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RESUMO 
Com objectivo de desenvolver sistemas integrados na conservação de pêra Rocha minimamente 
processada, foram testados os efeitos individuais e combinados da aplicação de calor e atmosferas de 
elevada concentração em oxigénio na fase pós-colheita e da utilização de agentes antioxidantes, de água 
ozonada vs. hipoclorito de sódio e de embalagem em atmosfera modificada (passiva e activa) nas fases do 
processamento e armazenagem, respectivamente. Da aplicação do pré-tratamento térmico optimizado, 33 º 
a 41 ºC durante tempos de exposição ≤ 20 minutos resultaram efeitos reversíveis de prevenção do 
escurecimento superficial, sem prejuízo para os outros parâmetros da qualidade. A diminuição da 
reactividade da polifenoloxidase constituiu a principal justificação para os efeitos observados. O pré-
acondicionamento em O2 (100%) durante 30 dias exerceu efeitos similares na retenção da qualidade 
visual, com agravamento das perdas em ácido ascórbico. O tratamento químico com uma solução de ácido 
ascórbico e cloreto de cálcio demonstrou igualmente eficácia no controlo do escurecimento. Para as 
condições ensaiadas no presente estudo, a ozonização e a cloragem não se traduziram em níveis de 
descontaminação significativos do produto. A integração dos tratamentos efectuados proporcionou a 
manutenção da qualidade em fresco por períodos mais longos (25 dias), comparativamente à aplicação 
dos mesmos isoladamente. 
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COMBINED PROCESSES TOWARD MINIMALLY PROCESSED ROCHA PEAR QUALITY 

 
 

ABSTRACT 
Aiming to develop integrated systems for the conservation of minimally processed Rocha pear, the 
individual and combined effects of mild heat and high oxygen conditioning applied at pre-treatments stage 
and the use of antioxidant solutions, ozonated water vs chlorinated water and modified packaging 
atmospheres (passive and active) during processing and storage, respectively, were tested. Without 
impairment of other quality factors, the optimized pre-heat treatment, 33 º to 41 ºC with exposure times ≤ 20 
minutes produced reversible effects in superficial browning prevention. The lower polyphenoloxidase 
reactivity is seen as the main cause for the observed impacts. High oxygen (100%) conditioning for 30 days 
returned similar effects despite highest ascorbic acid losses. The antioxidant treatment (ascorbic acid and 
calcium chloride solution) also contributed to mitigate browning reactions. Ozonated and chlorinated water 
did not yield any decontamination effect under the conditions applied in this study. The integration of the 
referred treatments allowed maintenance of a high fresh quality product for longer storage periods (25 
days), regarding the performance obtained by each singular method.  
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