrutícolas minimamente processados venham ganhando uma proporção cada vez mais 

significativa do mercado de frutas e hortaliças in natura, desde sua introdução nos canais de 

distribuição dos Estados Unidos, cerca de 30 anos atrás, e na França, no início da década de 

80. Em 1996, os Estados Unidos esperavam vender US$ 6 bilhões de frutas e hortaliças 

minimamente processadas, com previsão de se atingir US$ 20 bilhões no ano de 2000, 

enquanto que na França, somente os supermercados esperavam vender, em 1996, US$ 150 

milhões. 

De acordo com Clemente (1999), testes realizados nas cidades de 

Campinas e Sumaré para verificar a atitude dos consumidores em relação aos vegetais pré-

processados, permitiram concluir que o consumidor tem demonstrado confiança quanto à 

qualidade higiênica dos vegetais minimamente processados, porém alguns deles apresentam 
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dúvidas em relação à qualidade nutritiva destes alimentos e à qualidade da matéria prima: a 

maioria julga que estes produtos são provenientes de matéria prima de má qualidade. A 

praticidade é um atributo já incorporado pelo consumidor, porém o preço é um fator que 

restringe a popularização do produto, embora alguns desses consumidores já considerem que 

por evitar desperdícios e facilitar o preparo, os preços se tornam aceitáveis. 

Os preços dos produtos minimamente processados são, em média, 

cerca de 180% superior ao das mesmas frutas comercializadas a granel. Cerca de 86% dos 

consumidores desses produtos apresentam renda média familiar 24% superior à renda dos que 

consomem os mesmos produtos a granel, demonstrando que há grande agregação de valor nos 

mesmos. Isso indica boas perspectivas para os produtores, pois esse mercado já representa 

cerca de US$ 3,9 milhões/mês no Estado de São Paulo (SAABOR, 1999). 

Durigan (2000), cita a potencialidade das frutas prontas para o 

consumo, como mamão cortado em cubos, a manga em fatias, o morango limpo e sem o 

pedúnculo, a melancia em pedaços, o melão em cubos ou em cilindros e os citros descascados 

e em gomos. O mesmo autor também cita o emprego dessas frutas prontas para coquetéis 

(como pêssego, pêra, abacaxi, maçã, uva, morango e limão), para tortas e bolos (como a maçã 

em fatias, o pêssego em metades, o morango em pedaços e a banana descascada em pedaços) e 

para o preparo de caldas (como a abóbora em pedaços e em fatias, a ameixa, a cereja, o 

pêssego em metades e o morango limpo), além da confecção de saladas de frutas (com 

misturas de pêssego, pêra, abacaxi, uva sem semente, cereja, banana, laranja, mamão e melão). 

Wiley (1994) definiu os produtos minimamente processados como 

aqueles preparados através de uma ou várias operações apropriadas, tais como descascamento, 

fatiamento, picamento e conservação através de tratamentos preservativos ou combinados. 

Cantwell (1992) e Durigan (2000) definem, de maneira geral, como sendo um produto fresco, 

tornando conveniente, com qualidade e garantia de sanidade. 

Produtos hortícolas pré-processados são preparados e manipulados 

para manter o frescor natural enquanto oferecem conveniência ao consumidor (HUXOL; 

BOLIN, 1989; CANTWELL, 1991).  

A produção de pré-processados envolve limpeza, lavagem, toalete e o 

corte em fatias, tiras ou pedaços (CANTWELL, 1991). Para Anón (1998), o preparo de frutas 

e hortaliças pré-processadas implica nas operações de lavagem, corte, enxágue, 
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acondicionamento, embalagem e armazenamento. A Associação Internacional de Produtos 

Minimamente Processados (IFPA) o define como frutas e hortaliças que são modificadas 

fisicamente, mas que mantém o seu estado fresco (CANTWELL, 2000). 

De acordo com Chitarra (1998), cada produto necessita do 

desenvolvimento de um fluxograma de processamento com informações detalhadas de todas 

as operações, pois a seqüência de operações pode sofrer variações de acordo com o tipo de 

produto processado (folhas, frutos, caules, inflorescências, etc.). O fluxograma básico de 

produção de frutas e hortaliças minimamente processadas é colheita, pré-resfriamento, 

processamento no campo, transporte, recepção (seleção, pesagem, classificação), limpeza, 

lavagem, descascamento, redução de tamanho (corte), lavagem (desinfecção), incorporação de 

aditivos, centrifugação, mistura e montagem, embalagem, armazenamento, distribuição e 

comercialização. 

Enquanto a maioria da técnicas de processamento de alimentos 

estabilizam os produtos estendendo sua vida de prateleira, o processamento mínimo de frutos e 

hortaliças aumenta sua perecibilidade (SHEWFELT, 1986), por isso, além de maior controle 

da sanitização, é recomendável que outras técnicas sejam utilizadas adicionalmente para que o 

período de conservação do produto seja estendido (WATADA et al., 1990; WILEY, 1997). 

Muitos fatores influenciam a qualidade das frutas pré-cortadas, como 

as condições de crescimento e as práticas culturais, a cultivar utilizada, o ponto de colheita, os 

métodos usados na colheita e no manuseio, os padrões de inspeção, assim como a duração e as 

condições de armazenamento. O estádio de maturação na colheita é portanto, fator crítico à 

qualidade do produto final, que é resultado da interação deste fator com a cultivar (ALVES et 

al., 2000). 

Frutos e hortaliças frescos devem estar em excelentes condições no 

momento da colheita e após o acondicionamento para que o produto seja apresentado com 

máxima qualidade para os consumidores. Uma das condições especiais é que o produto esteja 

livre de danos mecânicos. Qualquer abertura nos tecidos, geralmente promove mudanças nas 

atividades fisiológicas e/ou infecção por patógenos e subseqüente deterioração. Estas 

condições não são aceitáveis quando se manuseia produtos inteiros frescos, entretanto, essas 

ações físicas são necessárias quando se preparam produtos frescos pré-processados 

(WATADA, 1990). 
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Normalmente, as enzimas e substratos estão localizados em diferentes 

compartimentos celulares e suas transferências estão ativamente controladas. O processamento 

origina a destruição de células superficiais e a alteração do tecido subjacente (VAROQUAUX; 

WILEY, 1997). As lesões causadas pelo processamento promovem a 

descompartimentalização celular, resultando na quebra de barreiras de difusão possibilitando o 

extravasamento do conteúdo celular de forma que as enzimas e substratos entram em contato 

direto, o que dá origem a diferentes alterações bioquímicas tais como escurecimento, odores 

desagradáveis e degradação da textura, acelerando as reações de oxidação (VAROQUAUX, 

1987; CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

Além disso, o produto injuriado coloca seu conteúdo celular à 

disposição dos microrganismos presentes, o que contribui para a redução da vida útil do 

produto, e pode implicar em riscos à saúde pública (CHITARRA, 1999). A mesma autora 

afirma, que o aumento na permeabilidade das membranas ativa o sistema gerador de etileno 

estimulando sua síntese, bem como a atividade respiratória do tecido injuriado. Como resposta 

biológica, numerosas vias metabólicas são ativadas com atuação de enzimas oxidativas e 

hidrolíticas, o que resulta na síntese ou degradação de substâncias atuantes nos mecanismos de 

defesa dos tecidos vegetais à injúria. 

Segundo Desroiser e Tressler (1977) as enzimas constituem problema 

particular na conservação de vegetais minimamente processados. As enzimas que têm maior 

importância no processamento mínimo de frutas e hortaliças são as polifenoloxidases (PPOs), 

associadas a modificações na coloração (escurecimento enzimático), além da 

pectinametilesterase (PME) e poligalacturonase (PG), que atuam na modificação da textura 

com o amaciamento dos tecidos (DESROISER; TRESSLER, 1977; CHITARRA, 1999). 

A maioria dos processos que ocorrem nos tecidos vegetais estão 

associados a reações enzimáticas, cuja velocidade é controlada pela temperatura. Por esta 

razão, para manter a qualidade de produtos vegetais, é recomendável que se faça o controle da 

temperatura (SARANTÓPOULOS, 1999). 

No tecido injuriado pelo processamento, a velocidade de respiração 

aumenta entre três a sete vezes em relação ao tecido intacto (VAROQUAUX; WILEY, 1997). 

Em decorrência da elevação da atividade respiratória, ocorre decréscimo nas reservas 

energéticas dos tecidos. Os principais substratos utilizados na respiração são os açúcares livres 
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e os ácidos orgânicos e a redução dos mesmos se reflete nas características de sabor e 

nutricional do produto (CHITARRA, 1999). Segundo Paziato (1999), a perda de nutrientes 

que ocorre durante o processamento mínimo é pequena, sendo a mais representativa a de 

vitamina C, que tem sido em torno de 20%. 

Os sistemas de embalagem de frutas e hortaliças minimamente 

processadas mais comuns utilizam sacos ou filmes plásticos. Os materiais mais usados são 

polietileno de diferentes densidades, policloreto de vinila (PVC), poliestireno (PS) e 

copolímeros de acetato de vinila (EVA). Também são encontradas bandejas ou outros 

recipientes de plástico transparente envoltos com filmes flexíveis laminados ou bandejas 

duplas (SARANTÓPOULOS, 1999). 

A vida de prateleira é bastante variada, pois depende do produto (taxa 

de respiração e produção de etileno), e de fatores ambientais como temperatura, umidade 

relativa e concentração de gases (CHITARRA, 1998). Nos Estados Unidos há um acordo geral 

de que para o comércio a longas distâncias (entre estados), se requer no mínimo 21 dias de 

vida útil entre o processamento e a compra final. Na comercialização regional, se necessita no 

mínimo 5 dias com o produto nas melhores condições (SCHLIMME; ROONEY, 1997). No 

Brasil, o que tem sido observado em supermercados, para a maior parte desses produtos é a 

indicação de vida útil de 5 a 7 dias, embora de acordo com Pazinato (1999) a vida de prateleira 

comercialmente viável deve ser de pelo menos 15 dias. 

A composição microbiológica das frutas minimamente processadas é 

influenciada pela existência natural de uma microbiota endofítica habitante de vegetais, 

compostas principalmente por fungos (devido ao baixo pH e elevados teores de açúcares das 

frutas). Completando estes fatores, a manipulação dos alimentos processados, além de 

contaminá-los com microrganismos deterioradores, pode também introduzir cepas patogênicas 

ao ser humano (MIRANDA, 2001). Tendo consciência dessa situação, há necessidade do 

emprego de técnicas que assegurem a sanidade destes produtos. Por se tratar de um alimento 

natural, não se pode lançar mãos de substâncias que deixem resíduos ou que mudem a 

denominação de produtos naturais. Tendo em vista a preservação deste conceito, o emprego 

de algumas técnicas é limitado. Com isso a pesquisa vem buscando e estudando meios de 

preservação desses produtos que são tão perecíveis. O uso da irradiação proporciona aos 

alimentos estabilidade nutritiva, condições de sanidade e maior período de armazenamento, 
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sem alterar as características de produto natural (PAULL; CHEN, 1997). Vários estudos têm 

sido realizados nessa linha de pesquisa, tanto para frutas e hortaliças quanto para bulbos, 

raízes e tubérculos, ocorrendo em maior escala para hortaliças que para frutas (MORETTI et 

al., 2000). 

O processo para frutas e hortaliças minimamente processadas envolve 

vários aspectos da Legislação Sanitária, visto que aborda desde a fase de produção, colheita, 

preparo e manipulação, até a embalagem, transporte ao mercado e exposição em balcão para 

venda (CAVIOLI, 1999). Não há Legislação Sanitária específica para o assunto, portanto é 

recomendável que as empresas que atuam nesta área se orientem através de publicações 

referentes à Indústria de Alimentos. O Ministério da Saúde elaborou o “Regulamento Técnico 

para Inspeção Sanitária de Alimentos”, as “Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas 

de Produção e Prestação de Serviços em Alimentos” e também o “Regulamento técnico para o 

Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade para serviços e Produtos na área de 

Alimentos” (CHITARRA, 1998). 

4.4. Alterações físico-químicas após o processamento 

A maturação ocorre na vida do fruto quando seu desenvolvimento 

completo é atingido. Após a maturação, não há mais aumento no tamanho do fruto, é 

geralmente neste estádio, que os frutos são colhidos, depois do que, vivem utilizando-se dos 

substratos acumulados. É uma etapa intermediária entre o final do desenvolvimento e o início 

da senescência, sendo um processo irreversível, porém pode ser retardado com o uso de meios 

adequados (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

Para a maioria das frutas, a aparência é o fator mais importante do 

sucesso na sua comercialização, pois, apesar da maioria dos casos não contribuir para um 

aumento efetivo no valor nutritivo ou qualidade comestível do produto, tornam os frutos mais 

atraentes para o consumidor. As modificações na coloração dos frutos com a maturação se 

devem tanto a processos degradativos, como também de processos sintéticos (CHITARRA; 

CHITARRA, 1990). Chitarra (1999) cita que o corte dos tecidos aumenta a atividade 

enzimática, resultando em rápida perda de ácido ascórbico pelos produtos minimamente 
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processados e que este ácido pode ter sido oxidado por uma série de mecanismos químicos e 

bioquímicos, que são responsáveis pela perda de sua atividade vitamínica e pela formação de 

pigmentos escuros. Este mesmo autor relata que a mudança de coloração tem sido um dos 

maiores problemas na preservação dos produtos e que a perda de firmeza é decorrente de 

modificações na estrutura e na composição da parede celular, pela ação de enzimas como as 

pectinases, celulases e ß-galactosidases. Observa-se também que a perda de água por 

evaporação, juntamente com a exudação, promove a dessecação superficial dos tecidos. 

A peroxidação enzimática dos ácidos graxos insaturados é o exemplo 

mais grave das modificações bioquímicas no aroma dos produtos minimamente processados. 

Esta peroxidação é catalizada por lipoxidases e dão origem à formação de numerosos aldeídos 

e cetonas (HILDEBRAND, 1989). 

O rompimento celular, produzido durante as operações de preparo, 

permite que as enzimas reajam com os substratos e que se acelerem as mudanças na qualidade. 

Além disso, os cortes e danos permitem a contaminação dos produtos assim como o aumento 

nas perdas de umidade (WILEY, 1994). Estas modificações são devidas à desorganização 

celular promovida pelos cortes, o que aumenta a atividade enzimática e resulta no 

aparecimento de reações indesejáveis (SHEWFELT, 1986; WILEY, 1994). 

Produtos hortícolas minimamente processados, devido ao corte, 

apresentam maior relação superfície/volume do que quando inteiros, o que facilita a perda de 

água por seus tecidos. No caso da cenoura, a principal causa de rápida deterioração é a perda 

de turgidez e o aparecimento de coloração branca em sua superfície (TATSUMI et al., 1991). 

Os produtos minimamente processados geralmente são mais perecíveis 

do que quando intactos, devido ao severo estresse físico a que são submetidos durante o 

descascamento e o corte. Estes danos mecânicos levam ao aumento do metabolismo, com 

conseqüente aumento da taxa respiratória e da taxa de produção de etileno (ROSEN; KADER, 

1989). Melancia e melões minimamente processados, apresentaram aumento na taxa 

respiratória na primeira hora após o processamento (DURIGAN; SARGENT, 1999) e em 

mamão, observou-se um aumento na concentração de CO2 de 2 a 3 vezes nas 6 primeiras 

horas após o corte (TEIXEIRA et al., 2001). 

Este aumento na respiração e na produção de etileno pelos tecidos 

ocorre cinco minutos após o corte e promove rápidas reações químicas e bioquímicas, 
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responsáveis por modificações na qualidade sensorial (coloração, sabor, aroma e textura) e na 

nutricional, reduzindo o teor vitamínico dos produtos. Como o produto injuriado amadurece 

mais rapidamente, torna-se mais susceptível ao ataque de microrganismos, com redução de sua 

vida útil e da segurança no seu uso como alimento (CANTWELL, 1992; LUENGO ; LANA, 

1997; CHITARRA, 1999). 

A atividade respiratória é influenciada, pelo menos em parte, pela 

composição do fruto completamente formado e pelas alterações químicas que ocorrem durante 

a fase de maturação. As substâncias que possivelmente tomam parte ativa nestas alterações são 

as proteínas, glicídeos, lipídeos, ácidos orgânicos, vitaminas, minerais e alguns componentes 

específicos da parede celular, como hemicelulose e pectinas. A respiração resulta em 

modificações profundas destes constituintes, sendo que podem ser altamente indesejáveis sob 

o ponto de vista de qualidade. Em condições não controladas, estas mudanças podem levar 

rapidamente à senescência, e os tecidos tornam-se muito  susceptíveis ao ataque de 

microorganismos e perda de umidade. Assim, o controle da respiração passa a ser condição 

essencial para obtenção de condições adequadas de armazenamento dos produtos perecíveis 

(CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

A acidez titulável em alimentos é resultante dos ácidos orgânicos do 

próprio alimento. Com o amadurecimento, a maioria dos frutos perde rapidamente a acidez; 

mas em alguns casos, há um pequeno aumento nos valores com avanço da maturação 

(CARVALHO et al., 1990). O teor de sólidos solúveis tem tendência de aumento com a 

maturação (CHITARRA; CHITARRA, 1990).  

Eskin et al. (1971) citam que o conteúdo total de ácidos orgânicos em 

frutos alcança um máximo durante o seu desenvolvimento, decrescendo no armazenamento, e 

é altamente dependente da temperatura de armazenagem. Os ácidos orgânicos não voláteis 

estão entre os constituintes celulares que sofrem maiores mudanças durante o amadurecimento 

dos frutos. 

O teor de ácidos orgânicos, com poucas exceções, tende à diminuição 

com o amadurecimento dos frutos, em decorrência do processo respiratório ou da conversão 

em açúcares. Sendo o período de amadurecimento o de maior atividade metabólica, pode-se 

dizer que os ácidos orgânicos constituem uma excelente reserva energética dos frutos, através 
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de sua oxidação no ciclo de Krebs (BRODY, 1996). Segundo Czelusniak et al. (2003), o teor 

de ácido málico em maçã varia de 0,13 a 0,63g 100g-1.

De acordo com Lorient e Linden (1996) os teores de vitamina C em 

frutos, tendem a aumentar com o avanço do amadurecimento, alcançando um pico alguns dias 

ou semanas antes do completo amadurecimento, permanecendo constante e decrescendo na 

senescência. 

    4.5. Conservação dos produtos minimamente processados 

         4.5.1 Refrigeração 

A conservação de frutas minimamente processadas e refrigeradas é um 

processo especialmente complexo da qual participam as células vegetais danificadas, como 

também as células intactas. Logo, algumas células se encontram respirando em uma 

velocidade normal, enquanto as células danificadas respiram a uma velocidade maior e outras 

virtualmente apresentam-se mortas ou inativas (ROLLE ; CHISM, 1987). 

Segundo Leal e Cortez (1998), a temperatura é considerada o fator 

ambiental mais importante na conservação de frutas e hortaliças, uma vez que afeta 

diretamente os processos de respiração e transpiração dos produtos hortícolas. 

Na redução dos processos metabólicos em frutos, a refrigeração 

apresenta-se como o método mais eficaz, afetando a respiração e a biossíntese de etileno, além 

de reduzir a taxa de crescimento de microrganismos (REYES; PAULL, 1995). Outra 

tecnologia de sucesso para o controle microbiano que está sendo largamente usada é a 

embalagem. Ela proporciona possibilidade de estender a vida de armazenagem pós-colheita 

para os produtos minimamente processados, já que cria uma barreira (KADER, 2002). A 

embalagem fornece diversos tipos de proteção para o produto contra contaminação, secagem, 

oxidação, sendo que para produtos minimamente processados, torna-se inconcebível sua 

ausência, como lembra LIMA (2004).  

As condições ideais de armazenamento variam largamente de produto 

para produto, e correspondem as condições nas quais estes podem ser armazenados pelo maior 
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espaço de tempo, sem perda apreciável de seus atributos de qualidade, tais como: sabor, 

aroma, textura, cor e conteúdo de água (MOSCA et al., 1999). 

Temperatura, umidade relativa e composição da atmosfera de 

armazenamento determinam em grande parte o limite máximo de vida útil pós-colheita dos 

produtos hortícolas. Alterações nas concentrações dos gases respiratórios, com a redução de 

oxigênio e o aumento do nível de dióxido de carbono, podem estender a conservação de frutas 

e hortaliças (LANA; FINGER, 2000). 

Durante o armazenamento, é necessário o uso de alta umidade relativa 

do ar (UR), pois a transpiração excessiva causa perda de peso, prejudicando a aparência pelo 

murchamento e enrugamento dos frutos, causando perdas nutricionais (KADER, 1986). 

A maçã ‘Gala’ em armazenamento refrigerado, em três meses, perde a 

firmeza da polpa e sofre degenerescência, apresentando-se com pouca suculência e com 

textura farinhenta, além de sofrer degradação acentuada da acidez e amarelecimento da 

epiderme (BRACKMANN; SAQUET, 1995). 

Jay (1986) denomina temperaturas entre 10 e 15º C como temperaturas 

de resfriamento e entre 0-2º C e 5-7º C como temperaturas de refrigeração. 

Luengo e Lana (1997) afirmam a importância da manutenção de baixas 

temperaturas durante todas as fases do processamento e consumo, visando manutenção da 

qualidade do produto. Em produtos embalados a necessidade de refrigeração é maior, porque a 

alta umidade relativa no interior das embalagens favorece a proliferação de fungos e bactérias, 

que causam apodrecimentos. Estes autores destacam que, durante a comercialização, o produto 

deve ser mantido sob temperatura menor que 10º C, preferencialmente 2-4ºC. 

O’Connor-Shaw et al. (1994) determinaram a vida de prateleira de pré-

cortados de melão ‘Honeydew’, kiwi, mamão, abacaxi e melão “Cantalupe’, armazenados a 

4ºC, e concluíram que nesta temperatura os produtos apresentaram maior vida útil que as 

frutas inteiras, além de afirmarem que a deterioração encontrada nestes produtos não foi 

conseqüência de crescimento microbiano. 

De acordo com Durigan (2000), a lavagem e a higienização do produto 

selecionado devem ser seguidas de resfriamento entre 5oC e 10oC. A operação de descasque 

e/ou de corte deve ser realizada preferencialmente sob refrigeração entre 10oC e 12oC. O 

processo de embalagem deve ser realizado à temperatura entre 2oC e 5oC, o armazenamento 
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sobe refrigeração entre 0oC e 5oC (90% a 95% UR) e o transporte e comercialização a baixas 

temperaturas (entre 0oC e 5oC).

O nível de umidade relativa é um importante fator que afeta a 

qualidade de frutos durante armazenamento pós-colheita. Tu et al. (1997a), armazenando 

maçãs das cultivares Braeburn e Jonagold  em alta e baixa umidade relativa, verificaram que 

maçãs armazenadas em alta umidade relativa perderam a firmeza mais lentamente do que 

maçãs armazenadas em baixa umidade relativa, para ambas as cultivares.   

O armazenamento de maçãs em câmaras frigoríficas convencionais 

está bastante difundida nas regiões produtoras de maçãs do Sul do Brasil. As baixas 

temperaturas empregadas, na faixa de 0 a 1 C, reduzem a atividade respiratória e 

simultaneamente os processos de maturação e senescência de frutos (EBERT; STUKER, 

1989).

4.5.2. Atmosfera modificada

De nada servem os cuidados com o produto, se este não for valorizado 

pela embalagem. E o céu é o limite para inovar com embalagens. Deve-se sempre mirar a 

conveniência para o consumidor final: produtos higienizados e prontos para o consumo, 

embalagens práticas e com quantidades adequadas ao consumo doméstico, rótulos atraentes. 

Embalagens simples como bandejas de isopor envoltas em plástico já obtêm preços 

significativamente mais altos do que o produto vendido a granel (AGRIANUAL, 2000). 

Sendo os frutos e hortaliças produtos vivos que respiram, maturam, 

amadurecem e morrem, as condições utilizadas para a sua embalagem devem permitir a 

continuidade de seu processo vital de forma normal. Os materiais de embalagem além de 

proteger os produtos contra injúrias devem isolá-los de condições adversas de temperatura, 

umidade, acúmulo de gases, entre outros (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

As operações de embalagem não melhoram a qualidade do produto, 

apenas os melhores produtos devem ser embalados. Produtos infectados ou estragados tornam-

se fonte de contaminação ou infecção para os sadios, além de reduzir a qualidade da 

comercialização. Do mesmo modo, a embalagem não substitui a refrigeração. A qualidade será 
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mantida quando as boas condições de embalagem forem associadas com boas condições de 

transporte e armazenamento (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

Segundo Kader et al. (1989) dentre os filmes plásticos mais utilizados 

em embalagens de frutos, destacam-se os poliolefinicos, como o polietileno, polipropileno e 

polibutileno, assim como os copolímeros. Em geral, esse filmes são caracterizados por 

apresentarem boa barreira ao vapor d’água, alta permeabilidade aos gases e favorável resposta 

à selagem a quente. 

As embalagens, se herméticas, podem proteger os alimentos irradiados 

da recontaminação e em alguns casos, protegê-los quase indefinidamente (RTTAI, 1991). 

4.5.3. Aplicação de ácido ascórbico 

Em frutos e hortaliças minimamente processados, ocorrem vários tipos 

de reações oxidativas, que causam escurecimento, descoloração de pigmentos endógenos, 

perda ou mudanças do sabor ou do odor, mudanças na textura, e perda nutricional (WILEY, 

1994).

O escurecimento enzimático é uma conseqüência indireta da ação da 

polifenoloxidase, enzima do grupo das oxirredutases, contendo cobre como grupo prostético, 

que oxida difenóis em presença do oxigênio molecular (NICOLAS et al., 1994 e VÁMOS, 

1981).

Considerando-se que o escurecimento oxidativo catalisado pela 

polifenoloxidase é, na maioria dos casos, indesejável em frutas e hortaliças, métodos químicos 

e físicos foram desenvolvidos visando a sua inibição, tendo por base a eliminação ou 

complexação de uma ou mais dos componentes essenciais à reação, ou seja, oxigênio, enzima, 

cobre e substrato (JUNQUERA et al., 1992). 

Durante a parte inicial do desenvolvimento do fruto, os níveis de 

polifenoloxidase são altos e diminuem progressivamente até a maturação. Pode-se evitar o 

escurecimento resultante da formação de melaninas pela inativação da polifenoloxidase ou pela 

redução das quinonas para fenóis, utilizando agentes redutores como o ácido ascórbico. A 



30

atividade da polifenoloxidase tem sido detectada em frutos como banana, abacate, pêssego, 

maçã, pêra, cereja, manga, uva, goiaba e kiwi (AWAD, 1993). 

O ácido ascórbico e seus vários sais neutros e outros derivados são os 

principais antioxidantes usados em frutos, hortaliças e seus sucos, para prevenir escurecimento 

e outras reações oxidativas. Além de ser totalmente seguro para o consumo humano, pode 

aumentar o teor de vitamina C de certos frutos e hortaliças (PRÉSTAMO; MANZANO, 1993; 

WILEY, 1994).  

A vitamina C foi isolada por volta de 1932 por dois grupos distintos de 

pesquisadores. Já em 1938 o produto foi sintetizado e a denominação de ácido ascórbico foi 

oficialmente aceita. É uma vitamina solúvel em água e seu excesso é eliminado pelos rins 

através da urina (MEIRA, 1995).  

O ácido ascórbico é um composto com seis carbonos, estruturalmente 

relacionado com a glicose e outras hexoses, sendo reversivelmente oxidado no organismo em 

ácido deidroascórbico. A vitamina C é encontrada nas plantas em três formas: reduzida a ácido 

L-ascórbico, ácido mono-dehidroascórbico que é um intermediário instável e ácido L-

dehidroascórbico. Este pode ser perdido irreversivelmente para ácido 2,3-dicetogulônico, que 

não apresenta atividade antiescorbútica (CONN; STUMPF, 1975; VILLELA et al., 1978; 

LEHNINGER et al., 1995). 

Entre suas múltiplas funções o ácido ascórbico tem a capacidade de 

ceder elétrons, o que lhe confere um papel essencial como antioxidante. Dentre elas encontra-

se a de reciclar os tocoferóis (vitamina E), além de ser necessário para a produção e 

manutenção de colágeno. Participa da hidroxilação da prolina, da oxidação da fenilalanina, da 

tirosina e na conversão da folacina em ácido tetra-hidrofólico (THFA). Também é necessário 

na redução do ferro-férrico em ferro-ferroso que ocorre no trato intestinal. Essas características 

fazem com que, freqüentemente, a vitamina C seja recomendada como suplementação 

alimentar (FRANCO, 1982; GERUDE, 1995). 

O ácido ascórbico é uma das vitaminas que mais pode ser alterada no 

processamento das frutas, contribuindo para isso o fato de ser hidrossolúvel, a ação do calor, da 

luz, do oxigênio, de álcalis, da oxidase do ácido ascórbico, bem como traços de cobre e ferro. 

Sua conservação é favorecida em meio ácido (GRANER et al., 1977). 
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Fennema (1993), citando diversos autores, relata que o ácido ascórbico 

é muito sensível a diversas formas de degradação. Entre numerosos fatores que podem influir 

nos mecanismos degradativos cabe citar a temperatura, a concentração de sal e açúcar, o pH, o 

oxigênio, as enzimas, os catalisadores metálicos, a concentração inicial do ácido e a relação 

ácido ascórbico/ácido dehidroascórbico. 

A imersão dos pedaços em solução de ácido ascórbico, o qual é 

antioxidante, tem como função específica retardar ou impedir a deterioração dos mesmos por 

oxidação (SARZI; DURIGAN, 2002). Segundo Carvalho & Lima (2002), o fornecimento de 

1% de ácido ascórbico em kiwis minimamente processados foi eficientemente absorvido pelos 

tecidos, mantendo os níveis de vitamina C cerca de 25% mais elevados do que nos frutos 

tratados com 1% de ácido cítrico e 1% de cloreto de cálcio.

Klein (1987) alerta para o fato de ácido ascórbico ser muito sensível à 

destruição por injúria e que, dependendo da sensibilidade, a destruição de vitaminas pode 

acontecer quando o produto for exposto à irradiação, resultando na redução do seu valor 

nutritivo, principalmente ao considerar que esses produtos são as principais fontes de vitamina 

no aporte diário da dieta. 

Gil, Gorny e Kader (1998), estudando maçã ‘Fuji’ fatiadas e tratadas 

com 2% de ácido ascórbico e armazenadas em atmosfera com baixo oxigênio, observaram que, 

independente da atmosfera testada, o tratamento com ácido ascórbico reduziu o escurecimento 

e aumentou a vida de prateleira de maçãs fatiadas, mas somente por um curto período de 

tempo, uma vez que o ácido ascórbico amolece os tecidos e promove o crescimento de mofos. 

         4.5.4. Uso de irradiação 

Um processo de tratamento tecnológico que tem sido desenvolvido nos 

últimos 40 anos que promete grandemente na redução de perdas pós-colheita e estender a vida 

de prateleira de frutas e hortaliças altamente perecíveis é a Irradiação de Alimentos. A 

viabilidade econômica, tecnológica e de segurança da Irradiação de alimento tem sido 

prontamente comprovada em países do mundo inteiro. Muitas décadas de extensas pesquisas 
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científicas internacionais têm mostrado que o uso correto da Irradiação de alimentos não 

apresenta risco para a saúde (ANDRESKI, 1984). 

A combinação da irradiação com outros tratamentos pode aumentar 

ainda mais a vida de prateleira de frutas, bem como protegê-las e ainda , reduzir a dose de 

radiação a ser empregada, evitando danos ao produto (DOMARCO et al., 1999). 

Outra vantagem da irradiação é que ela pode ser aplicada com o 

produto já embalado pronto para o envio ao mercado consumidor. A radiação gama é 

penetrante e atravessa com facilidade embalagens comerciais, além de não haver problemas 

com período de carência de aplicação, por se tratar de processo puramente físico. Dessa forma 

evita-se o maior manuseio do produto, que ocasiona danos físicos e maior gasto de tempo, de 

mão-de-obra e dinheiro (AGRIANUAL, 2001). 

A irradiação também tem a vantagem de poder ser associada a outros 

processos de conservação. Obtiveram-se excelentes resultados, quando foi combinada com o 

tratamento térmico, químico, embalagens especiais e frio para muitas frutas, legumes e 

verduras, produzindo efeito sinérgico (AGRIANUAL, 2001). 

Freqüentemente são levantados questionamentos com relação à 

segurança dos alimentos irradiados. Alimentos irradiados não se tornam radioativos, pois em 

nenhum momento entram em contato direto com a fonte radioativa (ou, seja, não são 

contaminados). Além disso, as energias das radiações utilizadas não são suficientes para 

induzir radioatividade (não ativam) nos alimentos (OMS, 1989). 

Em 1980, um comitê formado pela Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) concluíram que qualquer alimento, com uma dose 

total média de até 10kGy, não apresenta riscos toxicológicos adicionais. Essas mesmas 

entidades, agora no final do século, após rigorosos estudos, liberaram o uso incondicional da 

irradiação de alimentos, sem limite de dose (AGRIANUAL, 2001). 

De acordo com Kader (1986) existe muita pesquisa relativa à 

utilização de radiações ionizantes na manipulação pós-colheita de frutas e hortaliças frescas. O 

tratamento deste produto com até 1,0kGy foi aprovado nos Estados Unidos para atrasar o 

amadurecimento e senescência e para o controle de infestação (FDA, 1990). 
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Segundo Vieites et al. (2000) as doses de 0,1 e 0,2kGy deram  

resultados positivos no controle do amadurecimento, na prevenção de doenças e na maior 

durabilidade do melão minimamente processado, a dose com 0,3kGy foi a que apresentou pior 

resultado.

Segundo Evangelista (2000) a radiação é excelente método, que pode 

ser utilizado como meio direto para conservação de alimentos e como complemento para 

reforçar a ação de outros processos aplicados com a mesma finalidade. Este mesmo autor 

afirma que a aplicação comercial da conservação de alimentos por radiação já ocorre, com 

certa ênfase, nos Estados Unidos, Japão, Índia, Canadá, Israel, Suécia e Turquia. 

Segundo Tape (1996) a irradiação de alimentos apresenta alguns 

aspectos vantajosos em comparação a outras tecnologias de preservação: é um processo físico, 

e não químico, portanto não deixa resíduo; preserva alimentos sólidos, da mesma forma que a 

pasteurização preserva produtos líquidos; pode complementar outras tecnologias, 

especialmente a refrigeração e pode ser feita depois do produto ter sido embalado, o que reduz 

as possibilidades de recontaminação (GLADON et al., 1997). 

Antes de sua radiação e com o intuito de resguardar suas qualidades, 

os alimentos devem ser protegidos através de cuidadosa seleção, limpeza e tratamento térmico 

prévio (segundo o caso); Após a radiação, os alimentos são submetidos a cuidados especiais 

(envasamento, armazenamento), visando impedir a atividade microrgânica e enzimática 

(EVANGELISTA, 2000). 

A irradiação de alimentos é o tratamento dos mesmos através de um 

determinado tipo de energia. O processo consiste em submetê-los, já embalados ou a granel, a 

uma quantidade minuciosamente controlada de radiação ionizante, por um tempo prefixado, 

com objetivos determinados (GCIIA, 1991).  

O uso da técnica de irradiação para conservação de alimentos, por si 

só, não soluciona todos os problemas de perdas, porém pode desempenhar um papel 

importante na redução, além de oferecer uma importante alternativa para a diminuição da 

dependência de pesticidas químicos ( GCIIA, 1991; TAPE, 1996). 

A irradiação é uma alternativa de controle, tendo como principal 

interesse a redução ou retardo dos danos causados por doenças, atuando como fungicida ou 

inseticida. Contudo, é também utilizada como método de conservação, prolongando o 
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armazenamento pelo retardo do amadurecimento e do brotamento de alguns produtos. Mesmo 

seu efeito sendo apenas momentâneo, não tendo poder residual (CHITARRA; CHITARRA, 

1990), há sérias restrições ao uso da irradiação por parte dos consumidores (CIA et al., 2000). 

De acordo com O’Beirne (1989) citado por Vieites (1998), no processo 

de irradiação de alimentos apenas os raios gama entram em contato com o alimento, sem 

qualquer contaminação radioativa. As doses de irradiação são quantificadas em termo de 

energia absorvida pelo produto irradiado. A dose de um gray (Gy) corresponde à absorção de 

um jaule por quilograma. As doses normalmente aplicadas aos alimentos situam-se entre 0,1 e 

7,0 kGy. 

Segundo o Grupo Consultivo Internacional sobre Irradiação em 

Alimentos (1991), encontram-se em funcionamento no mundo cerca de 160 instalações de 

irradiação gama industriais, várias das quais processam alimentos, além de outros tipos de 

produtos farmacêuticos. Os materiais radioativos necessários para os irradiadores são 

transportados em cofres de aço blindados com chumbo. 

Ainda de acordo com o mesmo Grupo Consultivo, a sala de irradiação 

consiste em uma câmara central de paredes de concreto e portas desenhadas para impedir a 

liberação de irradiação quando as mesmas não estão lacradas. Uma das melhores blindagens 

contra a irradiação é a água, que absorve a energia da radiação e protege os operadores da 

exposição quando precisam entrar na câmara. Quando a fonte de irradiação não se encontra em 

uso, ela é mantida dentro de uma piscina de armazenamento.  

Segundo Chitarra e Chitarra (1990), têm alguns inconvenientes o uso 

da Irradiação, pois dependendo da dosagem de radiação, pode provocar escurecimento, 

amaciamento, aparecimento de depressões superficiais, amadurecimento anormal e perda de 

aroma e sabor nos produtos.  

A alteração nutritiva nos frutos e hortaliças causada pela irradiação 

depende de vários fatores, entre eles a dose à qual o alimento é exposto, o tipo de alimento, a 

sua embalagem e as condições de tratamento, tais como a temperatura durante a irradiação e o 

período de armazenamento. Em condições ideais, as perdas de vitaminas nos alimentos 

irradiados com dose máxima de 10kGy são consideradas insignificantes, equivalentes às 

perdas ocasionadas por outros tipos de processamento (GCIIA, 1991). Por outro lado existem 

relatos apontando para o fato de que a irradiação de alimentos pode afetar alguns importantes 
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constituintes dos alimentos como vitamina E (redução de 25%) e vitamina C (5 a 10%), que 

são mais radiosensíveis (OLSON, 1998). A irradiação pode quebrar carboidratos, de alto peso 

molecular em unidades menores. Este processo é responsável pelo amaciamento de frutas e 

hortaliças através da decomposição de materiais da parede celular como as pectinas 

(KILCAST, 1990). 

As radiações podem ser eletromagnéticas como raios gama e raios x, 

ou elétrons acelerados. Os raios gama provêm da desintegração espontânea de radionuclídeos 

(CALORE, 2000). O tratamento envolve a exposição do produto a uma fonte de radiação, ou 

seja, a uma fonte de isótopos, utilizando Cobalto – 60 ou Césio – 137. O produto é exposto por 

um período suficiente para que ocorra absorção de uma dose requerida de raios gama ou raios 

x (CHITARRA; CHITARRA, 1990). 

Apenas estas duas fontes (60Co ou 137Cs) são consideradas para uso 

comercial, devido à produção de raios gama de energias adequadas, sendo que a fonte de 60Co

é a que tem maior aceitação por se apresentar na forma metálica e ser insolúvel em água, 

proporcionando maior segurança ambiental (EHLERMANN, 1990; FOOD IRRADIATION, 

1996 apud VIEITES, 1998). 

O número de microrganismos destruídos por uma determinada 

dosagem de radiação depende, sobretudo do número de partículas ionizantes pelas quais o 

material é bombardeado. As elevadas doses de radiação requeridas para a completa destruição 

dos mesmos, são em geral fitotóxicas o que torna o tratamento insatisfatório (CHITARRA; 

CHITARRA, 1990). 

É importante salientar que os constituintes de nutrientes, enzimas, 

vitaminas e proteínas toleram bem a radiação. Hidratos de carbono sofrem modificações 

importantes; Nos lipídios ocorrem fenômenos de oxidação, conferindo ao alimento paladar 

rançoso. O alimento ideal para ser irradiado, no sentido de comestibilidade, é o que tem baixo 

teor de água, glicídeos e gorduras (EMPRESA BRASILEIRA DE RADIAÇÃO, 1985). 

A United Fresh Fruit – Vegetable Association (1986), cita que alguns 

critérios devem ser observados para se utilizar radiações ionizantes no manuseio pós-colheita 

de frutas e hortaliças: o hospedeiro precisa ter tolerância mais elevada do que o inseto ou 

microrganismo; o tratamento requerido deve ser tão ou mais econômico que outros 

tratamentos efetivos; o tratamento deve ser compatível com os aspectos legais estabelecidos 
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pelas autoridades sanitárias, isto é, deve ser inócuo à saúde do consumidor; deve-se observar a 

legislação vigente do país importador. 

O uso de irradiação ionizante na preservação de alimentos tem sido 

aplicado a uma grande variedade de alimentos incluindo peixes, mariscos, aves, frutos do mar, 

grãos, frutas e hortaliças, nozes e especiarias (GLIDEWELL et al., 1993). 

De acordo com o Grupo Consultivo Internacional sobre Irradiação de 

Alimentos (1991), em março de 1987, mamões foram irradiados com doses entre 0,41 e 0,51 

kGy, em cumprimento às normas de quarentena. Os frutos foram etiquetados com o símbolo 

de irradiação e colocados à venda em dois supermercados na Califórnia (Estados Unidos), 

junto com outros que haviam sido submetidos ao tratamento com água quente no Havaí. Mais 

de 200 consumidores responderam a questionários apresentados durante o período de vendas 

dos lotes de frutas. Ao final do dia, no qual foi realizado o teste de mercado, foram vendidos 

60 kg de mamão irradiado contra 5,1 kg do mesmo fruto não irradiado. Neste e em outros 

testes, os fatores mais significativos em favor dos alimentos irradiados são a qualidade 

superior e a segurança. 

Wang (1999) relata que a Irradiação como tratamento suplementar à 

refrigeração é benéfica em reduzir a perda de umidade, prevenir a germinação e estender a 

vida de  armazenamento dos frutos. 

Giannoni et al. (1998), estudando maçãs ‘Gala’ irradiadas nas doses 

0,1; 0,2; 0,3 e 0,4 kGy (além do grupo controle – sem irradiação) e após 60 dias de 

armazenamento em estufa B.O.D. (45 dias a 3ºC e 15 dias a 20ºC) com 85%UR, observaram 

que os frutos tratados com a dose de 0,1 kGy apresentaram maiores teores de carboidratos e 

textura; para a perda de massa não houve diferença entre os tratamentos.  

Neves et al. (1998), estudando frutos de maçã ‘Gala’ irradiados nas 

doses 0,0; 0,1; 0,2; 0,3 e 0,4kGy e armazenados sob refrigeração, constataram que os frutos 

irradiados com a dose 0,1kGy apresentaram os menores teores de sólidos solúveis enquanto 

que com a dose 0,2kGy ocorreram as menores perdas da acidez titulável. O “ratio”dos frutos 

do tratamento 0,1 kGy obteve valores menores aos demais tratamentos e os maiores níveis de 

pH foram  com os  frutos da testemunha (0,0kGy). 

Em um estudo realizado por Kanesiro et al. (2001) com diferentes 

doses de irradiação (utilizando o irradiador com fonte de Co60 do Instituto de Pesquisa em 
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Energia Nuclear da Universidade de São Paulo – Ipen/USP) em abacates ‘Breda’, os 

pesquisadores concluíram que as doses mais altas (0,15; 0,20 e 0,25kGy) ocasionaram 

distúrbios fisiológicos nos frutos e manchas pretas na casca. 

Oliveira Jr. et al. (2000) submeteram mangas ‘Haden’ a doses de 

irradiação gama de 0,1; 0,3; 0,6; 0,8 e 1,0kGy na Companhia Brasileira de Esterilização 

(CBE), situada em Jarinú/SP. Estes pesquisadores verificaram que a dose mais efetiva foi de 

0,6kGy, pois retardou o aparecimento de doenças, manteve a aparência e a textura, além de 

apresentar menor perda de massa fresca.  

Domingues (2000), procurando conservar morangos ‘Toyonoka’, 

utilizou radiação gama em quatro doses (0,0; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy) e dois tipos de embalagem 

(caixas de polietileno perfuradas com e sem filme plástico de PVC transparente envolvendo-

as). Os frutos foram avaliados em quatro períodos de armazenamento (1º, 8º, 15º e 22º dias) à 

temperatura de 3-6ºC e 55% UR. O autor verificou que as doses altas de radiação diminuíram 

o conteúdo de vitamina C. A dose de 1,5 kGy não diferiu da testemunha, porém as doses de 

2,0 e 2,5 kGy sofreram perdas significativas em relação à testemunha. A textura também foi 

afetada pela elevação das doses de radiação, sendo que apenas a dose de 2,5 kGy diferiu 

estatisticamente da testemunha. 

Damayanti et al. (1992) verificaram o efeito da radiação gama na 

incidência de doenças pós-colheita em abacaxi e a melhor dose para estender a vida de 

prateleira no armazenamento. Os frutos que foram irradiados com doses de 0,05; 0,10; 0,15 e 

0,75 kGy seguidos de armazenamento a 25-28ºC (80-85% UR), mantiveram sua textura 

melhor do que os frutos do controle. Já irradiações com doses acima de 0,25 kGy causaram o 

escurecimento da casca e o amaciamento dos tecidos, sendo tal efeito proporcional à dose 

aplicada e ao período de armazenamento. 

McLauchlan et al. (1992) verificaram que lichias irradiadas com doses 

de 0,0; 0,075 e 0,3 kGy usando 60CO e analisadas após três semanas de armazenamento a 5ºC, 

tiveram a incidência de doença causada por Colletotrichum sp. reduzida. Porém, o nível de 

doenças causadas por outras espécies não identificadas aumentou. 

Vieites (1998) constatou que em tomates irradiados com as doses 0,0; 

0,3; 0,6 e 1,0 kGy e mantidos tanto em condições de refrigeração quanto no ambiente, 

apresentaram aumento no teor de sólidos solúveis e “ratio” em relação ao teor inicial enquanto 
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que ocorreu decréscimo no teor de acidez titulável. Os frutos irradiados com a dose 0,3 kGy 

mostraram as menores perdas de massa fresca, menor perda da coloração verde da casca, 

menor índice de doença e menor textura. Verificou-se manchas de queimado nos tomates que 

receberam a dose de 0,6 kGy, porém, o fruto do tratamento com a dose de 1,0 KGy não 

apresentou mancha de queimado na casca, mesmo sendo esta a maior dose. 

Urbain (1986) relata que doses tão baixas quanto 1kGy são benéficas 

para as variedades de pimenta “Truhart” e “Califórnia Wonder’, para outras pimentas, doses 

tão altas como 5kGy não são tão efetivas.  

Segundo Wiley (1997) a ionização com radiações gama permite a 

desinfecção de produtos minimamente processados já embalados. A irradiação a doses baixas 

(1,0 kGy ou menor) tem sido sugerida como uma técnica de processamento mínimo para 

prolongar a vida útil de algumas frutas e hortaliças (KADER, 1986). Vegetais cortados e 

embalados, irradiados com doses na ordem de 1,0 kGy, exibiram atraso na sua decomposição 

de vários dias quando armazenados a 10oC (URBAIN, 1986).

Ainda que muitos estudos sobre irradiação de frutas e hortaliças 

tenham sido dirigidos para verificar a extensão da vida útil dos produtos tratados, alguns 

porém, tem sido realizados com o objetivo de avaliar os efeitos da irradiação sobre o valor 

nutritivo das frutas e hortaliças (MC CARTHY; MATTHEWS, 1997). Bande (1990) relata em 

seus trabalhos que os frutos e hortaliças corretamente irradiados não apresentam nenhuma 

toxidez, mantendo praticamente o mesmo valor nutritivo que as processadas por outros 

métodos, visando a conservação pós-colheita.  

Vieites et al. (2000) trabalhando com melão minimamente processado 

e irradiado, verificaram que as doses de 0,1 e 0,2 kGy apresentaram resultados mais positivos 

no controle do amadurecimento, na prevenção de doenças e na maior durabilidade do produto. 

Em condições ideais, as perdas de vitamina nos alimentos irradiados 

com dose máxima de 10,0 kGy são consideradas insignificantes, equivalentes às perdas 

ocasionadas por outros tipos de processamentos (GCIIA, 1991). Vários autores em diferente 

tipos de frutos tem trabalhado com a irradiação entre eles Giannoni et al. (1998) maçã gala; 

Neves et al (1998) maçã; Vieites (1998) tomates; Frateschi, (1999) goiaba branca; Giannoni et 

al (1999) lima ácida “Tahiti”; Giannoni & Vieites, (1999) kinkan; Sarzi et al. (1999) laranja 
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“Pêra”; Manzione et al. (1999) batata; Cia et al. (2000) uva; Giannoni (2000) goiaba branca; 

Calore (2000) pêssego e Lacerda (2000) pepinos in natura e minimamente processados. 

A irradiação, utilizada isoladamente ou em conjunto com outras 

tecnologias de preservação, como o processamento mínimo, pode facilitar o alcance dos 

objetivos de segurança de alimentos e redução de perdas pós-colheita (TAPE, 1996; SANTIN, 

2000).

Vieites  (1998) trabalhando com tomate in natura irradiado verificou 

que a dose de 0,3 kGy apresentou resultados mais positivo no controle do amadurecimento, na 

prevenção de doenças e na maior durabilidade do produto. 

Blumer (1995), trabalhando com suco natural de maça irradiado, 

verificou que a dose de 6kGy, manteve as características naturais do suco, proporcionando um 

melhor aspecto sem microrganismos e com valor de aceitabilidade de 8,2 numa escala de 9 

pontos.

Kovacs et al. (1994), pesquisando as mudanças nos ácidos orgânicos 

em maçã irradiada nas doses de 0,5kGy a 5,0kGy, verificaram que após 21 dias que os 

conteúdos de ácidos málico e ascórbico diminuíram com o aumento dos níveis de irradiação. 

Os custos de irradiação variam de US$ 10 a 15 por tonelada para uma 

aplicação de baixa dose (para inibir o crescimento de brotos em batatas e cebolas, e aumentar a 

vida de prateleira de frutos) a US$ 100 a 250 por tonelada para aplicação de alta dose 

(especiarias). Estes custos são competitivos com tratamentos alternativos. Em alguns casos a 

irradiação pode ser consideravelmente menos dispendiosa (OENLINCÉE, 1998). 

Estudos sobre alimentos irradiados têm sido desenvolvidos por 

diversos países. Junto com as grandes potências em pesquisa (EUA, Inglaterra, Canadá, 

Alemanha e França), países com escassos recursos econômicos para pesquisa estão 

trabalhando com irradiação de alimentos com o objetivo de reduzir suas perdas (SENDRA et 

al., 1996). 
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    4.6. Contaminação microbiana 

A sanidade e a vida útil dos produtos minimamente processados, 

dependem de muito fatores que incluem a qualidade de água e dos ingredientes, do seu 

histórico, da tecnologia de produção e da interação com microrganismos (DURIGAN, 2000). 

Há grande população microbiana nestes produtos, mas o tipo de população difere com os 

produtos e práticas de sanitização e produção (WATADA et al., 1996). 

O controle microbiológico pode ser conseguido com redução na 

contaminação inicial, higiêne nas operações, limpeza do ambiente, higiêne e sanidade dos 

empregados e higienização dos equipamentos, além de um eficiente programa de 

determinação dos pontos críticos e monitoramento dos perigos e riscos (DURIGAN, 2000). 

O ataque por microrganismos tais como fungos, bactérias e, em menor 

extensão, vírus, é provavelmente uma das causas mais sérias de perdas pós-colheita dos 

produtos perecíveis. O padrão de ataque usualmente é uma infecção inicial por um ou vários 

patógenos (em geral resultado direto de injúria mecânica), que pode ser subsequentemente 

potencializado por uma infecção secundária, decorrente do ataque de microrganismos 

saprófitas não específicos. Não só as injúrias mecânicas, como também as mudanças físicas e 

fisiológicas predispõem o produto perecível ao ataque de patógenos (CHITARRA; 

CHITARRA, 1990). 

Segundo Ahvenainen (1996) durante o descascamento, corte e 

fatiamento, a superfície do produto vegetal é exposta ao ar, e com isso é possível a 

contaminação com bactérias, leveduras e mofos. 

Determinadas medidas podem ser adotadas para minimizar a 

contaminação bacteriana, no intuito de reduzir a carga de microrganismos e dificultar a 

proliferação dos mesmos nos tecidos vegetais. Vanetti (2000) sugere o emprego das chamadas 

tecnologias de barreiras ou obstáculos, ou seja, a adoção de procedimentos que visem o 

estabelecimento de uma condição subletal de estresse para a microbiota, sem alteração 

substancial das características sensoriais do alimento. A medida inicial de controle visa obter 

frutos de excelente qualidade, evitando-se manipulação excessiva, especialmente no 

transporte. As injúrias provocadas pela colheita e posterior acondicionamento para transporte 

quebram barreiras naturais presentes na casca que, por sua vez, são responsáveis pela 
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integridade do fruto. Este é o primeiro passo (e talvez um dos mais relevantes) na colonização 

do parênquima por microrganismos diversos (MÕES-OLIVEIRA, 2001). 

Dentre os patógenos psicotróficos encontrados em produtos 

minimamente processados destacam-se L. monocytogenes, Yersinia enterocolitica e

Aeromonas hydrophyla, que são capazes de crescer em certos produtos minimamente 

processados, mantidos sob refrigeração. Entretanto outros microrganismos patogênicos são de 

relevância nesses produtos e incluem: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, C. botulinium, Bacillus cereus, espécies de Vibrio, vírus da hepatite A 

e Norwalk, além de parasitas como Cryptosporodium e Cyclospora (CHERRY, 1999). 

Em revisão sobre a microbiologia de frutas e hortaliças minimamente 

processadas, Nguyen-The e Carlin (1994) relataram que a contagem de bactérias mesófilas em 

ágar padrão ou meio equivalente, encontrada por vários autores, variou de 103 a 109 UFCg-1,

dependendo do local de amostragem e do tempo decorrido até a análise. As contagens de 

bactérias lácticas, sob condições de anaerobiose, alcançaram 109 UFCg-1, em alguns casos. 

Coliformes em meio seletivo representaram uma pequena porção dos contaminantes 

bacterianos, enquanto os coliformes fecais não foram detectados na maioria das amostras 

estudadas. As leveduras e fungos filamentosos foram, em geral, menos numerosos que as 

bactérias mesófilas ou lácticas. 

O’connor-Shaw et al. (1994), em estudos realizados para determinação 

da biota de frutas minimamente processadas, logo após o fatiamento e ao fim da vida de 

prateleira, apresentaram, para frutas frescas, contagens totais entre 8,8 x 101 à 1,4 x 107 UFC 

g-1 , sendo que as frutas minimamente processadas estocadas a 4oC variaram entre 5,0 x 102 à 

1,8 x 109 UFC g-1 .

De acordo com Silva (2000), o processo da irradiação é utilizado em 

alimentos com diversas finalidades, dentre elas o controle do crescimento microbiano. A 

formação de peróxido de hidrogênio após a irradiação faz com que a célula bacteriana seja 

destruída. Além disto, a irradiação é responsável pela desestruturação do aparato de 

multiplicação microbiana, interferindo no pareamento cromossômico e, desta forma, 

impedindo a reorganização do ácido desoxirribonucléico (DNA). Uma das principais 

vantagens desta tecnologia é não deixar resíduos no fruto, mantendo-o inócuo para o consumo 

humano. Souto et al. (2001) comprovaram a eficiência da irradiação gama no controle 
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populacional de bactérias mesófilas e fungos (leveduriformes e filamentosos), ao pesquisarem 

açaí mantido sob refrigeração. Resultados de experimentos conduzidos por Lima et al. (2001) 

em cenouras irradiadas sugeriram que a redução no crescimento microbiano é diretamente 

proporcional à dose de irradiação gama, como também apontado por (SILVA, 2000).  

Não há Legislação Sanitária específica para produtos minimamente 

processados, o que deve envolver vários aspectos da Legislação Sanitária, visto que abrange as 

fases de produção, colheita, preparo e manipulação, além de embalagem, transporte ao 

mercado e exposição em balcões para venda. Assim, a legislação deve submetê-los as regras 

básicas para alimentos, as quais determinam o cumprimento de exigências mínimas, para que 

o produto adquirido pelo consumidor tenha a segurança adequada, quanto aos riscos à saúde 

pública (CAVIOLI, 1999). 

A resolução no 12 de 02 de janeiro de 2002 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde estabelece como padrão o máximo de 5x102 NMP 

de coliformes fecais por grama de fruta. Embora não existam na legislação padrões para 

bactérias mesófilas totais e coliformes totais, de forma geral, é preconizado que alimentos 

contendo contagens microbianas da ordem de 105 – 106 UFCg-1 são impróprios para o 

consumo humano devido a perda do valor nutricional, alterações organolépticas, riscos de 

deterioração e/ ou presença de patógenos (ANVISA, 2002). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Obtenção dos frutos 

Foram utilizadas maçãs da cultivar Royal Gala, provenientes de pomar

comercial da empresa Agroban, localizada em Vacaria - RS. As maçãs utilizadas foram do 

tipo exportação (calibre 135). Os frutos foram transportados de avião até a Ceasa de Sorocaba 

– SP, onde foram recepcionados e novamente transportados de carro ao Laboratório de Frutas 

e Hortaliças do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de Botucatu, SP onde foram conduzidos 

os experimentos.

Figura 1 – Frutos de maçã ‘Royal Gala’provenientes da Empresa Agroban (Vacaria – RS).
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5.2. Experimentos

Os experimentos 1, 2 e 3 foram instalados no dia 18 de março de 2004, 

enquanto que o experimento 4, foi instalado no dia 17 de fevereiro de 2005. 

Antes da montagem dos experimentos, os frutos assim que chegaram

do Ceasa de Sorocaba – SP, foram armazenados em câmara fria a 10oC durante 12 horas, 

visando a diminuição do metabolismo dos mesmos. Para todos os experimentos, os frutos 

passaram por seleção de acordo com a sua sanidade. Em seguida foi realizada a lavagem dos 

frutos in natura, com água e detergente neutro, no intuito de remover resíduos da colheita e 

microrganismos aderidos à superfície dos frutos. Após este procedimento, os frutos foram

processados, realizando-se a montagem dos diferentes experimentos.

Os frutos foram descascados e picados (corte-padrão manual) em

cubos de aproximadamente 2x2cm (Experimento 1), processados em fatias de 

aproximadamente 1cm (Experimento 2), processados em 4 partes (Experimento 3), 

processados em cubos de aproximadamente 2 x 2 cm e irradiados (Experimento 4). 

Figura 2 – Processamento mínimo da maçã ‘Royal Gala’. 

Figura 3 – Maçãs ‘Royal Gala’ minimamente processadas nos três diferentes tipos de cortes. 
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Para os experimentos 1, 2 e 3, os frutos após o processamento, foram 

sanificados com solução de 100ppm de hipoclorito de sódio por 5 minutos e em seguida 

imersos nas diferentes concentrações de ácido ascórbico: testemunha (0%), 1%, 2%, 3% e 4% 

durante 5 minutos. Os frutos da testemunha (0%) ficaram imersos em água destilada durante 5 

minutos.

Figura 4 – Imersão dos cubos de maçã ‘Royal Gala’em solução de ácido ascórbico. 

Para o experimento 4, os frutos após serem processados, tratados com 

3% de ácido ascórbico e embalados, foram irradiados nas doses: testemunha (0,0kGy), 

0,1kGy, 0,2kGy, 0,3kGy, 0,4kGy e 0,5kGy. Os frutos foram irradiados na EMBRARAD

(Empresa Brasileira de Radiação), localizada em Cotia – SP. O transporte foi feito em caixas 

de isopor à temperatura de 4ºC, sendo que esta temperatura foi mantida por meio de gelo 

reciclável.

Figura 5 – Frutos de maçã ‘Royal Gala’, antes do tratamento com irradiação gama.
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Todos os utensílios e equipamentos utilizados para o processamento da 

maçã foram desinfetados com solução de hipoclorito de sódio a 200ppm. Para os 4

experimentos, após a imersão em solução de ácido ascórbico, os frutos foram drenados e 

acondicionados em embalagens de isopor com dimensões 3cm de altura x 10cm de 

comprimento x 10cm de largura e envolvidas em filme de polietileno de 60 micras de 

espessura, com aproximadamente 100g cada uma. Após submeter os frutos aos tratamentos, os 

mesmos foram armazenados em câmara-fria à temperatura 5±1ºC e 85 - 90% de umidade

relativa durante dez dias. As análises químicas, físicas, físico-químicas, enzimáticas,

sensoriais e microbiológicas foram realizadas a cada dois dias. As análises enzimáticas e 

microbiológicas foram determinadas no decorrer do experimento a partir da maçã

minimamente processada, armazenada em nitrogênio líquido e conservadas em freezer a -

18ºC. O dia do processamento mínimo e aplicação dos tratamentos com ácido ascórbico foi 

considerado como dia zero, enquanto que a irradiação gama foi realizada no primeiro dia e as 

análises a partir do segundo dia. No dia zero, foram retiradas amostras do grupo controle e 

realizadas as análises químicas, físico-químicas, enzimáticas e microbiológicas.

Figura 6 – Frutos de maçã ‘Royal Gala’sendo acondicionados nas embalagens.

5.3. Análises Químicas, Físicas, Físico-Químicas e Sensoriais

         5.3.1. Perda de Massa Fresca e Conservação Pós-colheita (vida útil) 

Parâmetros analisados através da maçã minimamente processada do 

grupo não destrutivo. 
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A perda de massa fresca foi determinada pesando-se as bandejas 

contendo as maçãs minimamente processadas em balança semi-analítica OWLABOR – carga 

máxima de 2000g e divisão de 10mg. Os resultados foram expressos em porcentagem, 

considerando-se a diferença entre o peso inicial e aquele obtido a cada intervalo de tempo de 

amostragem. 

A conservação pós-colheita (vida útil) foi avaliada em função de sua 

qualidade comercial, ou seja, o número de dias em que os frutos se conservaram e 

apresentaram características organolépticas próprias para o consumo (aspecto de frescor, 

coloração, liberação de exudato e o desenvolvimento de doenças, fatores estes decisivos para 

julgar o descarte ou não das amostras).  

5.3.2. Textura 

A textura foi determinada nos frutos com o auxílio do Texturômetro 

(STEVENS – LFRA texture analyser) com a distância de penetração de 10 mm e velocidade 

de 2,0 mm seg-1, utilizando-se o ponteiro TA 9/1000. O valor obtido para se determinar a 

textura em grama-força (g f-1), é definido como a força máxima requerida para que uma parte 

do ponteiro penetre na polpa do produto.

         5.3.3. Potencial Hidrogêniônico (pH) 

O pH foi mensurado na polpa triturada dos frutos utilizando-se um 

potenciômetro  (Digital DMPH-2), conforme recomendado por INSTITUTO ADOLFO LUTZ 

(1985).

         5.3.4. Acidez Titulável (AT) 

A acidez titulável foi expressa em gramas de ácido málico por 100g de 

polpa (g de ácido málico 100g-1), obtida por meio da titulação de 5g de polpa homogeneizada 

e diluída para 100 ml de água destilada, com solução padronizada de hidróxido de sódio a 0,1 
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N, tendo como indicador o ponto de viragem de fenolftaleína, que se dá quando o 

potenciômetro atinge 8,1, conforme recomendação do INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1985). 

         5.3.5. Sólidos Solúveis (SS) 

Foi determinado na polpa por refratometria em refratômetro tipo 

ABBE (marca Atago-N1) a 25ºC, conforme as técnicas padronizadas pelo INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ (1985). Os resultados foram expressos em graus Brix. 

         5.3.6 – Vitamina C 

As amostras para a determinação do teor de vitamina C foram obtidas 

pela adição de 30ml de ácido oxálico a 30g de polpa, sendo congeladas em seguida a -20ºC. O 

conteúdo de ácido ascórbico foi determinado a partir de 10g da polpa, por titulação em ácido 

oxálico a 0,5% com iodato de potássio a 0,01N, com resultados expressos em mg de ácido 

ascórbico 100g-1 de polpa (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985).

         5.3.7 - Condutividade

Determinada pelo condutivimetro portátil (Analion C702), com leitura 

a 20mS e tendo como padrão 1,413mS cm-1 a 25º C.

         5.3.8 - Respiração 

Foi determinada pela liberação de CO2, utilizando-se para isso solução 

de hidróxido de bário saturado e solução de hidróxido de potássio 0,1N, para tanto foi 

utilizado a seguinte fórmula: 

TCO2 = 2,2(Vo-V1).10/ P.T 
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TCO2 = Taxa de respiração (ml CO2 kg-1 h-1)

Vo = Volume gasto de HCl para titulação de hidróxido de potássio – padrão antes da absorção 

de CO2 (ml) 

V1 = Volume gasto de HCl para titulação de hidróxido de potássio após a absorção do CO2 da 

respiração (ml) 

P = peso dos frutos 

T = Tempo da respiração 

2,2 = Inerente ao equivalente de CO2 (44/2), multiplicado pela concentração do ácido 

clorídrico

10 = Ajuste para o total de hidróxido de potássio usado no experimento. 

         5.3.9 – Atividade da Polifenoloxidase (PPO) 

Determinada através do método de Cano et al. (1997). 

Aproximadamente 1000 mg de amostra foi macerada em 5ml de solução tampão fosfato 

0,05M (pH 6,0) e centrifugada por cinco minutos (10.000 rpm). Catecol (0,1 M) foi acrescido 

em 0,3ml do extrato e levado para banho-maria (30o C) por 10 minutos. A reação foi 

paralisada após 5 minutos em banho-maria fervente e a leitura realizada em espectrofotômetro 

a 395 nm. A atividade foi expressa em  A395 min-1 g-1 MF. 

         5.3.10 – Análise Sensorial 

   

Foi avaliada a cada dois dias durante os dez dias de conservação, em 

que os frutos foram apresentados em pratos plásticos brancos devidamente codificados com 

números aleatórios compostos de três dígitos, de acordo com as indicações de Moraes (1985). 

Em seguida os mesmos foram oferecidos à degustação para uma equipe de onze provadores. 

Foi utilizada uma escala hedônica de nove pontos em que as amostras foram avaliadas 

subjetivamente quanto à cor, aroma, textura e sabor. As notas abaixo de 5, demonstraram que 

os frutos não foram aceitos pelos provadores. O modelo de ficha experimental adotado pode 

ser visualizado no Apêndice. 
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    5.4 – Análises Microbiológicas 

As análises microbiológicas visaram a identificação da microbiota 

bacteriana e fúngica presentes nas maçãs e foram realizadas a cada dois dias, durante os dez 

dias de armazenamento. 

A microbiota pesquisada foi distribuída da seguinte maneira: bactérias 

mesófilas e psicotróficas, bolores (ou fungos filamentosos), leveduras (ou fungos 

leveduriformes) e bactérias do grupo coliforme (totais e fecais). 

         5.4.1 – Contagem Total de Bactérias Aeróbicas Mesófilas e Psicotróficas 

Utilizando o procedimento de plaqueamento em profundidade (técnica 

de Pour Plate), alíquotas de 0,1ml foram distribuídas em placas contendo o meio “Plate Count 

Agar” (PCA), e inoculadas em triplicata, nas diluições 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5. As placas 

foram incubadas entre 35ºC e 37oC por 48 horas (para a contagem de microrganismos 

mesófilos) e entre 5oC e 7ºC por sete dias (para a contagem de microrganismos psicotróficos). 

         5.4.2 – Contagem Total de Bolores e Leveduras 

Alíquotas de 0,1ml foram semeadas por plaqueamento superficial em 

meio Batata Dextrose Agar (BAD) acidificado com ácido tartárico a 3,5%, que após a 

inoculação foi incubado a 25oC por 3 a 5 dias. 

         5.4.3 – Contagem de Coliformes Totais e Fecais 

Utilizando a técnica no Número Mais Provável (NMP), foi realizada a 

enumeração de coliformes nas amostras. 

O teste presuntivo foi efetuado por meio da distribuição, em triplicata, 

de alíquotas de 0,1ml em tubos contendo caldo Laurilsulfato-triptose (LST). As baterias 

constaram de uma série de três tubos (contendo tubo de Durhan invertido), que foram 
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incubados a 35oC por 48 horas. Tubos contendo gás ou turvação do meio foram considerados 

positivos para a presença de coliformes totais. 

A pesquisa de coliformes fecais foi realizada a partir dos tubos de LST 

positivos oriundos do teste presuntivo. Alíquotas de 0,1ml destas culturas positivas para 

coliformes totais foram transferidas para tubos contendo caldo Escheria coli (meio EC). A 

incubação foi realizada durante 48 horas à temperatura de 44,5ºC. Foram considerados 

positivos para coliformes fecais os tubos que apresentaram formação de gás e turvação do 

meio. 

Todos os resultados dessas leituras foram expressos em número mais 

provável de bactérias por grama de material analisado (NMP g-1).

5.5 – Delineamento Experimental e Análise Estatística 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), composto por cinco tratamentos (para os experimentos 1, 2 e 3) e cinco 

tempos de armazenamento, compondo um fatorial 5x5. Para o experimento 4:  seis 

tratamentos com cinco tempos de armazenamento, compondo um fatorial 6x5, com três 

repetições.

Para as avaliações destrutivas, cada tratamento foi composto de três 

repetições, estas formadas por três bandejas de maçãs minimamente processadas para cada dia 

de análise. Já para a análise sensorial, mesmo sendo destrutivas, foram utilizadas duas 

bandejas como repetições pra cada tratamento e para os cinco dias de degustação. Para as 

avaliações não-destrutivas como perda de massa e conservação pós-colheita (vida útil), foram 

utilizadas dez repetições por tratamentos ao longo do armazenamento. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    6.1. EXPERIMENTO 1 

         6.1.1. – Perda de massa fresca

Neste experimento, conforme os dados apresentados na Tabela 1, 

houve perda de massa fresca para todos os frutos dos cinco tratamentos, estando de acordo 

com Kader (2002), que cita que produtos minimamente processados são mais suscetíveis à 

perda de massa fresca do que frutos in natura, devendo-se este fato à ausência da casca 

protetora. De forma geral, os frutos da testemunha apresentaram maior porcentagem de perda 

de massa fresca, enquanto que os frutos imersos em 3% de ácido ascórbico apresentaram as 

menores perdas, no decorrer do período de armazenamento,  

Diferenças foram observadas a partir do 4o dia de armazenamento, 

quando os frutos imersos com 3%, diferiram da testemunha, obtendo a menor e maior perda de 

massa fresca, respectivamente. No 6o e 8o dia de armazenamento, os frutos imersos em  1%    e 

3%,  apresentaram   diferenças   significativas   com  relação  aos  frutos  testemunha,  obtendo 
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Tabela 1 – Variação média da perda de massa fresca (%) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

0.211a
0.171a
0.207a
0.163a
0.191a

0.473a
0.367ab
0.419ab
0.291b
0.379ab

0.714a
0.470b
0.605ab
0.408b
0.593ab

0.991a
0.658bc
0.769abc
0.618c

0.884ab

1.084a
0.938ab
0.907ab
0.763b
1.033a

CV% 43.31 31.71 28.70 24.35 18.26
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

menor perda de massa. Aos 10 dias de armazenamento, o tratamento 3% diferiu dos 

tratamentos testemunha e 4%, obtendo menores valores de perda de massa.  

As perdas de massa fresca nos frutos de maçã ‘Royal Gala’, atingiram 

1% aos 10 dias de armazenamento, com relação ao início do experimento. Dados estes 

concordantes com Hrushka (1977), que cita que frutos de maçã chegam a perder até 3,6% ao 

final de 7 dias com relação ao seu peso inicial. 

Com o período de armazenamento, verificou-se que a perda de massa 

dos frutos nos diferentes tratamentos foi crescente com o tempo de armazenamento. De acordo 

com diversos autores, esse fato se deve a desidratação que ocorre nos frutos durante o período 

pós-colheita, motivados pelos processos de transpiração e respiração (SIGRIST, 1992; 

RONQUE, 1998). 

         6.1.2. – Conservação pós-colheita (vida útil) 

A determinação da vida útil foi baseada na aparência que avaliou 

aspecto de frescor, coloração, liberação de exudato e o desenvolvimento de doenças, fatores 

estes decisivos para julgar o descarte ou não das amostras.   Os frutos imersos a 3% 

apresentaram em média uma vida útil de 9 dias  em comparação  aos demais tratamentos  

(Tabela 2). Sendo os  frutos processados da testemunha, os  que apresentaram  menor  vida 

útil(5 dias), diferindo estatisticamente dos demais tratamentos.  Dados estes concordantes com 
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Tabela 2 – Vida útil (dias) obtida em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos 
de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de 
armazenamento. 

TRATAMENTOS Vida Útil (dias)
TESTEMUNHA 5.00b

1% 8.00a
2% 8.30a
3% 9.10a
4% 8.50a

CV% 11.42
Médias seguidas de mesma letra na coluna não 
diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Chitarra e Chitarra (1990) no qual citam que a aparência é de vital importância no aceite ou 

rejeição de frutos e hortaliças, e com Wiley (1994), que relata que o estresse causado pelo 

descasque e corte, pode levar ao aparecimento de alterações indesejáveis, principalmente na 

aparência do produto, devido a descompartimentalização das enzimas e substratos. 

Na comercialização regional na Espanha, se necessita no mínimo uma 

vida útil de 5 dias com o produto nas melhores condições (SCHLIMME; ROONEY, 1997). 

No Brasil, o que tem sido observado em supermercados, para a maior parte desses produtos é a 

indicação de vida útil de 5 a 7 dias, embora de acordo com Pazinato (1999) a vida de prateleira 

comercialmente viável deve ser de pelo menos 15 dias. 

Pela observação dos resultados, notou-se que a imersão a 3% de ácido 

ascórbico mostrou-se mais eficiente na conservação das maçãs ‘Royal Gala’minimamente 

processadas, onde observou-se uma vida útil de 9.10 dias. 

         6.1.3. – Textura 

Como demonstra a Tabela 3, houve redução moderada nos valores da 

textura da maçã ‘Royal Gala’minimamente processada ao longo do período de 

armazenamento.   Dados   estes   concordantes   com   Bourne   (1979),  que cita que  as maçãs 

classificam-se   como   frutos   que   perdem   a   textura   da    polpa   durante   o   período   de 

armazenamento, e  com  Chitarra  (1999)  que   relata  que  a  perda de  textura é decorrente de  
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Tabela 3 – Valores médios da textura (g f-1) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

163.4 146.22a
138.16a
125.18ab
98.63b
98.32b

128.38a
122.48a

111.29ab
100.73b
88.42b

123.23a
112.73a

108.47ab
99.78ab
86.53b

112.27a
109.23a
96.29ab
92.38ab
73.23b

108.68a
105.85a
97.91a

82.72ab
72.62b

CV% -- 14.06 16.11 14.21 23.99 24.94
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

modificações na estrutura e na composição da parede celular, pela ação de enzimas como as 

pectinases, celulases e B-galactosidases. Os valores de textura neste experimento oscilaram 

entre 163g f-1 (dia 0) e 72g f-1 (10o dia), ocorrendo uma perda gradual da textura, dados 

concordantes com Kader (1986), no qual cita a perda de consistência dos frutos durante o 

armazenamento. 

Comparando-se os cinco tratamentos, verificou-se que os frutos 

imersos nas soluções testemunha e 1% apresentaram valores médios de textura superiores 

estatisticamente aos demais tratamentos, durante os dez dias de armazenamento, concordando 

com Gil, Gorny e Kader (1998), que trabalhando com maçãs ‘Fuji’ minimamente processadas, 

observaram que a aplicação de ácido ascórbico amoleceu os tecidos dos frutos. 

A perda de textura e as mudanças na aparência como verificado neste 

experimento são conseqüências naturais do amadurecimento que ocorrem com maior 

visualização em frutos e hortaliças.

         6.1.4. – Potencial hidrogeniônico (pH) 

 Os resultados referentes ao pH dos frutos encontrados na Tabela 4, no qual observa-se 

diferença estatística significativa nos 4o e 6o dias de  armazenamento,  os tratamentos 

testemunha e 3%, foram os que apresentaram maiores valores de pH com relação aos demais 

tratamentos, diferindo significativamente do tratamento 2%. 
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Tabela 4 – Valores médios do pH obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em 
cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

3.53 3.58a
3.58a
3.54a
3.59a
3.46a

3.64a
3.58ab
3.55b
3.61a

3.58ab

3.65a
3.63ab
3.57b
3.66a

3.63ab

3.68a
3.67a
3.68a
3.69a
3.71a

3.74a
3.78a
3.89a
3.87a
3.88a

CV% -- 2.30 1.78 1.79 2.16 5.21
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Nota-se acréscimo nos valores de todos os tratamentos ao longo do 

período estudado. Segundo Chitarra e Chitarra (1990), o pH aumenta com a redução da acidez 

titulável. 

Neste experimento, foram encontrados valores de pH variando de 3,53 

(dia 0) a 3,89 (dia 10), valores estes, próximos aos observados por Lima (1999), que foram de 

3,87 a 4,05. 

         6.1.5. – Acidez titulável 

A acidez titulável (Tabela 5) mostrou-se afetada significativamente 

pelos tratamentos, ocorrendo um decréscimo nos teores durante o período de armazenamento, 

dados estes concordantes com Chitarra e Chitarra (1990), que relatam que com o 

amadurecimento, a maioria dos frutos perde rapidamente a acidez, e com Brody (1996), no 

qual mostra em seus trabalhos que o teor de ácidos orgânicos com poucas exceções, tendem a 

diminuição com o amadurecimento dos frutos, em decorrência do processo respiratório ou da 

sua conversão em açúcares. Wills et al. (1981) também explica que esta redução na acidez, 

geralmente é devido ao consumo dos ácidos ou da conversão em açúcares, pois os mesmos são 

considerados  reserva  de energia  e  são utilizados  na atividade  metabólica,  no  processo   de 

maturação. Durante o período de armazenamento, os frutos dos tratamentos 3% e 4%, foram 

diferentes  significativamente  com  relação  aos  demais   tratamentos,  apresentando  menores  
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Tabela 5 – Valores médios da acidez titulável (g de ácido málico 100g-1 de polpa) obtidos em 
maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes 
concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

0.315 0.306a
0.302a
0.281a
0.237b
0.244b

0.299a
0.293a

0.280ab
0.229b
0.221b

0.270a
0.266a

0.246ab
0.201c

0.222bc

0.258a
0.255a

0.234ab
0.187c

0.208bc

0.253a
0.215ab
0.223ab
0.180b
0.178b

CV% -- 3.66 4.28 6.03 6.84 10.26
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

valores de acidez titulável.  

Os valores médios de acidez encontrados nos frutos de maçã ‘Royal 

Gala’ minimamente processada variaram de 0,31 a 0,17, dados estes semelhantes aos 

encontrados por Lima (1999) que foram de 0,33 a 0,16 e por Drake et al. (1993), que 

trabalhando com maçãs cv. Delicious observaram o teor de acidez apresentado pelos frutos 

armazenados em diferentes níveis de CO2 variando de 0,18 a 0,19%. 

         6.1.6. – Sólidos solúveis 

Os sólidos solúveis foram afetados pelos diferentes tratamentos 

durante os dez dias de armazenamento, como demonstrado na Tabela 6. Verificou-se 

acréscimo nos valores durante o decorrer dos dias, dados estes concordantes com Chitarra e 

Chitarra (1990), que afirmam que os sólidos solúveis apresentam tendência de aumento com a 

maturação devido ao aumento do teor de açúcares simples. 

No 2o, 4o e 6o dia de armazenamento, os tratamentos 2%, 3% e 4% 

mostraram-se superiores estatisticamente aos demais tratamentos. Enquanto que nos dias 8 e 

10, foram os frutos imersos a 3% que obtiveram maiores valores de sólidos solúveis. 

Os valores  de  sólidos solúveis encontrados variaram de 9,68o a 12,13o

Brix, dados estes concordantes com os encontrados por Lima (1999), que trabalhando com 

maçãs  ‘Royal  Gala’,  observou  uma  média  de  10,76o Brix.  Na  colheita  de  maçãs  ‘Gala’,
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Tabela 6 – Valores médios de sólidos solúveis (ºBrix) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

9.68 9.70b
9.86b
10.70a
10.83a
10.60a

9.93b
10.10b
10.86a
11.10a
10.83a

10.03b
10.26b
11.10a
11.50a
10.93a

10.36d
10.56cd
11.30b
11.96a

11.03bc

10.46c
10.70c
11.50b
12.13a
11.23b

CV% -- 1.92 1.27 2.28 1.78 1.26
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Argenta e Mondardo (1994) obtiveram valores que oscilaram de 10,1 a 11,9% estes 

condizentes aos do presente trabalho. 

         6.1.7. – Vitamina C 

A Tabela 7 demonstra a variação média de vitamina C nos frutos dos 

diferentes tratamentos. Observou-se que os teores de vitamina C dos frutos decaíram durante o 

experimento, dados estes concordantes com Paziato (1999), no qual relata que a perda de 

nutrientes que ocorre durante o processamento mínimo é pequena, sendo a mais representativa 

a de vitamina C, que tem sido em torno de 20%. Chitarra (1999) aponta que o corte dos 

tecidos aumenta a atividade enzimática, resultando em perda rápida de ácido ascórbico pelos 

produtos minimamente processados. 

Os frutos imersos nos tratamentos 3% e 4% apresentaram teores mais 

elevados de vitamina C quando comparados aos demais tratamentos, indicando que ocorreu 

absorção de ácido pelos frutos tratados. Sendo  o tratamento 4% superior aos demais no 2o e 6o

dia de armazenamento e os frutos imersos a 3% e 4% superiores aos demais no 4o dia de 

armazenamento. Nas análises de vitamina C foram detectados traços de ácido ascórbico nos  

frutos  de  todos os tratamentos nos 8o e 10o dia de armazenamento.
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Tabela 7 – Valores médios de ácido ascórbico (mg de ácido ascórbico 100g-1 de polpa) 
obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a 
diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

35.14 21.07c
21.07c
24.31c

219.54b
318.50a

17.02c
17.02c

19.45bc
94.03a
94.84a

11.21c
12.01c
12.01c
42.14b
80.62a

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

CV% -- 29.15 37.52 12.66 -- --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* nos 8 e 10 dias de armazenamento encontrou-se apenas traços de vitamina C 

         6.1.8. – Condutividade 

Como mostra a tabela 8, os valores de condutividade foram afetados 

pelos diferentes tratamentos, durante os dez dias de análise. 

Observou-se um aumento nos valores de condutividade até o 4o dia de 

análise, ocorrendo decréscimo do 4o para o 6o dia, e um acréscimo nos valores do 8o para o 10o

dia.

O decréscimo nos valores da condutividade pode ser explicado através 

da oxidação dos frutos e com a diminuição da acidez, ocasionando também diminuição na 

concentração das hidroxilas. 

Os frutos imersos a 3%, demonstraram valores significativamente 

superiores a testemunha e ao 1% no dia 2, valores superiores a testemunha, ao 1% e 2%,        

no dia  4  e valores superiores ao tratamento 2% no 10o dia de armazenamento. Os tratamentos 

testemunha, 3% e 4% mostraram-se superiores estatisticamente ao tratamento 2% nos dias 6 e 

8.
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Tabela 8 – Valores médios da condutividade obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

1.782 1.382bc
1.325c

1.447abc
1.680a
1.583ab

1.623bc
1.448cd
1.321d
1.850a

1.758ab

1.513a
1.416ab
1.217b
1.597a
1.482a

1.483a
1.323ab
1.127b
1.403ab
1.402a

1.513ab
1.372ab
1.238b
1.648a

1.447ab

CV% -- 5.31 4.39 6.09 7.83 8.66
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

6.1.9. – Análise sensorial 

A Tabela 9 mostra a evolução na variação média da cor dos diferentes 

tratamentos durante o período experimental. Como conseqüência da oxidação houve evolução 

do escurecimento em todos os frutos dos tratamentos, que desenvolveram reações de 

escurecimento enzimático durante o armazenamento. As notas abaixo de 5 são consideradas 

que os frutos não foram aceitos pelos provadores, segundo Chitarra e Chitarra (1990), a 

coloração  é o atributo de qualidade mais atrativo para o consumidor e varia intensamente com 

a espécie e mesmo entre cultivares. 

Observou-se que a partir do 4o dia houve diferença significativa entre 

os tratamentos, sendo o tratamento 4% superior estatisticamente a testemunha, ao 1% e 2% no 

4o e 6o dia de armazenamento. Nos dias 8 e 10, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, sendo que os frutos de todos os tratamentos obtiveram notas abaixo de 5, não 

sendo aceitos pelos provadores. Apesar de não ter ocorrido diferença significativa entre os 

tratamentos, os frutos da testemunha apresentaram segundo os provadores, uma coloração 

menos aceita durante o armazenamento.  Estando de  acordo  com  Chitarra  e  Chitarra(1990),   
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Tabela 9 – Valores médios da cor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em 
cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

8.88a
8.64a
8.73a
9.21a
9.37ª

7.70c
7.91bc
7.74c

8.53ab
8.74a

5.41c
5.49c

5.59bc
6.31ab
6.48a

2.02a
2.24a
2.45a
2.48a
2.50a

1.98a
2.02a
2.13a
2.21a
2.28a

CV% 3.67 6.40 11.70 19.76 15.57
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 
5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

que relatam que as modificações na coloração dos frutos com a maturação se devem tanto a 

processos degradativos, como também a processos sintéticos.  

No caso do aroma dos frutos (Tabela 10), este foi aceito pelos 

provadores até o 4o dia (testemunha), 6o dia (1% e 2%) e 10o dia (3% e 4%), em que as notas 

estavam acima de 5. Durante os dez dias de armazenamento, ocorreu decréscimo nas notas de 

todos os tratamentos, fato este explicado por Wiley (1994), que em frutos e hortaliças 

minimamente processados, ocorrem vários tipos de reações oxidativas, que causam perda e 

mudança no aroma. 

Pela Tabela 10, verificou-se que no 2o dia, os tratamentos 2%, 3% e 

4% mostraram notas superiores estatisticamente às notas obtidas pela testemunha. Enquanto 

que nos dias 4, 6, 8 e 10, os tratamentos 3% e 4% mostraram-se superiores estatisticamente 

aos demais. 

Através da Tabela 11, verificou-se que ocorreu decréscimo na 

aceitação da textura para todos os tratamentos, conforme o decorrer dos dias de análise. Com o 

prolongamento do armazenamento ocorre a solubilização de substâncias pécticas, que é uma 

tendência natural durante o amadurecimento (POOVAIAH, 1986). Essa solubilização facilita a 

ação de enzimas como a poligaracturonase e pectinesterase, contribuindo ainda mais para o 

amaciamento dos frutos (BRAMLAGE et al., 1980). 

No caso da textura da análise sensorial, esta, está em concordância 

com o decréscimo dos valores encontrados na textura dos frutos (Tabela 3). 
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Tabela 10 – Valores médios do aroma obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

7.02b
7.48ab
7.92a
8.08a
8.16a

5.22b
5.29b
5.73b
6.66a
6.51a

4.43b
5.12b
5.01b
6.23a
6.28a

4.10b
4.54b
4.53b
5.33a
5.91a

3.33b
4.38b
4.30b
5.30a
5.61a

CV% 8.81 9.45 12.15 18.69 17.77
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Tabela 11 – Valores médios da textura obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

7.43c
7.77c
7.94bc
8.69a
8.53ab

6.02ab
5.73b
6.17ab
6.69a

6.40ab

4.93b
5.08b
5.94a
5.33a
5.31a

3.41b
4.93a

4.21ab
4.94a
4.85a

--
--
--
--
--

CV% 7.07 10.79 22.66 12.74 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo. 

Constatou-se na Tabela 11, que os frutos da testemunha foram aceitos 

até o 4o dia de análise, em que as notas estavam acima de 5 e para os demais tratamentos, estes 

foram aceitos pelos provadores até o 6o dia de armazenamento, em que as notas estavam acima 

de 5. Portanto, de maneira geral, os tratamentos com ácido ascórbico prolongaram um pouco a 

conservação da textura dos frutos. No 2o dia de armazenamento, os tratamentos 3% e 4% 

foram superiores estatisticamente com relação a testemunha. Enquanto que no dia 4, o 

tratamento 3% mostrou-se superior estatisticamente. No dia 6 de armazenamento, os frutos 

imersos a 2%, 3% e 4% mostraram-se superiores aos demais tratamentos. Enquanto que no 10o



63

Tabela 12 – Valores médios do sabor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento.  

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

7.52b
7.77ab
7.93ab
8.41a
8.09a

5.43b
6.03ab
5.91ab
6.29a

5.92ab

4.73b
4.27c
4.41c
5.32a
4.61b

3.83c
4.23ab
4.40b
5.02a

4.21ab

--
--
--
--
--

CV% 8.38 9.89 23.88 17.77 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo. 

dia de análise, foram os frutos processados dos tratamentos 1%, 3% e 4% que demonstraram 

resultados superiores estatisticamente aos demais tratamentos. 

Para as notas atribuídas pelos provadores para o sabor dos frutos 

(Tabela 12), ocorreu decréscimo das mesmas no decorrer do armazenamento, isto devido a 

uma série de mudanças composicionais que ocorrem pelo armazenamento dos frutos, podendo 

ser refletidas em perda de sabor. 

No 2o dia de armazenamento, os tratamentos 3% e 4% mostraram-se 

superiores estatisticamente à testemunha. No 4o dia, o tratamento 3% foi superior 

estatisticamente à testemunha e superior a todos os tratamentos no 6o dia de análise.

O sabor dos frutos foi aceito pelos provadores até o 4o dia para os 

tratamentos testemunha, 1%, 2% e 4%, em que as notas estavam acima de 5, enquanto que o 

sabor dos frutos do tratamento 3% foram aceitos até o 6o dia de armazenamento. Segundo 

Lima (2000) o sabor é um importante atributo associado à qualidade dos frutos. O conteúdo e 

a composição de açúcares têm papel fundamental no sabor, sendo também indicadores do 

estádio de maturação dos mesmos. 
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         6.1.10. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bactérias Aeróbicas Mesófilas 

e Psicotróficas) 

Os dados das tabelas 13 e 14 apresentam a contagem de bactérias 

mesófilas e psicotróficas encontradas nas maçãs minimamente processadas, submetidas aos 

diferentes tratamentos com ácido ascórbico.  

Com o tempo de armazenamento observou-se aumento gradativo da 

contagem de bactérias mesófilas e psicotróficas. 

Verificou-se que para os mesófilos os tratamentos mais eficientes 

foram os dos frutos imersos nas concentrações 3% e 4%. A testemunha foi a que apresentou 

maior desenvolvimento de microrganismos mesófilos, durante o período estudado (Tabela 13). 

A contagem de bactérias mesófilas encontrada neste trabalho está de 

acordo com Nguyen-The e Carlin (1994) que relataram que a contagem de bactérias mesófilas 

em ágar padrão ou meio equivalente, encontrada por vários autores em frutas e vegetais 

minimamente processados, variou de 103 a 109 UFC g-1. A contagem dos microrganismos 

mesófilos permite avaliar as condições microbiológicas de processamento do alimento. 

Números elevados geralmente diminuem seu tempo de vida útil (HAJDENWURCEL, 1998). 

Para os microrganismos psicotróficos os frutos dos tratamentos com 

imersão em ácido ascórbico demonstraram menores contagens desses microrganismos com 

relação à testemunha, durante os dez dias de armazenamento (Tabela 14). 

Mesmo com cargas microbianas mais elevadas no final do período de 

armazenamento, pode-se considerar que a qualidade higiênico-sanitária deste produto ainda se 

manteve dentro dos padrões de aceitabilidade para consumo humano, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2002). Para prevenir enfermidades de origem 

alimentar veiculadas por produtos frescos, é necessário tentar evitar a contaminação inicial e 

prevenir, reduzir ou eliminar o aspecto de patógenos. Portanto cuidados apropriados com a 

sanidade, em toda a cadeia produtiva são cruciais (ROBBS, 2000). 
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Tabela 13 – Concentração de bactérias mesófilas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento.  

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

3x101

< 30 
< 30 
< 30 
< 30 

5x102

5x102

5x102

4x102

4x102

60x103

60x103

60x103

40x103

40x103

120x104

90x104

90x104

80x104

80x104

Tabela 14 – Concentração de bactérias psicotróficas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento.  

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

2x102

2x102

2x102

2x102

2x102

8x103

8x103

8x103

6x103

6x103

40x103

30x103

30x103

20x103

20x103

60x104

50x104

50x104

45x104

45x104

6.1.11. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bolores e Leveduras) 

As contagens de fungos e leveduras podem ser visualizadas na tabela 

15.

No 8º dia de armazenamento, a testemunha apresentou um maior 

desenvolvimento de fungos e leveduras, enquanto que no décimo dia tanto a testemunha 

quanto o tratamento 1% é que foram os que apresentaram maior desenvolvimento dos 

microrganismos. Segundo Miranda (2001), a manipulação dos alimentos processados, além de  

contaminá-los  com  microrganismos  deterioradores,  pode  também introduzir cepas 
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Tabela 15 – Concentração de fungos e leveduras (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento.  

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

4x101

2x101

2x101

2x101

2x101

3x101

3x101

2x101

2x101

2x101

patogênicas ao ser humano.

         6.1.12. – Análise microbiológica (Contagem de Coliformes Totais e Fecais) 

Verificou-se que as amostras analisadas não obtiveram contagens 

microbiológicas dos grupos coliformes totais e fecais durante o período de armazenamento,  

estando em conformidade com a legislação brasileira para alimentos (ANVISA, 2002).  

Silva (2000) destacou a importância da pesquisa de coliformes fecais 

na qualidade dos alimentos, apontando uma deficiência higiênico-sanitária como a principal 

causa desta contaminação. 

Embora não existam na legislação, padrões para bactérias mesófilas 

totais e coliformes totais, de forma geral, é preconizado que alimentos contendo contagens 

microbianas da ordem de 105 – 106 UFC g-1 são impróprios para o consumo humano devido à 

perda do valor nutricional, alterações organolépticas, riscos de deterioração e/ ou presença de 

patógenos (ANVISA, 2002). 

6.2. EXPERIMENTO 2 

         6.2.1. – Perda de massa fresca

Através dos dados apresentados na Tabela 16, observa-se que com o 

passar dos dias de análise ocorre aumento gradual de perda de massa fresca, concordando com  
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Tabela 16 – Variação média da perda de massa fresca (%) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

0.535a
0.291bc
0.230cd
0.185d
0.321b

0.696a
0.419bc
0.376bc
0.315c
0.525b

0.934a
0.645bc
0.537c
0.521c

0.785ab

1.191a
0.824bc
0.775c
0.705c

1.054ab

1.307a
0.936bc
0.892c
0.840c

1.134ab

CV% 19.64 26.35 22.47 21.11 18.39
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Chitarra e Chitarra (1990), no qual relatam a perda de peso dos frutos logo após a colheita. 

Essa perda ocorre devido à transpiração, ou seja, a evaporação da água dos tecidos dos frutos 

(GAMA et al, 1991; SIGRIST, 1992; RONQUE, 1998), segundo Yang e Hoffmann (1984), a 

perda de massa é um dos principais fatores da vida de armazenamento de muitos produtos 

hortícolas, estando em função do tempo de armazenamento e da transpiração. Essa perda tem 

efeitos marcantes sobre a fisiologia dos tecidos vegetais e, em alguns casos, antecipa a 

maturação e senescência dos frutos. 

A perda de água é uma das principais causas de deterioração de frutas 

e hortaliças após a colheita, por produzir amolecimento e o enrugamento dos seus tecidos. 

Frutas minimamente processadas, como verificado para a maçã, apresentam maior relação 

superfície/volume facilitando ainda mais a perda de água de seus tecidos (TATSUMI et al, 

1991).

De forma geral, a testemunha apresentou maior porcentagem de perda de massa fresca, 

enquanto que os frutos imersos a 3%, apresentaram as menores perdas, diferindo 

estatisticamente dos demais no 2o e 4o dia de armazenamento. Enquanto que nos dias 6, 8 e 10 

foram os frutos processados dos tratamentos 2% e 3%, que apresentaram as menores perdas de 

massa fresca, diferindo estatisticamente da testemunha e do tratamento 4%. 
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         6.2.2. – Conservação pós-colheita (vida útil) 

A determinação da vida útil foi baseada na aparência que avaliou 

aspecto de frescor, coloração, liberação de exudato e o desenvolvimento de doenças, fatores 

estes decisivos para julgar o descarte ou não das amostras.

Pela observação dos resultados (Tabela 17), nota-se que a imersão dos 

frutos a 3% mostrou-se mais eficiente na conservação das maçãs ‘Royal Gala’ minimamente 

processadas, apresentando uma vida útil de 12 dias em comparação aos frutos dos tratamentos 

testemunha (5 dias), 1% (11 dias), 2% (10 dias) e 4% (9 dias), concordando com Lima (2005), 

que trabalhando com melão minimamente processado, constatou que a aplicação de 3% de 

ácido ascórbico contribuiu para a extensão da vida útil dos mesmos. Gil, Gorny e Kader 

(1998), estudando maçã ‘Fuji’ fatiadas e tratadas com 2% de ácido ascórbico e armazenadas 

em atmosfera com baixo oxigênio, observaram que, independente da atmosfera testada, o 

tratamento com ácido ascórbico reduziu o escurecimento e aumentou a vida de prateleira de 

maçãs fatiadas. 

Tabela 17 – Vida útil (dias) obtida em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em 
rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período 
de armazenamento. 

TRATAMENTOS Vida Útil (dias)
TESTEMUNHA 5.50c

1% 11.10ab
2% 10.60ab
3% 12.50a
4% 9.00b

CV% 19.13
Médias seguidas de mesma letra na coluna não 
diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey.

         6.2.3. – Textura 

Observando a Tabela 18, nota-se redução na textura da polpa dos 

frutos de maçã ‘Royal Gala’minimamente processada de todos os tratamentos, concordando 

com Brackmann  e Saquet (1995), que citam  que a   maçã ‘Gala’,  perde  a  textura   da  polpa,   
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Tabela 18 – Valores médios da textura (g f-1) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

133.67 124.67a
121.69a
119.42a
117.67a
109.33a

120.04a
119.62a
115.27a
104.33b
103.67b

111.42a
109.33a
105.67a
100.36a
96.56a

108.28a
104.23a
98.25a
95.33a
95.67a

104.57a
101.20a
91.24ab
90.32ab
88.67b

CV% -- 6.05 7.74 11.90 12.03 10.41
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

apresentando-se  com pouca suculência e com textura farinhenta. Os valores de textura neste 

experimento oscilaram entre 133g f-1  (dia 0) e 88g f-1 (10o dia), ocorrendo uma perda gradual 

da textura, dados concordantes com Kader (1986), no qual cita a perda de consistência dos 

frutos durante o armazenamento e com Kilili et al. (1996), que explica que as maçãs, por 

serem metabolicamente ativas, continuam perdendo a textura da polpa após a colheita. 

Verificou-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos 

no 2o, 6o e 8o dia de armazenamento. No 4o dia de análise, os tratamentos testemunha, 1% e 

2% apresentaram valores superiores estatisticamente aos tratamentos 3% e 4%. No 10o dia, os 

tratamentos testemunha e 1% foram superiores estatisticamente ao tratamento 4%, 

concordando com Gil, Gorny e Kader (1998), que estudando maçã ‘Fuji’ fatiadas e tratadas 

com ácido ascórbico, observaram que, a aplicação do ácido ascórbico amoleceu os tecidos dos 

frutos.

         6.2.4. – Potencial hidrogeniônico (pH) 

Os resultados referentes ao pH dos frutos podem ser visualizados pela 

Tabela 19. No 2o dia de análise, o tratamento 3% mostrou o maior valor de pH, sendo 

estatisticamente superior à testemunha. Nos 4o, 6o, 8o e 10o dias de armazenamento, não 

ocorreu diferença significativa entre os tratamentos. 

Nota-se acréscimo  nos  valores de  todos  os tratamentos  ao  longo do  
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Tabela 19 – Valores médios do pH obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

3.55 3.53b
3.60ab
3.60ab
3.65a
3.60ab

3.68a
3.65a
3.65a
3.68a
3.72a

3.69a
3.70a
3.67a
3.70a
3.72a

3.69a
3.71a
3.68a
3.70a
3.73a

3.70a
3.75a
3.75a
3.71a
3.76a

CV% -- 1.77 1.47 1.95 2.64 3.03
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

período estudado. Segundo Chitarra e Chitarra (1990), o pH aumenta com a redução da acidez 

titulável.  

Neste experimento, foram encontrados valores de pH variando de 3,55 

a 3,76, discordando dos valores observados por Lima (1999), que foram de 3,87 a 4,05, ao 

trabalhar com maçã ‘Royal Gala’. 

         6.2.5. – Acidez titulável 

Com o tempo de armazenamento ocorreu redução nos teores de acidez 

titulável (Tabela 20). A acidez titulável em alimentos é resultante dos ácidos orgânicos do 

próprio alimento. Com o amadurecimento, a maioria dos frutos perdem rapidamente a acidez 

(CARVALHO et al., 1990).

Na maioria dos frutos é comum observar redução na acidez durante a 

maturação, devido ao uso dos ácidos orgânicos como fonte de energia (CHITARRA; 

CHITARRA, 1990). O decréscimo da acidez titulável se deve ao processo de amadurecimento 

do fruto, que causa redução na adstringência, no teor de compostos ácidos e fenólicos e 

aumento nas características do aroma devido à emanação de compostos voláteis (CHITARRA; 

CHITARRA, 1985). O decréscimo da acidez também pode ser explicado pela utilização destes 

compostos   como  substratos  respiratórios  (GAMA et al., 1991),  ou  por  sua  conversão  em  
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Tabela 20 – Valores médios da acidez titulável (g de ácido málico 100g-1 de polpa) obtidos 
em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes 
concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

0.293 0.286a
0.261ab
0.254ab
0.239b
0.243b

0.260a
0.242ab
0.249a
0.204c

0.224bc

0.250a
0.227b
0.236ab
0.197c

0.216bc

0.243a
0.209ab
0.229ab
0.186b
0.193b

0.224a
0.192abc
0.206ab
0.172bc
0.159c

CV% -- 4.87 3.55 3.80 8.23 8.65
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

açúcares, já que com o amadurecimento dos frutos, ocorre maior atividade metabólica e estes 

ácidos orgânicos constituem uma excelente reserva energética para os frutos, através de sua 

oxidação no ciclo de Krebs (BRODY, 1996). De forma geral, os frutos dos tratamentos 3% e 

4% foram os que apresentaram os menores valores de acidez titulável, com diferença 

significativa com relação à testemunha, durante todo o período de armazenamento.Os 

tratamentos 1% e 2% apresentaram valores de acidez titulável intermediários.  

Sendo assim, verifica-se que com a imersão dos frutos processados em 

menores concentrações, ocorre maior degradação dos ácidos, provavelmente devido ao 

aumento da taxa respiratória e aumento da atividade metabólica.  

Os valores médios de acidez encontrados nos frutos de maçã ’Royal 

Gala’ minimamente processada variaram de 0,29 a 0,16, dados estes semelhantes com a faixa 

dos encontrados por Lima (1999) que foram de 0,33 a 0,16 e por Drake et al (1993), que 

trabalhando com maçãs cv. Delicious observou o teor de acidez apresentado pelos frutos 

armazenados em diferentes níveis de CO2 variando de 0,18 a 0,19%.

         6.2.6. – Sólidos solúveis 

O teor de sólidos solúveis foi afetado pelos diferentes tratamentos no 

8o dia de armazenamento, como demonstra a Tabela 21, sendo os produtos vegetais imersos 

nas soluções de 1%, 3% e 4% estatisticamente superiores à testemunha. Os menores valores de  
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Tabela 21 – Valores médios de sólidos solúveis (ºBrix) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

9.27 9.33a
9.83a
9.93a
10.06a
9.53a

9.50a
10.00a
10.05a
10.33a
10.20a

9.53a
10.40a
10.30a
10.50a
10.30a

9.93b
10.66a

10.56ab
11.16a
10.70a

10.30a
11.40a
11.00a
11.43a
10.76a

CV% -- 3.91 3.39 4.03 2.32 5.08
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

sólidos solúveis foram observados na testemunha, indicando que as fatias de maçã mantiveram 

atividade metabólica mais intensa, tendo uma vida útil menor. Nos dias 2, 4, 6 e 10 de 

armazenamento, não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Observa-se acréscimo nos valores durante o decorrer dos dias, dados 

estes concordantes com Fan (1992), que trabalhando  com  o  armazenamento de maçãs ‘Fuji’,  

verificou  incremento no teor de sólidos solúveis, provavelmente devido à hidrólise da 

amilopectina e açúcares solúveis. Chitarra e Chitarra (1990), citam que o teor de sólidos 

solúveis tem tendência de aumento com a maturação. 

Os valores de sólidos solúveis para este experimento variaram de 9,27 

a 11,43oBrix, dados estes concordantes com os encontrados por Lima (1999), que trabalhando 

com maçãs ‘Royal Gala’observou uma média de 10,70oBrix, durante o armazenamento das 

mesmas. Na colheita de maçãs ‘Gala’, Argenta e Mondardo (1994) obtiveram valores que 

oscilaram de 10,1 a 11,9% estes condizentes aos do presente trabalho. 

         6.2.7. – Vitamina C 

Observando a Tabela 22, verifica-se que ocorreu decréscimo nos teores 

de vitamina C dos frutos do dia 2 até o dia 6, para todos os tratamentos. No 8o e 10o dia de 

armazenamento foram detectados apenas traços de vitamina C nos frutos, concordando com 

Chitarra  (1999),  que  cita  que  o corte dos tecidos aumenta a atividade enzimática, resultando    
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Tabela 22 – Valores médios da concentração de ácido ascórbico (mg de ácido ascórbico 100g-

1 de polpa) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em rodelas de 1cm, 
submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de 
armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

52.57 14.59c
17.02c
17.02c
84.13b
244.38a

12.01b
12.01b
12.01b
48.63a
70.52a

8.41b
8.41b
8.41b

16.21b
63.22a

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

CV% -- 23.86 33.06 30.68 -- --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* nos 8 e 10 dias de armazenamento encontrou-se apenas traços de vitamina C 

em rápida perda de ácido ascórbico pelos produtos minimamente processados e  que este ácido 

pode ter sido oxidado por uma série de mecanismos químicos e bioquímicos, que são 

responsáveis pela perda de sua atividade vitamínica e pela formação de pigmentos escuros. 

Os frutos processados dos tratamentos 3% e 4% apresentaram os 

maiores teores de vitamina C quando comparados aos demais tratamentos. No 2o dia de 

armazenamento, ocorreu aumento no teor destes tratamentos com relação ao dia 0, o que 

demonstra que os frutos absorveram o ácido ascórbico depois da imersão, resultando no 

aumento da vitamina C. Os frutos processados do tratamento 4% mostraram-se superiores 

estatisticamente aos demais no 2o e 6o dia de armazenamento. Enquanto que no 4o dia, foram 

os tratamentos 3% e 4% que demonstraram valores superiores estatisticamente quando 

comparados aos demais tratamentos. 

         6.2.8. – Condutividade 

Observando a Tabela 23, verifica-se que os valores de condutividade 

dos frutos foram afetados pelos diferentes tratamentos, durante os dez dias de armazenamento. 

Observou-se aumento nos valores de condutividade até o 4o dia de 

análise, ocorrendo decréscimo do 4o para o 6o dia, e acréscimo nos valores do 6o para o 10o dia. 
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Tabela 23 – Valores médios da condutividade obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

1.486 1.340a
1.476a
1.262a
1.741a
1.610a

1.370b
1.527ab
1.324b
1.742a
1.721a

1.198bc
1.113c

1.167bc
1.527a

1.403ab

1.352ab
1.116b
1.246ab
1.633a

1.488ab

1.355a
1.290a
1.265a
1.635a
1.496a

CV% -- 12.74 6.31 7.58 13.08 9.22
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

O decréscimo nos valores da condutividade do 4o para o 6o dia, pode 

ser explicado através da oxidação dos frutos, e com a diminuição da acidez, ocorreu também 

diminuição na concentração das hidroxilas. 

No 2o e 10o dia de análise, não ocorreu diferença significativa entre os 

tratamentos. Os tratamentos 3% e 4%, demonstraram valores significativamente superiores a 

testemunha e ao 2% no dia 4. No 6o dia, o tratamento 3% mostrou-se superior estatisticamente 

aos tratamentos testemunha, 1% e 2%. Enquanto que no 8o dia, os frutos processados imersos 

a 3% foram superiores estatisticamente aos frutos imersos a 1%.     

6.2.9. – Análise sensorial 

A Tabela 24 mostra a evolução na variação média da cor dos diferentes 

tratamentos durante o período experimental. Como conseqüência do escurecimento enzimático 

houve evolução da cor em todos os frutos dos tratamentos. As notas abaixo de 5 são 

consideradas que os frutos não foram aceitos pelos provadores. Chitarra (1999) relata que a 

mudança de coloração tem sido um dos maiores problemas na preservação dos produtos.

Observou-se nos dias 2, 4 e 6, que os tratamentos 3% e 4% foram 

estatisticamente superiores a testemunha e ao tratamento 1%. No 8o dia de armazenamento, o  

tratamento  3%  mostrou-se  superior  estatisticamente  a  testemunha  e  ao  tratamento  1%, 

nquanto que no 10o dia, o mesmo tratamento se mostrou superior estatisticamente somente a 

testemunha.  De  um   modo   geral,   a   testemunha   apresentou  notas  inferiores  aos  demais
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Tabela 24 – Valores médios da cor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

7.00b
7.05b
7.73ab
8.45a
8.48a

6.00b
6.26b
7.18ab
8.16a
8.27a

6.27b
6.38b
6.70ab
8.55a
7.94a

3.55d
5.27cd
6.73ab
7.45a

6.40ab

3.53c
5.13ab
5.00ab
6.91a

5.93ab

CV% 12.58 14.33 20.05 24.18 19.35
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

tratamentos durante o período de armazenamento. 

Com relação à cor, esta em concordância com Chitarra e Chitarra 

(1990), que relatam que as modificações na coloração dos frutos com a maturação se devem 

tanto a processos degradativos, como também a processos sintéticos.  

No caso do aroma dos frutos (Tabela 25), este foi aceito 

satisfatoriamente pelos provadores até o 6o dia (4%) e 10o dia (testemunha, 1%, 2% e 3%), em 

que as notas estavam acima de 5. Durante os dez dias de armazenamento, ocorreu um 

decréscimo nas notas de todos os tratamentos.  

Pela Tabela 25, verifica-se que não ocorreu diferença significativa 

entre os tratamentos no 2o e 6o dia de armazenamento. Sendo o tratamento 1% superior 

estatisticamente aos tratamentos 2%, 3% e 4% no dia 4. No 8o dia, os frutos imersos a 3% 

mostraram-se superiores aos frutos do tratamento 4%. Enquanto que no 10o dia, foram os 

tratamentos 1% e 3%, os que apresentaram notas superiores estatisticamente as notas do 

tratamento 4%.   

Dos atributos de qualidade, a textura se caracteriza como um dos mais 

importantes, constituindo-se, por isso, em um dos desafios do processamento mínimo 

(CARVALHO, 2000). 

Em maçãs, a textura da polpa, juntamente com a coloração da 

epiderme e o flavor, são fatores muito importantes na qualidade dos frutos (PLOCHARSKI; 

KONOPACKA, 1997). 
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Tabela 25 – Valores médios do aroma obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

8.70a
9.08a
8.60a
8.18a
8.27a

7.80ab
8.43a
6.16c

6.80bc
6.12c

6.80a
7.10a
6.92a
6.65a
7.12a

5.90ab
7.10ab
5.85ab
7.66a
4.76b

5.00ab
6.35a

5.09ab
6.37a
4.32b

CV% 14.75 16.83 15.09 24.74 20.85
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Através da Tabela 26, verifica-se que ocorreu decréscimo nas notas 

para todos os tratamentos, conforme o decorrer do armazenamento. Não ocorreu diferença 

significativa entre os tratamentos para os dias 6 e 8. Para o 2o dia de análise, a testemunha 

mostrou-se superior estatisticamente  aos demais tratamentos, enquanto que no 4o dia, a 

testemunha foi estatisticamente superior aos tratamentos 1% e 4%, concordando com Gil, 

Gorny e Kader (1998), que estudando maçã ‘Fuji’ fatiadas e tratadas com ácido ascórbico, 

observaram que, a aplicação do ácido ascórbico amoleceu os tecidos dos frutos. 

No caso da textura da análise sensorial, esta, está em concordância 

com o decréscimo dos valores encontrados na textura dos frutos (g f-1) apresentada na Tabela 

18. Os frutos de todos os tratamentos foram aceitos satisfatoriamente até o 8o dia de análise, 

em que as notas estão acima de 5. 

Não foi possível a realização da análise de textura e sabor no 10o dia, 

pois os frutos não apresentavam características próprias para o consumo. 

Para as notas atribuídas pelos provadores para o sabor dos frutos 

(Tabela 27), ocorreu decréscimo das mesmas no decorrer do armazenamento, isto devido a 

uma série de mudanças composicionais que ocorrem pelo armazenamento dos frutos, podendo 

ser refletidas em perda de sabor.  

O sabor dos frutos foi satisfatoriamente aceito pelos provadores até o 

6o dia para todos os  tratamentos.  No 2o dia  de  armazenamento,  o  tratamento 3% mostrou-se 
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Tabela 26 – Valores médios da textura obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao 
longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

7.42a
5.23b
4.53b
4.42b
5.31b

7.53a
6.37b
6.97ab
6.93ab
6.32b

5.84a
4.55a
5.34a
5.13a
6.71a

5.38a
5.75a
5.03a
5.05a
5.28a

--
--
--
--
--

CV% 14.79 7.32 24.08 8.60 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo. 

Tabela 27 – Valores médios do sabor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

6.70ab
7.60ab
7.62ab
7.91a
6.00b

6.27a
6.60a
6.64a
7.09a
6.18a

6.36a
6.80a
6.82a
6.73a
6.73a

6.47a
4.04ab
4.75ab
4.74ab
3.77b

--
--
--
--
--

CV% 19.97 23.03 23.08 33.52 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo. 

superior estatisticamente ao 4%.Não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos nos 

dias 4 e 6. Sendo os frutos da testemunha superiores estatisticamente aos frutos do tratamento 

4% no 8o dia de armazenamento, que obtiveram nota insatisfatória. 
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6.2.10. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bactérias Aeróbicas Mesófilas 

e Psicotróficas)

Conforme mostram as tabelas 28 e 29, ocorreu aumento gradativo da 

contagem de bactérias mesófilas e psicotróficas encontradas nas maçãs minimamente 

processadas, submetidas aos diferentes tratamentos com ácido ascórbico.  

Nos dias 2, 4, 8 e 10, observamos a mesma contagem de mesófilos 

para todos os tratamentos. Verifica-se que, no 6o dia de armazenamento, os tratamentos mais 

eficientes foram os dos frutos imersos nas concentrações 2%, 3% e 4%.

A contagem de bactérias mesófilas encontrada neste trabalho está de 

acordo com Nguyen-The e Carlin (1994) que relataram que a contagem de bactérias mesófilas 

em ágar padrão ou meio equivalente, encontrada por vários autores em frutas e vegetais 

minimamente processados, variou de 103 a 109 UFC g-1.

Para os microrganismos psicotróficos (Tabela 29), nos dias 2, 4, 6 e 10 

de análise, os frutos de todos os tratamentos apresentaram as mesmas contagens desses 

microrganismos. Enquanto que no 8o dia, foram os frutos dos tratamentos 3% e 4%, que 

apresentaram as menores contagens de psicotróficos. Apesar de não haver legislação 

específica para a contaminação de bactérias psicotróficas em produtos minimamente 

processados, podemos dizer que as contagens foram baixas. 

Mesmo com cargas microbianas mais elevadas no final do período de 

armazenamento, pode-se considerar que a qualidade higiênico-sanitária deste produto ainda se 

manteve dentro dos padrões de aceitabilidade para consumo humano, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2002).  

 6.2.11. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bolores e Leveduras) 

Através da tabela 30, pode-se observar que as contagens para todos os 

tratamentos foram as mesmas até o 8o dia de armazenamento. 

No 10º dia de armazenamento, os frutos da testemunha e do tratamento 

1% apresentaram maior desenvolvimento de fungos e leveduras, com relação aos demais 

tratamentos.
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Tabela 28 – Concentração de bactérias mesófilas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 

minimamente processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 

ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 30 
< 30 
< 30 
< 30 
< 30 

< 30 
< 30 
< 30 
< 30 
< 30 

5x101

5x101

3x101

3x101

3x101

8x102

8x102

8x102

8x102

8x102

15x104

15x104

15x104

15x104

15x104

Tabela 29 – Concentração de bactérias psicotróficas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento.  

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

> 100 
> 100 
> 100 
> 100 
> 100 

8x102

8x102

8x102

8x102

8x102

10x102

10x102

10x102

8x102

8x102

15x103

15x103

15x103

15x103

15x103

Tabela 30 – Concentração de fungos e leveduras (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em rodelas de 1cm, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento.  

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

1x101

1x101

1x101

1x101

1x101

3x101

3x101

2x101

2x101

2x101
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De forma similar à proposta por Silva (2000), a contagem de fungos e 

leveduras em alimentos apresentou-se menor que a verificada para bactérias mesófilas e 

psicotróficas.

         6.2.12. – Análise microbiológica (Contagem de Coliformes Totais e Fecais) 

Verifica-se que as amostras analisadas não obtiveram contagens 

microbiológicas dos grupos coliformes totais e fecais durante o período de armazenamento, 

estando em conformidade com a legislação brasileira para alimentos (ANVISA, 2002). 

Carvalho (2000) trabalhando com kiwis minimamente processados não observaram a presença 

de coliformes no decorrer do período de armazenamento. Segundo Hiraushi e Horie (1982), os 

coliformes são bons indicadores de contaminação fecal em alimentos, a presença dos mesmos 

indica manipulação inadequada durante o processamento, uso de equipamentos em más 

condições sanitárias ou ainda utilização de matéria-prima contaminada. 

Embora não existam na legislação padrões para bactérias mesófilas 

totais e coliformes totais, de forma geral, é preconizado que alimentos contendo contagens 

microbianas da ordem de 105 – 106 UFCg-1 são impróprios para o consumo humano devido à 

perda do valor nutricional, alterações organolépticas, riscos de deterioração e/ ou presença de 

patógenos (ANVISA, 2002). 

6.3. EXPERIMENTO 3 

         6.3.1. – Perda de massa fresca

Conforme os dados apresentados na Tabela 31, houve perda de massa 

fresca para todos os frutos processados dos cinco tratamentos. Segundo Peroni (2002), este 

aumento de perda de massa pode ser atribuído à perda de umidade e de material de reserva 

pela transpiração e respiração, respectivamente. 

No 2o dia de armazenamento, os tratamentos 1%, 2% e 4% diferiram 

da testemunha, obtendo a menor e maior perda de massa fresca, respectivamente. No 4o dia, os
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Tabela 31 – Variação média da perda de massa fresca (%) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

0.274a
0.154c
0.184bc
0.257ab
0.173bc

0.543a
0.334b
0.418ab
0.387ab
0.378ab

0.629a
0.479a
0.545a
0.538a
0.497a

0.776a
0.588a
0.621a
0.644a
0.732a

1.104a
0.828b
0.922ab
0.836b
0.893ab

CV% 33.50 32.04 27.36 27.85 20.52
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 
5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

frutos processados imersos em 1%, apresentaram diferenças significativas com relação aos 

frutos testemunha, obtendo menor perda de massa. Nos dias 6 e 8 de armazenamento, não 

houve diferença significativa entre os tratamentos.  

Aos 10 dias de armazenamento, os tratamentos 1% e 3% diferiram da 

testemunha, obtendo menores valores de perda de massa. Segundo Kader (1986) e Fan (1992), 

esta perda de massa não somente resulta em considerável murchamento, mas também em um 

produto menos atrativo e de baixa qualidade. Mesmo esse murchamento não sendo visível, tal 

fenômeno pode acarretar mudanças na coloração e palatabilidade dos frutos (WILLS et al., 

1981).

As perdas de massa fresca na maçã ‘Royal Gala’ da testemunha 

atingiram 1% aos 10 dias de armazenamento, com relação ao início do experimento. Dados 

estes concordantes com Hrushka (1977), que cita que frutos de maçã chegam a perder até 

3,6% ao final de 7 dias com relação ao seu peso inicial. 

Com o período de armazenamento, verifica-se que a perda de massa 

nos diferentes tratamentos foi crescente com o tempo de armazenamento. De acordo com 

diversos autores, esse fato se deve a desidratação que ocorre nos frutos durante o período pós-

colheita, motivados pelos processos de transpiração e respiração (SIGRIST, 1992; RONQUE, 

1998).
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         6.3.2. – Conservação pós-colheita (vida útil) 

A determinação da vida útil foi baseada na aparência que avaliou 

aspecto de frescor, coloração, liberação de exudato e o desenvolvimento de doenças, fatores 

estes decisivos para julgar o descarte ou não das amostras.

Os frutos processados imersos a 1% apresentaram em média uma vida útil de 12 dias em 

comparação aos demais tratamentos (Tabela 32). Sendo os frutos processados da testemunha, 

os que apresentaram menor vida útil (6 dias), diferindo estatisticamente dos demais 

tratamentos. Dados estes concordantes com Chitarra e Chitarra (1990) no qual citam que  a  

aparência é de  vital importância no  aceite ou rejeição de  frutos e hortaliças, e com Chitarra 

(1999), que relata que o produto injuriado coloca seu conteúdo celular à disposição dos 

microrganismos presentes, o que contribui para a redução da vida útil do produto. 

Na comercialização regional da Espanha, se necessita no mínimo uma 

vida útil de 5 dias com o produto nas melhores condições (SCHLIMME, 1997). No Brasil, o 

que tem sido observado em supermercados, para a maior parte desses produtos é a indicação 

de vida útil de 5 a 7 dias, embora de acordo com Pazinato (1999) a vida de prateleira 

comercialmente viável deve ser de pelo menos 15 dias. 

Pela observação dos resultados, nota-se que a imersão a 1% mostrou-

se mais eficiente na conservação das maçãs ‘Royal Gala’ minimamente processadas. 

Tabela 32 – Vida útil (dias) obtida em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em 4 
partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de 
armazenamento. 

TRATAMENTOS Vida Útil (dias)
TESTEMUNHA 6.80c

1% 12.40a
2% 11.80ab
3% 10.40b
4% 11.30ab

CV% 12.97
Médias seguidas de mesma letra na coluna não 
diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
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         6.3.3. – Textura 

Como demonstra a Tabela 33, não houve diferença significativa entre 

os tratamentos para a variável textura nos dias 2, 8 e 10 de análise. Nota-se redução moderada 

nos valores da textura da maçã ‘Royal Gala’minimamente processada ao longo do período de 

armazenamento. Dados estes concordantes com Chitarra (1999) que relata que a perda de 

textura é decorrente de modificações na estrutura e na composição da parede celular, pela ação 

de enzimas como as  pectinases,  celulases e ß-galactosidases. Sigrist  (1992) e  Ronque (1998) 

descrevem que o amolecimento dos frutos pode ser causado pela transpiração, que 

compromete o fruto provocando perda qualitativa e quantitativa. Para Awad (1993) e Chitarra 

(1985), além do fator transpiração, a decomposição enzimática da parede celular e lamela 

média também pode ser responsável pelas alterações na textura dos frutos durante o período 

pós-colheita.

Os valores de textura neste experimento oscilaram entre 155g f-1 (dia 

0) e 89g f-1 (10o dia), ocorrendo uma perda gradual da textura, dados concordantes com Kader 

(1986), no qual cita a perda de consistência dos frutos durante o armazenamento e com 

Watada et al. (1990), que explica que esta perda na textura é conseqüência da falta de barreira 

que as frutas minimamente processadas não possuem, para reduzir a transpiração e a 

respiração.

Comparando-se os cinco tratamentos, verifica-se que no 4o dia de 

análise a testemunha, 1% e 2% apresentaram valores médios de textura superiores 

estatisticamente aos frutos processados imersos à 4%. Enquanto que no 6o dia, a testemunha 

apresentou-se estatisticamente superior aos tratamentos 3% e 4%, concordando com Gil, 

Gorny e Kader (1998), que trabalhando com maçãs ‘Fuji’ minimamente processadas, 

observaram que a aplicação de ácido ascórbico amoleceu os tecidos dos frutos. 
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Tabela 33 – Valores médios da textura (g f-1) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

155.33 162.62a
142.66a
130.23a
132.64a
127.42a

140.23a
133.68a
124.32a

111.64ab
104.66b

125.44a
114.28ab
115.66ab
98.67b
99.87b

113.62a
104.87a
100.21a
91.45a
97.26a

102.98a
100.23a
99.45a
89.66a
95.46a

CV% -- 8.81 9.78 9.34 18.67 16.75
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

        6.3.4. – Potencial hidrogeniônico (pH) 

Os resultados referentes ao pH dos frutos podem ser visualizados na 

Tabela 34, em que não foram observadas diferenças estatísticas nos dias 4, 6, 8 e 10 de 

análise. Observa-se diferença estatística significativa no 2o dia de armazenamento, onde os 

frutos processados imersos em solução 1% foram os que apresentaram maiores valores de pH 

com relação aos tratamentos 2% e 4%. 

Nota-se um aumento gradual nos valores de todos os tratamentos ao 

longo do período estudado. Segundo Chitarra e Chitarra (1990), o pH aumenta com a redução 

da acidez titulável. 

Neste experimento, foram encontrados valores de pH variando de 3,52 

a 3,89, valores estes, próximos aos observados por Lima (1999), que foram de 3,87 a 4,05. 

6.3.5. – Acidez titulável 

 A acidez titulável (Tabela 35) mostrou-se afetada 

significativamente pelos tratamentos, ocorrendo decréscimo nos teores durante o período de 

armazenamento.   Na  maioria  dos frutos, é  comum  observar  redução  de   acidez  durante  o  
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Tabela 34 – Valores médios do pH obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de 
armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

3.52 3.60ab
3.62a
3.52b
3.54ab
3.53b

3.67a
3.68a
3.60a
3.62a
3.61a

3.68a
3.71a
3.64a
3.65a
3.64a

3.69a
3.76a
3.69a
3.69a
3.73a

3.71a
3.83a
3.89a
3.88a
3.87a

CV% -- 1.90 1.87 1.26 2.11 4.43
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Tabela 35 – Valores médios da acidez titulável (g de ácido málico 100g-1 de polpa) obtidos 
em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em 4 partes, submetida a diferentes 
concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

0.295 0.294a
0.269a
0.285a
0.250a
0.289a

0.281a
0.232b
0.251ab
0.261ab
0.254ab

0.264a
0.223a
0.236a
0.255a
0.246a

0.249a
0.210a
0.236a
0.232a
0.240a

0.228a
0.190a
0.217a
0.211a
0.226a

CV% -- 6.67 4.62 6.80 7.66 7.70
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

amadurecimento, devido ao uso dos ácidos orgânicos como fonte de energia (CHITARRA; 

CHITARRA, 1990). O decréscimo da acidez titulável se deve ao processo de amadurecimento 

do fruto, que causa redução na adstringência, no teor de compostos ácidos e fenólicos e 

aumento nas características do aroma devido à emanação de compostos voláteis (CHITARRA; 

CHITARRA (1985).

O decréscimo da acidez também pode ser explicado pela utilização 

destes compostos como substratos respiratórios (GAMA et al., 1991), ou por sua conversão 

em açúcares, já que com o amadurecimento dos frutos, ocorre maior atividade metabólica e 
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estes ácidos orgânicos constituem uma excelente reserva energética para os frutos, através de 

sua oxidação no ciclo de Krebs (BRODY, 1996). 

Durante o período de armazenamento, no 4o dia de análise, o 

tratamento 1% diferiu significativamente com relação a testemunha, apresentando menores 

valores de acidez titulável. Não foram constatadas diferenças significativas entre os 

tratamentos nos demais dias de análise. 

Os valores médios de acidez encontrados nos frutos de maçã ‘Royal 

Gala’ minimamente processada variaram de 0,29 a 0,19, dados estes semelhantes aos 

encontrados por Lima (1999) que foram de 0,33 a 0,16 e por Drake et al. (1993), que 

trabalhando com maçãs cv. Delicious observou o teor de acidez apresentado pelos frutos 

armazenados em diferentes níveis de CO2 variando de 0,18 a 0,19%. 

         6.3.6. – Sólidos solúveis 

Os sólidos solúveis foram afetados pelos diferentes tratamentos no 4o e 10o dia de análise, 

como  demonstrado  na  Tabela  36.  Verificou-se acréscimo nos valores durante o decorrer 

dos dias, dados estes concordantes com Chitarra e Chitarra (1990), que afirmam que os sólidos 

solúveis apresentam tendência de aumento com o amadurecimento devido ao aumento do teor 

de açúcares simples e com Fidler e North (1966), que explicam que ocorre este aumento no 

teor dos sólidos solúveis com o transcorrer do processo de amadurecimento do fruto, seja por 

biossíntese, pela degradação de polissacarídeos ou pela perda de água dos frutos resultando em 

maior concentração dos mesmos. 

No 4o dia de armazenamento, os tratamentos 1% e 3% mostraram-se 

superiores estatisticamente a testemunha. Enquanto que no dia 10, o tratamento 1% foi o que 

obteve os maiores valores de sólidos solúveis estatisticamente com relação aos demais 

tratamentos. 

Os valores de sólidos solúveis encontrados variaram de 9,54 a 11,86o

Brix, dados estes concordantes com os encontrados por Lima (1999), que trabalhando com 

maçãs ‘Royal Gala’, observou uma média de 10,76o Brix. Na colheita de maçãs ‘Gala’, 

Argenta e Mondardo (1994) obtiveram valores que oscilaram de 10,1 a 11,9% estes 

condizentes aos do presente trabalho. 
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Tabela 36 – Valores médios da concentração de sólidos solúveis (ºBrix) obtidos em maçã 
‘Royal Gala’ minimamente processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de 
ácido ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

9.54 9.56a
10.03a
9.56a
9.96a
9.86a

9.63b
10.73a

10.13ab
10.43a

10.16ab

9.96a
10.86a
10.30a
10.40a
10.66a

10.36a
11.20a
10.66a
10.86a
10.90a

10.60c
11.86a

10.76bc
10.96bc
11.23b

CV% -- 2.87 2.65 3.48 2.99 1.95
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

    6.3.7. – Vitamina C 

A Tabela 37 demonstra a variação média de vitamina C nos frutos de 

maçã dos diferentes tratamentos. Observa-se que os teores de vitamina C decaíram durante o 

experimento, dados estes concordantes com Paziato (1999), no qual relata que a perda de 

nutrientes que ocorre durante o processamento mínimo é pequena, sendo a mais representativa 

a de vitamina C, que tem sido em torno de 20%. Outro fator colocado por Chitarra (1999) 

aponta que o corte dos tecidos aumenta a atividade enzimática, resultando em perda rápida de 

ácido ascórbico pelos produtos minimamente processados.  

O aumento observado nos teores de vitamina C para os frutos 

processados com 3% e 4%, nos dois primeiros dias de armazenamento, deveu-se ao fato de 

que no tempo zero, todos os frutos foram considerados controle, pois não receberam nenhum 

tratamento, o que demonstra que os frutos absorveram o ácido ascórbico depois da imersão, 

resultando neste aumento de vitamina C. 

Nas análises de vitamina C foram detectados traços de ácido ascórbico 

nos frutos de todos os tratamentos no 10o dia de armazenamento. Nos dias 2, 6 e 8, os frutos 

imersos nos tratamentos 3% e 4% apresentaram teores mais elevados estatisticamente quando 

comparados aos demais tratamentos, indicando que ocorreu absorção de ácido pelos frutos 

tratados. Sendo o tratamento 4% superior aos demais no 4o dia de armazenamento. 
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Tabela 37 – Valores médios de ácido ascórbico (mg. de ácido ascórbico 100g-1 de polpa) 
obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em 4 partes, submetida a diferentes 
concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

65.23 17.83b
18.64b
29.18b
218.34a
230.36a

14.59c
17.02c
18.64c
84.13b
224.38a

10.81b
12.01b
15.40b
21.07a
24.31a

12.01b
12.01b
12.01b
20.26a
20.26a

--
--
--
--
--

CV% -- 19.91 23.47 12.45 11.59 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* nos 10 dias de armazenamento encontrou-se apenas traços de vitamina C 

         6.3.8. – Condutividade 

Como mostra a tabela 38, observa-se aumento nos valores de 

condutividade até o 4o dia de análise, ocorrendo decréscimo do 4o para o 6o dia, e um 

acréscimo a partir do 6o dia. 

O decréscimo nos valores da condutividade pode ser explicado através 

da oxidação dos frutos processados e com a diminuição da acidez, ocasionando também 

diminuição na concentração das hidroxilas.  

Os frutos imersos a 1% demonstraram valores significativamente 

superiores aos frutos do tratamento 3%. Nos dias 2, 4, 8 e 10, não ocorreu diferença 

significativa entre os tratamentos. 

         6.3.9. – Análise sensorial

A Tabela 39 mostra a evolução na variação média da cor dos diferentes 

tratamentos durante o período experimental. Como conseqüência da oxidação houve evolução 

da cor em todos os frutos de maçã dos tratamentos. Os frutos desenvolveram reações de 

escurecimento enzimático durante o armazenamento.  As  notas abaixo de  5  são consideradas 
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Tabela 38 – Valores médios da condutividade obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

1.437 1.430a
1.590a
1.245a
1.560a
1.581a

1.684a
1.688a
1.498a
1.585a
1.443a

1.370ab
1.592a

1.281ab
1.248b
1.336ab

1.405a
1.547a
1.326a
1.276a
1.346a

1.423a
1.640a
1.438a
1.516a
1.402a

CV% -- 11.90 7.16 9.34 8.35 7.65
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Tabela 39 – Valores médios da cor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de 
armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

7.36c
8.72ab
8.63ab
9.10a
8.10ab

6.27b
7.36a
7.19a
8.81a
7.63a

5.18b
6.45ab
6.54ab
7.27a

6.54ab

4.36a
5.63a
5.81a
5.27a
5.45a

3.54b
4.58a
4.32a
4.72a
4.36a

CV% 5.46 9.51 9.26 14.08 11.92
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 
5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

que os frutos não foram aceitos pelos provadores, segundo Chitarra e Chitarra (1990), a 

coloração  é o atributo de qualidade mais atrativo para o consumidor e varia intensamente com 

a espécie e mesmo entre cultivares. 

Observa-se que no 2o e 6o dia de armazenamento, os frutos imersos a 

3% apresentaram diferença significativa com relação aos frutos da testemunha. Enquanto que 

nos dias 4 e 10, os tratamentos 1%, 2%, 3% e 4% foram superiores estatisticamente a 

testemunha. No 8o dia, não houve diferença significativa entre os tratamentos. Estando de 

acordo com Chitarra e Chitarra (1990), que relatam que as modificações na coloração dos 

frutos com a maturação se devem tanto a processos degradativos, como também a processos 

sintéticos.
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No caso do aroma (Tabela 40), este foi aceito pelos provadores até o 

10o dia para todos os tratamentos, em que as notas estavam acima de 5. Durante os dez dias de 

armazenamento, ocorreu decréscimo nas notas de todos os tratamentos, fato este explicado por 

Wiley (1994), que em frutos e hortaliças minimamente processados, ocorrem vários tipos de 

reações oxidativas, que causam perda e mudança no aroma. 

Pela Tabela 40, verifica-se que no 2o dia, os tratamentos 1%, 2% e 3% 

mostraram  notas superiores  estatisticamente às notas obtidas pela testemunha.  Enquanto  que 

no dia 4, os tratamentos 1% e 3% mostraram-se superiores estatisticamente a testemunha. No 

6o, 8o e 10o dia de armazenamento, não ocorreu diferenças estatísticas entre os tratamentos. 

Através da Tabela 41, verifica-se que ocorreu decréscimo na aceitação 

da textura para todos os tratamentos, conforme o decorrer dos dias de análise. Com o 

prolongamento do armazenamento ocorre a solubilização de substâncias pécticas, que é uma 

tendência natural durante o amadurecimento (POOVAIAH, 1986). Essa solubilização facilita a 

ação de enzimas como a poligaracturonase e pectinesterase, contribuindo ainda mais para o 

amaciamento dos frutos (BRAMLAGE et al., 1980). No caso da textura da análise sensorial, 

esta, está em concordância com o decréscimo dos valores encontrados na textura dos frutos 

(Tabela 33). 

Os frutos de maçã dos tratamentos 1%, 2%, 3% e 4% foram aceitos até 

o 4o dia de análise, em que as notas estavam acima de 5 e os frutos da testemunha foram 

aceitos pelos provadores até o 6o dia de armazenamento.  No 2o dia de análise, a testemunha 

mostrou-se superior ao tratamento 3%. Enquanto que no 4o dia, a testemunha e o 1% 

demonstraram valores estatísticos superiores ao 4%. Nos dias 6 e 8 de análise, não ocorreu 

diferença significativa entre os tratamentos. 

Não foi possível a realização da análise de textura e sabor no 10o dia, 

pois os frutos não apresentavam características próprias para o consumo. 

 Para as notas atribuídas pelos provadores para o sabor dos frutos 

(Tabela 42), ocorreu decréscimo das mesmas no decorrer do armazenamento. 

O sabor foi aceito pelos provadores até o 8o dia para os tratamentos 

testemunha, 1% e 4%, em que as notas estavam acima de 5.  
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Tabela 40 – Valores médios do aroma obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

7.72b
9.45a
9.45a
9.72a
8.90ab

7.24b
8.78a

8.35ab
8.81a

8.41ab

7.06a
8.12a
8.04a
7.98a
8.06a

6.98a
8.03a
7.91a
7.82a
7.90a

5.10a
6.32a
6.87a
6.45a
6.20a

CV% 7.42 15.54 11.48 17.63 15.84
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Tabela 41 – Valores médios da textura obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do 
período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

9.12a
7.45ab
7.33ab
6.72b
8.16ab

8.76a
7.98a

7.20ab
7.36ab
6.12b

5.19a
4.98a
4.48a
4.36a
4.12a

4.27a
3.32a
4.36a
4.49a
3.87a

--
--
--
--
--

CV% 9.03 18.02 11.17 13.31 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo. 

Segundo Lima (2000), o sabor é um importante atributo associado à 

qualidade dos frutos. O conteúdo e a composição de açúcares têm papel fundamental no sabor, 

sendo também indicadores do estádio de maturação dos mesmos.

No 2o dia de armazenamento, os tratamentos testemunha e 1% 

mostraram-se superiores estatisticamente ao tratamento 3%. Enquanto que no 8o dia, os 

tratamentos testemunha e 1% foram superiores estatisticamente ao tratamento 4%. 
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Tabela 42 – Valores médios do sabor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido ascórbico ao longo do período de 
armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

9.68a
9.44a
9.02ab
8.02b
9.20ab

8.45a
8.94a
8.54a
7.92a
8.63a

6.98a
7.23a
7.26a
6.16a
7.14a

5.36a
5.74a

4.87ab
4.68ab
4.23b

--
--
--
--
--

CV% 8.81 7.66 12.44 14.90 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo. 

         6.3.10. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bactérias Aeróbicas Mesófilas 

e Psicotróficas) 

Os dados das tabelas 43 e 44 apresentam a contagem de bactérias 

mesófilas e psicotróficas encontradas nas maçãs minimamente processadas, submetidas aos 

diferentes tratamentos com ácido ascórbico.  

Com o tempo de armazenamento observou-se aumento gradativo da 

contagem de bactérias mesófilas e psicotróficas. 

Verificou-se que para os mesófilos (Tabela 43), os tratamentos mais 

eficientes foram os dos frutos imersos nas concentrações 1% e 2%, no 10o dia de análise, 

enquanto que a testemunha foi a que apresentou maior desenvolvimento de microrganismos 

mesófilos neste mesmo dia. 

A contagem de bactérias mesófilas encontrada neste trabalho está de 

acordo com Nguyen-The e Carlin (1994) que relataram que a contagem de bactérias mesófilas 

em ágar padrão ou meio equivalente, encontrada por vários autores em frutas e vegetais 

minimamente processados, variou de 103 a 109 UFC g-1. A contagem dos microrganismos 

mesófilos permite avaliar as condições microbiológicas de processamento do alimento. 

Números elevados geralmente diminuem seu tempo de vida útil (HAJDENWURCEL, 1998). 
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Tabela 43 – Concentração de bactérias mesófilas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 30 
< 30 
< 30 
< 30 
< 30 

< 30 
< 30 
< 30 
< 30 
< 30 

5x102

5x102

5x102

5x102

5x102

2x103

2x103

2x103

2x103

2x103

15x104

10x104

10x104

12x104

12x104

Tabela 44 – Concentração de bactérias psicotróficas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 30 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

4x101

4x101

4x101

4x101

4x101

2x102

2x102

2x102

2x102

2x102

10x103

8x103

8x103

8x103

8x103

20x104

15x104

15x104

15x104

15x104

Para os microorganismos psicotróficos os frutos dos tratamentos com 

imersão em ácido ascórbico demonstraram menores contagens desses microrganismos com 

relação à testemunha, nos dias 8 e 10 de análise (Tabela 44). 

Mesmo com cargas microbianas mais elevadas no final do período de 

armazenamento, pode-se considerar que a qualidade higiênico-sanitária deste produto ainda se 

manteve dentro dos padrões de aceitabilidade para consumo humano, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2002). Para prevenir enfermidades de origem 

alimentar veiculadas por produtos frescos, é necessário tentar evitar a contaminação inicial e 

prevenir, reduzir ou eliminar o aspecto de patógenos. Portanto cuidados apropriados com a 

sanidade, em toda a cadeia produtiva são cruciais (ROBBS, 2000). 
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         6.3.11. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bolores e Leveduras) 

As contagens de fungos e leveduras podem ser visualizadas na tabela 

45. Até o 8o dia de armazenamento, as contagens foram semelhantes em todos os tratamentos. 

 No 10º dia de armazenamento, a testemunha apresentou maior 

desenvolvimento de fungos e leveduras. Segundo Miranda (2001), a manipulação dos 

alimentos processados, além de contaminá-los com microrganismos deterioradores, pode 

também introduzir cepas patogênicas ao ser humano.  

Tabela 45 – Concentração de fungos e leveduras (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em 4 partes, submetida a diferentes concentrações de ácido 
ascórbico ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
1% 
2% 
3% 
4% 

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

2x101

2x101

2x101

2x101

2x101

4x101

3x101

3x101

3x101

3x101

         6.3.12. – Análise microbiológica (Contagem de Coliformes Totais e Fecais) 

Verifica-se que as amostras analisadas não obtiveram contagens 

microbiológicas dos grupos coliformes totais e fecais durante o período de armazenamento, 

estando em conformidade com a legislação brasileira para alimentos (ANVISA, 2002). Silva 

(2000) destacou a importância da pesquisa de coliformes fecais na qualidade dos alimentos, 

apontando uma deficiência higiênico-sanitária como a principal causa desta contaminação. 

Embora não existam na legislação padrões para bactérias mesófilas 

totais e coliformes totais, de forma geral, é preconizado que alimentos contendo contagens 

microbianas da ordem de 105 – 106 UFC g-1 são impróprios para o consumo humano devido à 

perda do valor nutricional, alterações organolépticas, riscos de deterioração e/ ou presença de 

patógenos (ANVISA, 2002). 
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6.4. EXPERIMENTO 4  

         6.4.1. – Perda de massa fresca

Conforme os dados apresentados na Tabela 46, observa-se para todos 

os tratamentos que com o decorrer dos dias de análise ocorreu aumento gradual na perda de 

massa fresca, concordando com Chitarra e Chitarra (1990), no qual relatam a perda de peso 

dos frutos logo após a colheita. Tatsumi et al, (1991), explicam que esta perda de massa nos 

produtos hortícolas minimamente processados, é devido ao corte, pois estes apresentam maior 

relação superfície/volume do que quando inteiros, o que facilita a perda de água por seus 

tecidos.

Nos dias 2, 4 e 6, não ocorreu diferença significativa entre os 

tratamentos, o mesmo foi observado por Giannoni et al. (1998), ao trabalhar com maçãs ‘Gala’ 

irradiadas. No 8o dia de armazenamento, a testemunha apresentou a menor perda de massa 

fresca, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. No 10o dia, os frutos da testemunha 

e do 0,2 kGy, apresentaram menor perda de massa fresca, diferindo estatisticamente dos 

tratamentos 0,1kGy, 0,3kGy e 0,5kGy. Segundo Kader (1986) e Fan (1992), esta perda de 

massa não somente resulta em considerável murchamento, mas também em um produto menos 

atrativo  e de baixa qualidade.

As perdas de massa fresca nos frutos de maçã ‘Royal Gala’ dos 

tratamentos 0,1kGy, 0,3kGy, 0,4kGy e 0,5kGy atingiram 1% aos 10 dias de armazenamento, 

com relação ao início do experimento. Dados estes concordantes com Hrushka (1977), que 

cita que frutos de maçã chegam a perder até 3,6% ao final de 7 dias com relação ao seu peso 

inicial. 

Com o período de armazenamento, verifica-se que a perda de massa 

dos frutos nos diferentes tratamentos foi crescente com o tempo de armazenamento. De acordo 

com diversos autores, esse fato se deve a desidratação que ocorre nos frutos durante o período 

pós-colheita, motivados pelos processos de transpiração e respiração (SIGRIST, 1992; 

RONQUE, 1998). Maxie et al. (1971) relataram que a irradiação pode aumentar a 

permeabilidade de membranas, incrementar a atividade metabólica e romper ligações 

intercelulares,  além de  aumentar  a  transpiração  através  da  cutícula, aumentando a perda de
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Tabela 46 – Variação média da perda de massa fresca (%) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e 
diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

0.291a
0.341a
0.289a
0.273a
0.325a
0.343a

0.466a
0.499a
0.532a
0.545a
0.511a
0.532a

0.634a
0.724a
0.812a
0.741a
0.689a
0.719a

0.726b
0.925a
0.839a
0.978a
0.824a
0.914a

0.972b
1.129a
0.937b
1.241a

1.024ab
1.126a

CV% 28.52 19.23 36.11 18.71 19.59
    Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao       
    nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

massa fresca, concordando com o que foi observado neste experimento. 

         6.4.2. – Conservação pós-colheita (vida útil) 

A determinação da vida útil foi baseada na aparência que avaliou 

aspecto de frescor, coloração, liberação de exudato e o desenvolvimento de doenças, fatores 

estes decisivos para julgar o descarte ou não das amostras.

Observou-se que conforme o aumento nas doses de irradiação, ocorreu 

aumento na intensidade do escurecimento nos produtos vegetais, contribuindo para a 

diminuição da vida útil dos mesmos. 

A testemunha (0,0kGy), apresentou em média vida útil de 11 dias em 

comparação aos demais tratamentos (Tabela 47). Dados estes concordantes com Chitarra e 

Chitarra (1990) no qual citam que a aparência é de vital importância no aceite ou rejeição de 

frutos e hortaliças, e com Chitarra (1999), que relata que o produto injuriado coloca seu 

conteúdo celular à disposição dos microrganismos presentes, o que contribui para a redução da 

vida útil do produto. Sendo os tratamentos 0,3kGy, 0,4kGy e 0,5kGy, os que apresentaram 

menor  vida  útil (8 dias),  diferindo  estatisticamente da testemunha. Estes dados discordam de 

Kader (1986), que relata que a irradiação em doses baixas tem sido sugerida como uma técnica 

de processamento mínimo para prolongar a vida útil de algumas frutas e hortaliças.  
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Tabela 47 – Vida útil (dias) obtida em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos 
de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de radiação gama ao longo 
do período de armazenamento. 

TRATAMENTOS Vida Útil (dias)
TESTEMUNHA 11.40a

0,1kGy 9.80ab
0,2kGy 9.40ab
0,3kGy 8.80b
0,4kGy 8.80b
0,5kGy 8.60b
CV% 17.25

Médias seguidas de mesma letra na coluna não 
diferem significativamente entre si ao nível de 
5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Na comercialização regional, se necessita no mínimo uma vida útil de 

5 dias com o produto nas melhores condições (SCHLIMME, 1997). No Brasil, o que tem sido 

observado em supermercados, para a maior parte desses produtos é a indicação de vida útil de 

5 a 7 dias, embora de acordo com Pazinato (1999) a vida de prateleira comercialmente viável 

deve ser de pelo menos 15 dias. 

Pela observação dos resultados, nota-se que a não aplicação de 

irradiação mostrou-se mais eficiente na conservação das maçãs ‘Royal Gala’ minimamente 

processadas.   

          6.4.3. – Textura 

Como demonstra a Tabela 48, verifica-se decréscimo nos valores da 

textura para todos os tratamentos, dados estes concordantes com Kader (1986), no qual cita a 

perda de consistência dos frutos durante o armazenamento e com Chitarra (1999), que relata 

que a perda de textura é decorrente de modificações  na estrutura e na composição da parede 

celular, pela ação de enzimas como as pectinases, celulases e ß-galactosidases.  

Durante os dias 4, 6 e 10 de análise, não ocorreu diferença significativa 

entre os tratamentos. Verificou-se que no 2o dia de análise, os cubos de maçã da testemunha e 

do tratamento 0,2kGy, apresentaram os maiores valores de textura, diferindo estatisticamente 

do tratamento  0,3kGy,  dados  estes  explicados  por  Kilcast  (1990), de que a irradiação pode 
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Tabela 48 – Valores médios da textura (g f-1) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de 
radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

183.00 155.22a
132.27ab
152.10a
115.88b
127.66ab
123.16ab

132.66a
129.05a
120.50a
110.55a
118.61a
115.72a

121.77a
111.34a
121.94a
102.88a
111.66a
103.46a

116.22a
107.99ab
106.22ab
93.27b

102.05ab
101.66ab

100.03a
99.71a
97.94a
90.88a
92.88a
97.55a

CV% -- 9.74 8.32 7.68 6.42 6.01
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo Teste de Tukey. 

quebrar carboidratos, de alto peso molecular em unidades menores, este processo é 

responsável pelo amaciamento de frutas e hortaliças através da decomposição de materiais da 

parede celular como as pectinas. No 8o dia de análise, a testemunha mostrou-se superior 

estatisticamente a dose 0,3kGy, concordando com Domingues (2000), que trabalhando com 

morangos ‘Toyonoka’, verificou que a textura diminuía, conforme o aumento nas doses de 

irradiação, porém houve discordância de Giannoni et al. (1998), que estudando maçãs ‘Gala’ 

irradiadas, observaram que o tratamento 0,1kGy proporcionou uma maior textura com relação 

ao tratamento sem irradiação. Vários autores já constataram que as menores doses de 

irradiação são as mais indicadas para manter as características de qualidade (THOMAS, 1986; 

FRATESCHI, 1999; CALORE, 2000). 

Os valores de textura neste experimento oscilaram entre 183.00g f-1

(dia 0) e 90.88g f-1 (10o dia). Watada et al. (1990), explicam que esta perda na textura é 

conseqüência da falta de barreira que as frutas minimamente processadas não possuem, para 

reduzir a transpiração e a respiração.  

         6.4.4. – Potencial hidrogeniônico (pH) 

 Os resultados referentes ao pH dos frutos podem ser visualizados 

na Tabela 49, em que não foram  observadas  diferenças estatísticas significativas nos dias 2, 4
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Tabela 49 – Valores médios do pH obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de radiação gama 
ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

3.68 3.80a
3.80a
3.76a
3.78a
3.85a
3.70a

3.87a
3.90a
3.72a
4.02a
3.81a
3.96a

4.10a
3.89b
3.80b
4.14a
3.82b
3.83b

3.97a
3.89abc
3.77c

3.78bc
3.89abc
3.92ab

3.98a
4.09a
3.90a
3.94a
4.00a
3.91a

CV% -- 2.89 4.68 1.59 1.33 2.67
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

e 10. Observa-se diferença estatística significativa no 6o dia de armazenamento, onde os cubos 

de maçã da testemunha e do tratamento 0,3kGy mostraram-se superiores estatisticamente aos 

demais tratamentos. No 8o dia de análise, a testemunha mostrou-se superior aos tratamentos 

0,2kGy e 0,3kGy, concordando com Neves et al. (1998), que estudando frutos de maçã ‘Gala’ 

irradiados nas doses 0,0; 0,1; 0,2; 0,3 e 0,4kGy e armazenados sob refrigeração, constataram 

que os maiores níveis de pH foram  encontrados para os  frutos da testemunha (0,0kGy). 

Nota-se aumento gradual nos valores de todos os tratamentos ao longo 

do período estudado. Segundo Chitarra e Chitarra (1990), o pH aumenta com a redução da 

acidez titulável. 

Os valores de pH deste experimento variaram de 3,68 a 4,09, sendo 

semelhantes aos encontrados por Lima (1999), que foram de 3,87 a 4,05. 

         6.4.5. – Acidez titulável 

A acidez titulável das maçãs minimamente processadas (Tabela 50) foi 

influenciada  pelos  diferentes tratamentos durante  o período de  conservação. Os dados para a 

acidez decresceram conforme o período de armazenamento, dados estes concordantes com 

Kovacs et al. (1994), que pesquisando as  mudanças  nos  ácidos orgânicos  em maçã irradiada  
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Tabela 50 – Valores médios da acidez titulável (g de ácido málico 100g-1 de polpa) obtidos 
em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de 
ácido ascórbico e diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

0.258 0.233b
0.257a
0.275a
0.260a

0.238ab
0.267a

0.229b
0.247a
0.263a
0.251a
0.237a
0.239a

0.221b
0.243a
0.257a
0.246a

0.227ab
0.239a

0.219b
0.238a
0.254a
0.236a

0.225ab
0.234a

0.214a
0.230a
0.247a
0.229a
0.217a
0.230a

CV% -- 6.55 5.34 6.85 5.13 5.22
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

nas doses de 0,5kGy a 5,0kGy, verificaram que após 21 dias, o conteúdo de ácido málico 

diminuiu com o aumento  dos níveis de irradiação. Durante a maturação e  no armazenamento, 

os ácidos orgânicos sofrem oxidação no ciclo de Krebs, e, conseqüentemente, ocorre uma 

diminuição nos seus teores.  Essa diminuição geralmente é devida ao consumo dos ácidos ou 

conversão em açúcares, pois os mesmos são considerados reserva de energia e são utilizados 

na atividade metabólica no processo de amadurecimento (WILLS et al., 1981). 

Nos dias 2, 6 e 8, a testemunha mostrou-se superior estatisticamente 

aos tratamentos 0,1kGy, 0,2kGy, 0,3kGy e 0,5kGy. No 4o dia de análise, os frutos da 

testemunha diferiram estatisticamente aos demais, discordando de Neves et al. (1998), que 

estudando frutos de maçã ‘Gala’ irradiados nas doses 0,0; 0,1; 0,2; 0,3 e 0,4kGy e 

armazenados sob refrigeração, constataram que os frutos irradiados com a dose 0,1kGy 

apresentaram as menores perdas da acidez titulável. No dia 10, não ocorreu diferença 

significativa entre os tratamentos.   

Na maioria dos frutos, é comum observar redução de acidez durante o 

amadurecimento, devido ao uso dos ácidos orgânicos como fonte de energia (CHITARRA; 

CHITARRA, 1990). O decréscimo da acidez também pode ser explicado pela utilização destes 

compostos como substratos respiratórios (GAMA et al., 1991), ou por sua conversão em 

açúcares, já que com o amadurecimento dos frutos, ocorre maior atividade metabólica e estes 

ácidos orgânicos constituem uma excelente reserva energética para os frutos, através de sua 

oxidação no ciclo de Krebs (BRODY, 1996). 



101

Os valores médios de acidez encontrados nos frutos de maçã ’Royal 

Gala’ minimamente processada variaram de 0,25 a 0,21, dados estes semelhantes aos 

encontrados por Lima (1999) que foram de 0,33 a 0,16, por Drake et al. (1993), que 

trabalhando com maçãs cv. Delicious observou o teor de acidez apresentado pelos frutos 

armazenados em diferentes níveis de CO2 variando de 0,18 a 0,19% e por Czelusniak et al. 

(2003), que observaram um teor de 0,13 a 0,63g 100g-1.

         6.4.6. – Sólidos solúveis 

Os dados contidos na Tabela 51 demonstram que ocorreu um 

acréscimo nos teores de sólidos solúveis para todos os tratamentos durante o período de 

armazenamento, concordando com Chitarra e Chitarra (1990), que afirmam que os sólidos 

solúveis apresentam tendência de aumento com o amadurecimento devido ao aumento do teor 

de açúcares simples. Este aumento no teor de sólidos solúveis dos frutos irradiados pode 

conduzir ao aumento de sua qualidade e no grau de aceitação por parte do consumidor, 

concordando com relatos de (MALUNDO et al., 1995).

No 2o e 8o dia de armazenamento, a testemunha mostrou-se superior 

estatisticamente ao tratamento 0,4kGy, enquanto que no 6o dia, aos produtos vegetais da 

testemunha diferiram significativamente das doses 0,3kGy e 0,4kGy. No 10o dia, a testemunha 

mostrou-se superior estatisticamente as doses 0,1kGy, 0,3kGy, 0,4kGy e 0,5kGy, concordando 

com Neves et al. (1998), que estudando frutos de maçã ‘Gala’ irradiados nas doses 0,0; 0,1; 

0,2; 0,3 e 0,4kGy e armazenados sob refrigeração, constataram que os frutos irradiados 

apresentaram os menores teores de sólidos solúveis. No dia 4, não ocorreram diferenças 

significativas entre os tratamentos.  

Os valores de sólidos solúveis encontrados variaram de 9,92 a 10,53o

Brix, dados estes concordantes com os encontrados por Argenta e Mondardo (1994) que 

obtiveram valores que oscilaram de 10,1 a 11,9% em maçã ‘Royal Gala’.  
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Tabela 51 – Valores médios da concentração de sólidos solúveis (ºBrix) obtidos em maçã 
‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido 
ascórbico e diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

9.92 10.03a
9.86ab
9.90ab
9.50ab
9.30b
9.83ab

10.03a
9.86a
9.93a
9.60a
9.43a
9.86a

10.16a
9.90ab
9.93ab
9.63b
9.60b
9.93ab

10.40a
9.90ab

10.16ab
9.90ab
9.73b
9.93ab

10.53a
9.93b

10.26ab
9.80b
9.93b

10.03b
CV% -- 2.48 4.13 2.19 3.44 4.22

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 

probabilidade pelo Teste de Tukey. 

         6.4.7. – Vitamina C 

Através dos dados contidos na Tabela 52 pode-se verificar que houve 

decréscimo progressivo no teor de vitamina C dos produtos vegetais, dados concordantes com 

Klein (1987), no qual relata que o ácido ascórbico é muito sensível à destruição por injúria e 

que, dependendo da sensibilidade, a destruição das vitaminas pode acontecer quando o 

produto é exposto à irradiação, resultando na redução do seu valor nutritivo. Outro fator 

colocado por Chitarra (1999) aponta que o corte dos tecidos aumenta a atividade enzimática, 

resultando em perda rápida de ácido ascórbico pelos produtos minimamente processados. 

Nas análises de vitamina C foram detectados traços de ácido ascórbico 

nos frutos de todos os tratamentos no 6º, 8º e 10o dia de armazenamento. Nos dias 2 e 4, os 

cubos de maçã do tratamento testemunha apresentaram teores mais elevados estatisticamente 

quando comparados aos demais tratamentos, concordando com Domingues (2000), que ao 

estudar o efeito da irradiação gama em morangos ‘Toyonoka’, verificou que as doses altas de 

radiação diminuíram o conteúdo de vitamina C dos frutos. 

As doses mais elevadas de irradiação não foram eficientes sobre este 

parâmetro, já que desde o início do experimento os maiores conteúdos de vitamina C 

mantiveram-se nos frutos  processados  da  testemunha  e  dos  tratados  com  a  menor dose de  
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Tabela 52 – Valores médios da concentração de ácido ascórbico (mg de ácido cítrico 100g-1

de polpa) obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, 
submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de radiação gama ao longo do período 
de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

107.61 92.18a
42.14b
39.71b
19.45b
17.83b
17.83b

15.62a
12.01b
8.81b
8.41b
7.61b
6.01b

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

CV% -- 27.76 10.86 -- -- --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* nos 6, 8 e 10 dias de armazenamento encontrou-se apenas traços de vitamina C. 

irradiação. Dentre os nutrientes, as vitaminas são as mais sensíveis à degradação pela 

irradiação, como confirmado por Lima et al. (2001). Esta diminuição nos teores de ácido 

ascórbico com o aumento da irradiação também foi comprovada por Yassir (1990), ao afirmar 

que a irradiação inibiu a síntese de vitamina C, mas não afetou o que já estava presente nos 

tecidos. 

         6.4.8. – Atividade da polifenoloxidase 

Como mostra a tabela 53, para os tratamentos testemunha e 0,1kGy, a 

atividade da polifenoloxidase foi reduzida com o decorrer dos dias de armazenamento. 

Clifford (1985) estudando a atividade da polifenoloxidase em café, atribuiu a diminuição da 

atividade desta enzima à exaustão do substrato, o que provavelmente pode ter ocorrido neste 

experimento, já que com o decorrer do armazenamento, igualmente ocorre diminuição do teor 

de fenóis tais como ácido clorofênico, ácido gentísico, ácido siríngico, ácido benzóico, ácido 

gálico, entre outros, presentes em maçãs (AYDIN; KADIOGLU, 2001). 

Frutos processados de maçã submetidos aos tratamentos 0,2kGy, 

0,3kGy, 0,4kGy e 0,5kGy apresentaram aumento da atividade da enzima durante o 

armazenamento. Vilas Boas (1999)  cita  que  o  escurecimento de frutos em resposta a injúrias  
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Tabela 53 – Valores médios da atividade da polifenoloxidase (  A395 min-1 g-1 MF) obtidos 
em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de 
ácido ascórbico e diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

0.00312 0.00721a
0.00725a
0.00289bc
0.00226c
0.00337bc
0.00418ab

0.00695a
0.00690a
0.00422a
0.00404a
0.00436a
0.00483a

0.00689a
0.00683a
0.00447a
0.00431a
0.00438a
0.00485a

0.00560a
0.00650a
0.00459a
0.00537a
0.00447a
0.00490a

0.00376c
0.00441bc
0.00605abc
0.00750a

0.00682ab
0.00808a

CV% 26.22 31.52 18.20 17.46 18.26
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de 

probabilidade pelo Teste de Tukey. 

físicas e fisiológicas é devido à oxidação de fenólicos presentes e enzimas associadas ao 

escurecimento, como a polifenoloxidase. 

A polifenoloxidase é encontrada em diversas plantas, sendo 

responsável pela reação de escurecimento enzimático em frutos e vegetais (MATHEW; 

PARPIA, 1971). Essa reação é importante na preservação dos alimentos processados, pois 

geralmente é considerada indesejável, visto que causa aparência desagradável e 

conseqüentemente, uma perda no sabor dos alimentos. Na indústria alimentícia, esta enzima 

tem um papel fundamental durante o processamento de frutos e vegetais, onde ocorre o 

rompimento celular, liberando substratos, os quais podem ser oxidados a quinonas. Assim, não 

só a aparência do produto pode ser afetada, como também o sabor e o valor nutricional, 

diminuindo a qualidade do produto (MARTINEZ; WHITAKER, 1995). 

No 2o dia de análise, os frutos processados da testemunha e da dose 

0,1kGy mostraram atividade superior estatisticamente em comparação às das doses 0,2kGy, 

0,3kGy e 0,4kGy, enquanto que no 10o dia de armazenamento, as doses 0,3kGy e 0,5kGy 

foram estatisticamente superiores aos tratamentos testemunha e 0,1kGy.  

Nota-se que com o aumento da dose de irradiação ocorreu maior 

escurecimento durante o armazenamento, o que também pode ser observado na enzima 

estudada. Este fato também foi verificado durante a análise sensorial (coloração) e o parâmetro 

respiração, confirmando a relação do incremento da atividade da polifenoloxidase com o 
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escurecimento dos tecidos dos frutos de maçã, provocado possivelmente por injúrias, como 

tem sido descrito por Larrigaudiere et al. (2004). Este aumento na respiração implica em maior 

atividade metabólica, conseqüentemente, aumento na atividade da enzima. 

Cheng e Breen (1991) estudando a atividade da polifenoloxidase, 

encontraram conteúdos de proteínas e atividades da polifenoloxidase e peroxidase maiores no 

início do desenvolvimento e durante o processo final do amadurecimento comparado aos 

outros períodos de desenvolvimento. Isto foi atribuído à atividade metabólica ser mais alta 

durante estes períodos.

6.4.9. – Respiração

Os dados da taxa respiratória dos cubos de maçã ‘Royal Gala’ 

minimamente processada estão apresentados na figura 7. 

Observa-se que os cubos de maçã apresentaram comportamento 

climatérico de desenvolvimento. De acordo com Chitarra e Chitarra (1990), após a colheita 

dos frutos, a respiração torna-se o seu principal processo fisiológico. Neste período os frutos 

passam a utilizar suas próprias reservas para continuar o seu desenvolvimento, porém a 

energia liberada pela respiração, pode ser utilizada, em alguns casos, para continuar a síntese 

de pigmentos, enzimas e outros materiais de estrutura molecular elaborada. 

O pico de respiração se deu no 4o dia de armazenamento. Sendo que os 

produtos processados dos tratamentos 0,1kGy, 0,2kGy e 0,3kGy, foram os que apresentaram 

maior taxa respiratória neste dia, indicando um maior consumo das suas reservas energéticas, 

conseqüentemente uma aceleração no amadurecimento. Taxas de respiração superiores podem 

resultar em perda mais rápida de ácidos, açúcares e outros componentes que determinam o 

“flavor” e o valor nutritivo. 



106

0

10

20

30

40

50

60

Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 6 Dia 8 Dia 10

dias de análise

ta
xa

 r
es

p
ir

at
ó

ri
a 0,0 kGy

0,1 kGy

0,2 kGy

0,3 kGy

0,4 kGy

0,5 kGy

FIGURA 7 – Taxa respiratória (mlCO2 kg-1 h-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e 
diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento.

6.4.10. – Análise sensorial 

A Tabela 54 mostra a evolução na variação média da cor dos diferentes 

tratamentos durante o período experimental. Foram visualizadas pequenos indícios de reações 

de escurecimento enzimático nos cubos de maçã dos tratamentos 0,1kGy, 0,2kGy, 0,3kGy, 

0,4kGy e 0,5kGy, logo que estes receberam os tratamentos, aumentando a área escurecida com 

o decorrer do armazenamento, concordando com Chitarra e Chitarra (1990), que citam alguns 

inconvenientes da irradiação, dependendo da dosagem, esta pode provocar escurecimento nos 

frutos.

As notas abaixo de 5 são consideradas que os frutos não foram aceitos 

pelos provadores, neste experimento, todos os cubos de maçã foram aceitos até o 10º dia de 

armazenamento, segundo Chitarra e Chitarra (1990), a coloração  é o atributo de qualidade

mais atrativo para o consumidor e varia intensamente com a espécie e mesmo entre cultivares.

Observa-se que nos dias 2, 4 e 8 de armazenamento, os tratamentos

testemunha, 0,1kGy e 0,2kGy diferiram estatisticamente dos demais tratamentos. No 6º dia, a 

testemunha mostrou-se superior estatisticamente aos demais tratamentos. Enquanto que no 10º 
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Tabela 54 – Valores médios da cor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de radiação gama 
ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

9.12a
9.00a
9.05a
8.00b
8.29b
8.29b

9.08a
8.86a
9.00a
7.14c
8.12b
7.70b

8.57a
7.71b
7.49b
6.71c
6.70c
6.57c

7.29a
7.10a
7.29a
6.29b
6.57b
6.71b

6.38a
5.71a
6.34a
5.57a
5.61a
5.71a

CV% 3.50 3.56 6.62 7.37 6.81
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao 

nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

dia, não houve diferença estatística entre os tratamentos. Estando de acordo com Chitarra e 

Chitarra (1990), que relatam que as modificações na coloração dos frutos com o 

amadurecimento se devem tanto a processos degradativos, como também a processos 

sintéticos.

Para o atributo aroma (Tabela 55), este foi aceito pelos provadores até 

o último dia de análise (dia 10), em que as notas estavam acima de 5. Durante os dez dias de 

armazenamento, ocorreu decréscimo nas notas de todos os tratamentos, fato este explicado por 

Wiley (1994), que em frutos e hortaliças minimamente processados, ocorrem vários tipos de 

reações oxidativas, que causam perda e mudança no aroma. 

Verifica-se que, apenas no 2o dia ocorreu diferença estatística entre os 

tratamentos, sendo a testemunha superior as doses 0,3kGy e 0,5kGy. 

Através da Tabela 56, verifica-se que ocorreu decréscimo na aceitação 

da textura para todos os tratamentos, conforme o decorrer dos dias de análise. Com o 

prolongamento do armazenamento ocorre a solubilização de substâncias pécticas, que é uma 

tendência natural durante o amadurecimento (POOVAIAH, 1986). Essa solubilização facilita a 

ação de enzimas como a poligaracturonase e pectinesterase, contribuindo ainda mais para o 

amaciamento dos frutos (BRAMLAGE et al., 1980). No caso da textura da análise sensorial, 

esta, está em concordância com o decréscimo dos valores encontrados na textura dos frutos 

(Tabela 48). Este atributo foi aceito pelos provadores até o 4o dia, para todos os tratamentos. 
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Tabela 55 – Valores médios do aroma obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de 
radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

9.81a
8.72ab
9.17ab
8.54b
8.72ab
8.50b

8.71a
8.57a
8.71a
8.43a
8.67a
8.63a

8.54a
7.71a
8.36a
8.80a
8.61a
8.50a

8.86a
8.72a
8.85a
8.57a
8.58a
8.63a

5.91a
5.57a
6.00a
5.78a
5.71a
5.77a

CV% 10.11 5.29 13.78 5.73 8.71
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao 
nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

Tabela 56 – Valores médios da textura obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente 
processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de 
radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

7.47a
6.09a
7.63a
7.23a
7.45a
8.19a

6.57a
6.57a
6.43a
6.71a
6.43a
6.43a

3.14b
3.14b
4.10a
4.00a
4.23a
4.43a

2.57b
3.47a
3.43a
3.33a
2.43b
3.71a

--
--
--
--
--
--

CV% 23.10 8.18 11.73 17.61 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao 
nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo 

Não foi possível a realização da análise de textura e sabor no 10o dia, 

pois os frutos não apresentavam características próprias para o consumo. 

A textura julgada pela equipe de provadores demonstrou que a 

irradiação mostrou efeito positivo sobre este parâmetro, sendo as doses 0,2kGy, 0,3kGy, 

0,4kGy e 0,5kGy superiores estatisticamente no 6o dia de análise. No 8o dia, as doses 0,1kGy, 

0,2kGy, 0,3kGy e 0,5kGy mostraram-se superiores significativamente com relação a 

testemunha e a dose 0,4kGy. Bleinroth e Sigrist (1989), DÍnnocenzo (1996) e Pimentel (2001) 

verificaram efeitos da irradiação na manutenção da textura. Uma vez que a irradiação age 
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retardando o amadurecimento, ela naturalmente mantém a firmeza dos tecidos dos frutos, 

como postulado por Thomas (1986). Nos dias 2 e 4, não ocorreu diferença significativa entre 

os tratamentos.  

Para as notas atribuídas pelos provadores para o sabor dos frutos 

(Tabela 57), ocorreu decréscimo das mesmas no decorrer do armazenamento, isto devido a 

uma série de mudanças composicionais que ocorrem pelo armazenamento dos frutos, podendo 

ser refletidas em perda de sabor. O sabor dos frutos foi aceito pelos provadores até o 8o dia em 

que as notas estavam acima de 5, com exceção do tratamento 0,1kGy, que foi aceito até o 6o

dia, segundo Lima (2000) um importante atributo associado à qualidade dos frutos é o sabor. 

O conteúdo e a composição de açúcares têm papel fundamental no sabor, sendo também 

indicadores do estádio de maturação dos mesmos. 

No 2o dia de armazenamento, os tratamentos testemunha, 0,1kGy, 

0,2kGy e 0,4kGy mostraram-se superiores estatisticamente as doses 0,3kGy e 0,5kGy. No 4o

dia de armazenamento, os tratamentos testemunha, 0,1kGy, 0,3kGy e 0,5kGy apresentaram 

valores superiores significativamente com relação aos tratamentos 0,2kGy e 0,4kGy. Enquanto 

que no 8o dia, a testemunha mostrou-se superior aos demais tratamentos. No 6o dia, não 

ocorreu diferença significativa entre os tratamentos. 

Tabela 57 – Valores médios do sabor obtidos em maçã ‘Royal Gala’ minimamente processada 
em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e diferentes doses de radiação gama 
ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
2 4 6 8 10

TESTEMUNHA 
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

8.86a
8.79a
8.71a
8.12b
8.57a
8.21b

8.00a
7.57a
7.03b
7.43a
6.57b
7.57a

8.00a
6.64a
7.38a
6.43a
6.71a
6.70a

7.75a
4.63c
7.14b
6.40b
6.61b
6.63b

--
--
--
--
--
--

CV% 5.41 6.71 7.35 8.98 --
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si ao 
nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
* no 10o dia de armazenamento, os frutos estavam impróprios para consumo. 
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6.4.11. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bactérias Aeróbicas Mesófilas 

e Psicotróficas)

Os dados das tabelas 58 e 59 apresentam a contagem de bactérias 

mesófilas e psicotróficas encontradas nas maçãs minimamente processadas em cubos, 

submetidas aos diferentes tratamentos com irradiação gama.  

Com o tempo de armazenamento observou-se aumento gradativo da 

contagem de bactérias mesófilas e psicotróficas. De acordo com Silva (2000), o processo de 

irradiação é utilizado em alimentos com diversas finalidades, dentre elas o controle do 

crescimento microbiano. 

Verificou-se que para os mesófilos (Tabela 58) o tratamento mais 

eficiente foi com a dose 0,5kGy, seguida das doses 0,4kGy e 0,3kGy, enquanto que a 

testemunha foi a que apresentou maior desenvolvimento de microrganismos mesófilos neste 

mesmo dia, concordando com Blumer (1995), que trabalhando com suco natural de maçã 

irradiado, verificou que a irradiação proporcionou melhor aspecto sem a presença de 

microrganismos com relação à testemunha (0,0kGy). 

A contagem de bactérias mesófilas encontrada neste trabalho está 

abaixo da encontrada por Nguyen-The e Carlin (1994) que relataram que a contagem de 

bactérias mesófilas em ágar padrão ou meio equivalente, encontrada por vários autores em 

frutas e vegetais minimamente processados, variou de 103 a 109 UFC g-1. A contagem dos 

microrganismos mesófilos permite avaliar as condições microbiológicas de processamento do 

alimento. Números elevados geralmente diminuem seu tempo de vida útil 

(HAJDENWURCEL, 1998). 

Para os microorganismos psicotróficos (Tabela 59) os frutos da dose 

0,5kGy, apresentaram as menores contagens, seguido das dose 0,4kGy e 0,3kGy. Enquanto 

que a testemunha apresentou a maior contagem, concordando com Vieites et al. (2000), que 

trabalhando com melão minimamente processado, observaram que os frutos irradiados 

apresentaram menor incidência de doenças e com Silva (2000), que cita que o crescimento 

microbiano é diretamente proporcional à dose de irradiação gama. 
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Tabela 58 – Concentração de bactérias mesófilas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e 
diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

0,0kGy
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

3x101

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

4x102

3x101

5x101

< 10 
< 10 
< 10 

60x103

58x102

45x102

41x102

40x101

24x101

105x104

84x103

82x103

73x103

62x102

42x102

Tabela 59 – Concentração de bactérias psicotróficas (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e 
diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

0,0kGy
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

2x102

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

8x103

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

35x103

17x102

15x102

10x102

10x101

10x101

65x104

25x103

30x102

23x102

15x102

4x102

Mesmo com cargas microbianas mais elevadas no final do período de 

armazenamento, pode-se considerar que a qualidade higiênico-sanitária deste produto ainda se 

manteve dentro dos padrões de aceitabilidade para consumo humano, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2002). Para prevenir enfermidades de origem 

alimentar veiculadas por produtos frescos, é necessário tentar evitar a contaminação inicial e 

prevenir, reduzir ou eliminar o aspecto de patógenos. Portanto cuidados apropriados com a 

sanidade, em toda a cadeia produtiva são cruciais (ROBBS, 2000). 
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         6.4.12. – Análise microbiológica (Contagem Total de Bolores e Leveduras) 

As contagens de fungos e leveduras podem ser visualizadas na tabela 

60.

Pode-se observar que até 6º dia de armazenamento, as contagens de 

fungos e leveduras foram as mesmas para todos os tratamentos.  

No 8o e 10º dia de armazenamento, a testemunha apresentou maior 

desenvolvimento de fungos e leveduras. Segundo Miranda (2001), a manipulação dos 

alimentos processados, além de contaminá-los com microrganismos deterioradores, pode 

também introduzir cepas patogênicas ao ser humano. 

Tabela 60 – Concentração de fungos e leveduras (UFC g-1) obtida em maçã ‘Royal Gala’ 
minimamente processada em cubos de 2 x 2 cm, submetida a 3% de ácido ascórbico e 
diferentes doses de radiação gama ao longo do período de armazenamento. 

DIAS DE CONSERVAÇÃO TRATAMENTOS
0 2 4 6 8 10

0,0kGy
0,1kGy
0,2kGy
0,3kGy
0,4kGy
0,5kGy

< 10 < 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

3x101

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

4x101

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

         6.4.13. – Análise microbiológica (Contagem de Coliformes Totais e Fecais) 

Verifica-se que as amostras analisadas não obtiveram contagens 

microbiológicas dos grupos coliformes totais e fecais durante o período de armazenamento, 

estando em conformidade com a legislação brasileira para alimentos (BRASIL, 2001).  

Silva (2000) destacou a importância da pesquisa de coliformes fecais 

na qualidade dos alimentos, apontando uma deficiência higiênico-sanitária como a principal 

causa desta contaminação. 



113

Embora não existam na legislação padrões para bactérias mesófilas 

totais e coliformes totais, de forma geral, é preconizado que alimentos contendo contagens 

microbianas da ordem de 105 – 106 UFC g-1 são impróprios para o consumo humano devido à 

perda do valor nutricional, alterações organolépticas, riscos de deterioração e/ ou presença de 

patógenos (ANVISA, 2002). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para os experimentos 1 e 2 (frutos processados em cubos e em fatias), 

a concentração de 3% de ácido ascórbico demonstrou ser a mais eficiente para manter as 

características de qualidade da maçã minimamente processada, enquanto que para o 

experimento 3, a melhor concentração foi a 1%. Com relação ao experimento 4, a testemunha 

(0,0kGy) apresentou os melhores resultados para as análises físicas, químicas, físico-químicas 

e sensoriais, enquanto que para as análises microbiológicas, os melhores resultados foram 

observados com a dose 0,5kGy.  

Para os frutos processados em cubos, os fatores perda de massa fresca, 

vida útil, pH, acidez titulável, sólidos solúveis, condutividade, sabor, aroma e análise 

microbiológica foram significativamente beneficiados pela imersão na concentração 3%. Para 

a textura, os melhores tratamentos foram a  testemunha e a concentração de 1%.  Sendo o 

tratamento 4%, o que apresentou maiores teores de vitamina C e melhor coloração. Para a 

textura (análise sensorial) foi a testemunha que proporcionou melhores valores para os 

produtos processados. Na incidência de bactérias psicotróficas, os tratamentos 1%, 2%, 3% e 

4%, foram os que apresentaram a menor incidência dos mesmos. Enquanto que para os bolores 
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e leveduras, a menor incidência foi observada nos produtos processados e imersos a 2%, 3% e 

4%.

Para os frutos processados em fatias, a concentração de 3% mostrou-se 

eficiente na vida útil e condutividade. O pH, acidez titulável, sólidos solúveis, vitamina C, 

coloração e incidência de bactérias psicotróficas, as concentrações 3% e 4% foram as mais 

eficientes. Na perda de massa fresca, os tratamentos 2% e 3%, foram os que apresentaram 

diferenças estatísticas, proporcionando a menor perda de massa fresca nos produtos vegetais. 

A textura foi influenciada pela testemunha e 1%. Para o aroma, as concentrações que 

apresentaram os melhores resultados foram: 1% e 3%, enquanto que para a textura (análise 

sensorial) foi a testemunha e para o sabor foram a testemunha e a concentração de 3% que 

demonstraram estatisticamente as maiores notas, durante o período de armazenamento. As 

bactérias mesófilas e a incidência de bolores e leveduras foram menores nos seguintes 

tratamentos: 2%, 3% e 4%. Todos os tratamentos a os produtos vegetais foram submetidos 

apresentaram contagem zero de coliformes fecais e totais.  

Com relação aos frutos processados em quatro partes, a imersão das 

maçãs na solução de 1% de ácido ascórbico, proporcionou melhores resultados de perda de 

massa fresca, vida útil, pH, acidez titulável, sólidos solúveis e condutividade. Para a textura, a 

testemunha diferiu significativamente dos demais tratamentos. Os tratamentos 3% e 4% 

apresentaram os maiores teores de vitamina C. Enquanto que para o atributo coloração, a 

imersão no tratamento 3% demonstrou melhores resultados. Para o aroma dos frutos 

processados, os tratamentos 1% e 3% apresentaram estatisticamente as melhores notas. Sendo 

para as variáveis textura (análise sensorial) e sabor, os tratamentos testemunha e 1%, os mais 

eficazes na manutenção destas qualidades. Com relação a incidência de bactérias mesófilas, a 

imersão a 1% e 2%, proporcionaram a menor contaminação por estas. Enquanto que para as 

bactérias psicotróficas, fungos e leveduras, os tratamentos 1%, 2%, 3% e 4% apresentaram os 

melhores resultados.  

Para os frutos processados em cubos e irradiados, a testemunha 

(0,0kGy), foi o tratamento que apresentou os melhores resultados de perda de massa fresca, 

vida útil, textura, pH, acidez titulável, sólidos solúveis, vitamina C e aroma. Para a respiração, 

os tratamentos testemunha (0,0kGy), 0,4kGy e 0,5kGy, foram os que apresentaram a menor 

taxa respiratória, ou seja, menor metabolismo. Na análise de coloração, a testemunha (0,0kGy) 
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e as doses 0,4kGy e 0,5kGy apresentaram as maiores notas diferindo significativamente dos 

demais tratamentos. Para a textura (análise sensorial), foram as doses: 0,2kGy, 0,3kGy e 

0,5kGy que apresentaram os melhores resultados estatisticamente. Enquanto que para o sabor 

dos frutos processados, a dose 0,1kGy proporcionou maiores notas. Nas análises 

microbiológicas, para bactéria mesófilas e psicotróficas, a dose 0,5kGy demonstrou maior 

eficiência no controle das mesmas. Enquanto que para fungos e bolores, as doses 0,4kGy e 

0,5kGy foram mais eficientes no controle destes. 

Para os quatro experimentos, em todos os tratamentos a que os 

produtos vegetais foram submetidos, estes apresentaram contagem zero de coliformes fecais e 

totais.  

Todos os processados de maçãs apresentaram-se inicialmente com 

condições de serem comercializados.  
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8. CONCLUSÕES 

De acordo com as condições em que os experimentos foram executados, 

pode-se afirmar que: 

• a concentração de 3% de ácido ascórbico, demonstrou ser a mais 

adequada na manutenção das características de qualidade da maçã minimamente processada 

em cubos (experimento 1) e em fatias (experimento 2). 

• a concentração de 1% de ácido ascórbico, demonstrou ser a mais 

adequada na manutenção das características de qualidade da maçã minimamente processada 

em 4 partes (experimento 3). 

• para o experimento 4, a testemunha (0,0kGy) apresentou os melhores 

resultados para as análises químicas, físicas, físico-químicas e sensoriais da maçã 

minimamente processada em cubos e imersas em 3% de ácido ascórbico. Enquanto que para 

as análises microbiológicas, os melhores resultados no controle microbiano, foi com a dose 

0,5kGy.
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TABELA DE ANÁLISE SENSORIAL 

Avaliação Sensorial de Maçã ‘Royal Gala’Minimamente Processada 

Nome:___________________________________________________  Data: ___/___/___ 

Por favor, prove cada amostra e indique a intensidade percebida para cada atributo abaixo 
relacionado de acordo com a escala (1 – muito ruim até 10 – muito bom). 

Amostra COLORAÇÃO

Maçã
608 1                                                                                                                        10

Maçã
451 1                                                                                                                        10

Maçã
229 1                                                                                                                        10

Maçã
975 1                                                                                                                        10

Maçã
128 1                                                                                                                        10

Maçã
237 1                                                                                                                        10

Amostra AROMA

Maçã
608 1                                                                                                                        10

Maçã
451 1                                                                                                                        10

Maçã
229 1                                                                                                                        10

Maçã
975 1                                                                                                                        10

Maçã
128 1                                                                                                                        10

Maçã
237 1                                                                                                                        10
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Amostra TEXTURA

Maçã
608 1                                                                                                                        10

Maçã
451 1                                                                                                                        10

Maçã
229 1                                                                                                                        10

Maçã
975 1                                                                                                                        10

Maçã
128 1                                                                                                                        10

Maçã
237 1                                                                                                                        10

Amostra SABOR

Maçã
608 1                                                                                                                        10

Maçã
451 1                                                                                                                        10

Maçã
229 1                                                                                                                        10

Maçã
975 1                                                                                                                        10

Maçã
128 1                                                                                                                        10

Maçã
237 1                                                                                                                        10

Apêndice – Modelo de ficha utilizada na avaliação sensorial das amostras de maçã ‘Royal 
Gala’minimamente processada. 


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE FIGURAS
	1. RESUMO
	2. SUMMARY
	3. INTRODUÇÃO
	4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	4.1. Características da cultivar
	4.2. Atributos de qualidade
	4.3. Processamento mínimo
	4.4. Alterações físico-químicas após o processamento
	4.5. Conservação dos produtos minimamente processados
	4.6. Contaminação microbiana

	5. MATERIAL E MÉTODOS
	5.1. Obtenção dos frutos
	5.2. Experimentos
	5.3. Análises Químicas, Físicas, Físico-Químicas e Sensoriais
	5.4 – Análises Microbiológicas
	5.5 – Delineamento Experimental e Análise Estatística

	6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	6.1. EXPERIMENTO 1
	6.2. EXPERIMENTO 2
	6.3. EXPERIMENTO 3
	6.4. EXPERIMENTO 4

	7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	8. CONCLUSÕES
	9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	APÊNDICES

