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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. 
 
Palavras-Chave: Pêra Rocha minimamente processada; pré-tratamentos térmicos moderados; pré-
acondicionamento em oxigénio elevado; tratamentos químicos; escurecimento enzimático; embalagem em 
atmosfera modificada. 
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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. 
 
Key words: Minimally processed Rocha pear; mild heat pre-treatments; high-oxygen conditioning; 
chemical treatments; enzymatic browning; modified atmosphere packaging. 
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Enquadramento e objectivos 

Os hortofrutícolas minimamente processados (HMP), também designados por produtos frescos cortados, 
são produtos refrigerados, embalados, com qualidade sensorial e nutricional próxima do produto em 
fresco. São apresentados ao consumidor numa forma pronta a consumir, não necessitando de qualquer 
preparação culinária prévia ao consumo. Estes produtos manifestam uma grande aceitação por parte do 
consumidor actual reunindo, em simultâneo, atributos de conveniência na utilização e, de uma alimentação 
saudável. São igualmente muito solicitados pela indústria de “catering” e pelos serviços institucionais por 
razões de racionalização de trabalho, de gestão de desperdícios e, de requisitos de higiene.  
Desde o início da sua comercialização nos EUA, na década de 70, registou-se o aumento da sua procura, 
principalmente de saladas de hortícolas, o que levou ao desenvolvimento exponencial do respectivo 
mercado, a partir dos anos 90. Os frutos minimamente processados (FMP) representaram sempre uma 
oferta relativa menor, pelas dificuldades acrescidas, no processamento industrial e, de manutenção da 
qualidade em fresco. Presentemente, verifica-se uma focalização dos interesses instalados na fileira dos 
frutos motivada sobretudo pelas projecções de mercado.  
Nestes produtos a deterioração da qualidade em fresco é muito mais rápida do que nos frutos inteiros que 
lhes deram origem devido à acção do corte e / ou esmagamento dos tecidos vegetais, empreendidos nas 
diferentes operações de preparação tecnológica. Nos tecidos cortados, ainda biologicamente activos, 
desencadeiam-se um conjunto de reacções de carácter fisiológico e microbiano, conducentes à alteração 
rápida dos factores da qualidade sensorial e valor nutritivo, restringindo o período de vida útil do produto, 
numa ordem de dias. Nos frutos, entre os sinais mais evidentes de deterioração destacam-se o 
escurecimento das superfícies cortadas e a perda de consistência dos tecidos. A perda de nutrientes e o 
desenvolvimento microbiano podem igualmente ser factores limitantes na viabilidade comercial do produto. 
A diversidade morfológica e anatómica dos tecidos, o amadurecimento pronunciado e a modificação da 
componente aromática característica dos frutos em fresco, representam dificuldades adicionais na 
comercialização dos mesmos (Gorny et al., 1998a).  
Nestes produtos a estratégia de conservação assenta na utilização combinada de vários tratamentos 
(convencionais ou emergentes) aplicados em baixa intensidade. No entanto, a eficácia desta estratégia só 
é assegurada através de uma actuação generalizada ao nível da cadeia de produção. A manutenção da 
cadeia de frio ao longo do fabrico industrial / armazenagem, distribuição e venda apresenta carácter 
obrigatório. Concorrem igualmente para a maximização da qualidade do produto, a utilização de matéria-
prima de elevada qualidade, designadamente pela selecção de cultivares adaptadas a este tipo 
processamento. Em particular, a produção agrícola e o manuseamento pós-colheita adequados (BPA) 
constituem o único suporte para a garantia da qualidade destes produtos. 
A conservação química, que envolve a utilização de aditivos após o corte dos tecidos, para a prevenção 
dos fenómenos de escurecimento superficial, amolecimento e desenvolvimento microbiano representa um 
recurso generalizado a nível industrial e, tem sido alvo de intensa investigação (Lu e Toivonen, 2000). No 
entanto, as elevadas expectativas de qualidade e frescura destes produtos tem impulsionado a 
investigação de químicos mais eficientes e / ou de origem natural.  
A aplicação de tratamentos às matérias-primas (pré-tratamentos), nomeadamente a aplicação moderada 
de calor e o acondicionamento em atmosfera de teor elevado de oxigénio, constituem potenciais 
alternativas, de substituição e /ou de complementaridade, aos tratamentos químicos na medida em que 
através de mecanismos diversos e não inteiramente esclarecidos, alteram o estado fisiológico dos tecidos 
com benefícios na prevenção da degradação sensorial do produto ao longo do armzazenamento (Kim et 
al., 1993; Lu e Toivonen, 2000; Kader e Yehoshua, 2000).  
A sanitização dos produtos ao nível do fabrico constitui com frequência a principal intervenção em prol da 
conservação e, por norma, é executada com recurso a água clorada. A baixa eficiência de 
descontaminação associada à utilização de soluções de hipoclorito de sódio e a formação de compostos 
secundários organoclorados, com potencial tóxico quer para o consumidor quer para o ambiente, 
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conduziram recentemente à sua proibição nalguns países europeus (Alemanha, Holanda, Suiça e Bélgica). 
Neste campo, as actuais linhas de investigação reflectem, em consequência, uma contínua aposta no 
desenvolvimento de metodologias alternativas mais eficientes quer de natureza química (ozono e peróxido 
de hidrogénio) (Xu, 1999; Cherry, 1999) quer física (radiação ionizante e não ionizante, impulsos de luz de 
alta intensidade, alta pressão hidrostática) (Hoover, 1997; Askar, 1998; Gunes et al., 2000).  
O acondicionamento dos produtos em filmes poliméricos semipermeáveis constitui o sistema de 
embalagem normalmente utilizado e, de acordo com a manutenção da actividade fisiológica dos tecidos 
vegetais corresponde, por defeito, ao desenvolvimento passivo de uma atmosfera modificada no interior da 
embalagem (diminuição dos níveis de O2 e elevação dos níveis de CO2) que concorre a favor da 
conservação dos produtos. O efeito da alteração da composição atmosférica normal criada de forma 
passiva ou, implementada activamente pela injecção de uma atmosfera de composição conhecida no 
momento da embalagem, na qualidade dos produtos, tem sido alvo de intensa investigação. No entanto, a 
sua contribuição tem sido considerada marginal na inibição dos fenómenos degradativos podendo nalguns 
vegetais promover a ocorrência de fenómenos fermentativos com desenvolvimento de sabores e aromas 
estranhos. Neste sentido, têm sido testados níveis gasosos diferentes envolvendo a aplicação de 
concentrações elevadas de O2 e moderadas de CO2 (Amanatidou et al., 1999) ou mesmo de atmosferas 
contendo gases raros (árgon). 
Apesar da diversidade de metodologias consideradas, a maioria delas necessita ainda de investigação 
adicional no que respeita aos mecanismos de conservação, e interferência na qualidade nutricional e 
sensorial dos diferentes hortofrutícolas. É igualmente escassa a informação disponível sobre a forma como 
os vários tratamentos interferem na sensibilidade dos tecidos, paredes celulares, membranas celulares e 
na actividade das enzimas que regulam as vias metabólicas chave, responsáveis pela perda da qualidade. 

Objectivos 
Desenvolver tratamentos de conservação integrados, na produção de pêra Rocha minimamente 
processada (quartos), com recurso mínimo à utilização de agentes químicos que proporcionem a extensão 
do período de vida útil sem prejuízo da qualidade em fresco, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentado de produtos de valor acrescentado cujo segmento de mercado se perspectiva em expansão. 
Com este propósito a dissertação compreendeu os seguintes objectivos específicos:  

• Identificar e caracterizar os atributos fisiológicos, bioquímicos, microbiológicos e sensoriais mais 
relevantes da pêra Rocha mp responsáveis pela perda da qualidade ao longo da armazenagem do 
produto. 

• Aprofundar o conhecimento dos mecanismos bioquímicos subjacentes ao fenómeno de escurecimento 
superficial, em consequência do processamento mínimo e durante a armazenagem do fruto mp. 

• Avaliar os efeitos de dois tratamentos aplicados nas matérias-primas (pré-tratamentos), a aplicação 
moderada de calor e o acondicionamento em atmosfera modificada de elevado teor de oxigénio, em 
diferentes vertentes da qualidade do produto após processamento (impacto inicial) e ao longo da 
armazenagem (impacto global).  

• Optimizar as variáveis de processo (aplicação singular) com base na solução de compromisso 
correspondente à minimização dos desvios ao carácter em fresco, nomeadamente no que se refere à 
prevenção do fenómenos de escurecimento, amolecimento e perda de ácido ascórbico no fruto mp. 

• Validar e justificar os fenómenos bioquímicos subjacente aos efeitos de prevenção do escurecimento 
superficial e de alteração do comportamento respiratório. 



 

• Avaliar os efeitos de aplicação de tratamentos químicos na prevenção do fenómeno de escurecimento 
superficial durante o processamento mínimo e ao longo da armazenagem do fruto mp. 

• Avaliar a eficácia do ozono como tratamento de descontaminação alternativo ao hipoclorito de sódio.  

• Avaliar os efeitos de integração dos tratamentos que comprovaram efeitos benéficos na prevenção do 
fenómeno de escurecimento superficial sem prejuízo dos restantes atributos da qualidade com a 
introdução de uma atmosfera modificada activa no sistema de embalagem.  
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Estrutura geral da tese 

A presente dissertação encontra-se dividida em 3 partes.  
 
Parte I 
A primeira parte de índole teórica consta de uma revisão do estado actual do conhecimento relativo à 
conservação de hortofrutícolas minimamente processados, envolvendo uma abordagem das diferentes 
alternativas tecnológicas e respectiva influência em distintos aspectos da qualidade comercial.  
 
Parte II 
De inicio apresenta-se a descrição geral da pêra Rocha, seguindo-se a descrição dos procedimentos 
experimentais/analíticos e do tratamento estatístico de resultados utilizados no desenvolvimento 
experimental. Segue-se a apresentação dos estudos de desenvolvimento experimental que contribuíram 
para a definição das potencialidades da pêra Rocha no âmbito do processamento mínimo e, de avaliação 
e / ou validação de metodologias de prevenção da qualidade e, prolongamento do período de vida útil de 
pêra Rocha mp.  
 
Parte III 
Na última parte resumem-se as principais conclusões e apresentam-se algumas linhas para futuras 
investigações decorrentes desta dissertação.  
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1. HORTOFRUTÍCOLAS MINIMAMENTE PROCESSADOS 

O conceito de alimentos minimamente processados é relativamente recente e teve origem nos Estados 
Unidos da América por volta dos anos 70, para dar resposta aos novos padrões de consumo. A evolução 
do mercado alimentar, influenciada de forma determinante pelas orientações do consumidor actual, 
direccionou-se para o aumento da consciencialização de uma alimentação saudável e para a procura do 
factor conveniência (Ohlsson, 1994). Os hortofrutícolas minimamente processados (HMP) enquadram-se 
nestes objectivos ocupando um lugar importante no mercado alimentar, a nível mundial. 
Ao longo dos últimos anos têm surgido na literatura várias definições de processamento mínimo e de 
produtos minimamente processados. Contudo, não existe ainda uma definição que identifique 
inequivocamente este tipo de produtos na área alimentar. 

1.1 DEFINIÇÕES E EVOLUÇÃO DO CONCEITO DO PRODUTO  

Destacam-se algumas definições e enquadramentos de processamento mínimo e / ou de produtos 
minimamente processados. 
Wiley (1994) [Os HMP são produtos refrigerados preparados através de operações unitárias simples ou 
múltiplas tais como, o descasque, diversos tipos de corte e, sujeitos à aplicação de um tratamento de 
conservação parcial que pode incluir uma diversidade de metodologias, tais como, a utilização moderada 
de calor, o uso de aditivos e a irradiação. Apresenta como principal objectivo o fornecimento de produtos 
hortofrutícolas com qualidade próxima do estado em fresco, cumprindo simultaneamente requisitos de 
segurança microbiológica, de qualidade sensorial e nutricional]. 
Tapia de Daza et al. (1996) [O processamento mínimo de hortofrutícolas é fundamentado na aplicação do 
princípio da tecnologia de barreiras (“hurdle technology”) com o objectivo da fornecer produtos cortados, 
sem perda das características em fresco podendo alcançar a estabilidade à temperatura ambiente]. 
Watada e Qi (1999) [Os produtos hortofrutícolas cortados são produtos parcialmente transformados 
(compreendendo operações de descasque, corte e lavagem) que se destinam ao consumo em fresco sem 
necessidade de ulterior transformação ou confecção. São produtos vendidos para restaurantes, cantinas e 
mercado retalhista, embalados em sacos de filmes plásticos ou “barquetas” envolvidas por filmes plásticos, 
em quantidades que variam entre 0,5 a 4 kg de peso. O período de vida comercial é dependente do tipo 
de hortofrutícola, podendo variar entre 7 a 20 dias, quando armazenado à temperatura de refrigeração. 
São exigidos para estes produtos a ausência de defeitos, um estado de maturação óptimo e 
características de produto em fresco]. 
A interpretação de produto de conveniência coincide em todas as definições ao fornecimento de produtos 
embalados, prontos a consumir sem necessidade de preparação adicional prévia ao consumo. A condição 
de frescura é, no entanto, defendida com base em critérios diferentes – a obrigatoriedade da presença de 
tecidos vivos com a capacidade de respirar (Shewfelt, 1986; Rolle e Chism, 1987), um valor mínimo de 
actividade de água entre 0.97-0.99 (Wiley, 1994) ou, a garantia da qualidade total em fresco, 
independentemente do estado das células (Huxsoll e Bolin 1989b; Tapia de Daza et al., 1996). 
Dado que os hortofrutícolas sujeitos às operações de preparação, nomeadamente o corte, são mais 
perecíveis do que as matérias-primas inteiras que lhes deram origem, Huxsoll e Bolin (1989a) introduziram 
uma modificação importante ao conceito de HMP, admitindo a possibilidade de se poder intervir em prol da 
conservação do produto. No entanto, o conceito torna-se ainda mais abrangente para Tapia de Daza et al. 
(1996), quando admitem que através do processamento mínimo é possível alcançar a estabilidade de 
tecidos vegetais à temperatura ambiente. Para estes autores estes produtos podem apresentar períodos 
de vida prolongados, na ordem de meses, semelhantes às semi-conservas. 
Wiley (1994) estabelece o universo dos HMP, delimitando-o quer dos hortofrutícolas frescos inteiros quer 
dos produtos submetidos aos diversos tipos de processamento convencional (exp. congelação, 



 

4 

desidratação, tratamentos térmicos). O que distingue os HMP dos seus congéneres inteiros reside na 
presença de superfícies de corte e, na obrigatoriedade de embalagem e distribuição na cadeia de 
refrigeração. As diferenças entre o processamento mínimo e o processamento convencional são mais 
evidentes. No processamento mínimo podem ser utilizados os mesmos tratamentos de conservação desde 
que integrados num sistema de combinação de métodos. A conservação do produto fundamenta-se no 
princípio técnico de que vários tratamentos de intensidade ligeira possam ter a mesma eficácia do que um 
só tratamento de elevada intensidade, com menores repercussões na qualidade. 
A designação de produto utiliza uma terminologia variada, incluindo a de produtos da IV gama, produtos 
prontos a consumir, hortofrutícolas cortados ligeiramente processados, sendo vulgar, na literatura mais 
recente, a designação de produtos frescos cortados (fresh-cut products). A designação de produtos da IV 
gama de origem francesa, corresponde a uma categoria de alimentos que abrange produtos de origem 
vegetal e animal frescos cortados, armazenados e distribuídos em regime de refrigeração e para a quais 
existe legislação específica. Na maioria dos países não se verifica esta situação, sendo este tipo de 
produtos considerados em última análise na classe de alimentos refrigerados (Wiley, 1994). 
Neste trabalho adoptam-se as definições de Watada e Qi (1999) e Wiley (1994), resumindo-se as 
principais características de hortofrutícolas minimamente processados nos pontos seguintes: 

• Produto de conveniência; 
• Produto cortado com características de fresco e com um mínimo de perda da qualidade 

nutricional; 
• Metabolismo activo dos tecidos vegetais, durante o período de vida comercial; 
• Existência de acondicionamento do produto (embalagem); 
• Condições de refrigeração durante a produção / armazenagem, distribuição e venda; 
• Segurança microbiológica garantida pela implementação de sistemas de gestão da qualidade. 

O processamento mínimo de hortofrutícolas apresenta-se assim como um conceito de tecnologia alimentar 
multidisciplinar que engloba o alimento, a embalagem e o mercado. Nesse sentido é uma área da ciência 
de alimentos que requer a participação de especialistas de horticultura, fisiologia, patologia vegetal, 
bioquímica, biotecnologia, microbiologia, engenharia alimentar e de embalagem. 

1.2 ASPECTOS DE MERCADO  

Os HMP ganharam uma importância muito significativa dentro do mercado de produtos em fresco, a partir 
da sua introdução nos EUA por volta dos anos 70 (Huxsoll e Bolin, 1989a) e, na Europa no início dos anos 
80, com o desenvolvimento dos alimentos refrigerados (Reyes, 1996). 
No panorama mundial actual, o mercado destes produtos encontra um grande desenvolvimento no EUA, 
quantificando-se, na actualidade, o consumo de HMP em cerca de 30 kg por habitante / ano. Na Europa o 
líder absoluto é o Reino Unido (12 kg por habitante / ano) seguido pela França (6 kg por habitante / ano). 
Na Holanda, Bélgica e Alemanha são referidos consumos de perto de 3 kg por habitante / ano e, por 
último, posiciona-se a Espanha com valores de 1,5 kg por habitante / ano (Oms-Oliu, 2008). 
Na sua origem, os HMP destinavam-se preferencialmente à restauração, serviços de “catering” e sistemas 
institucionais e, só mais tarde, se verificou a sua disponibilização no comércio a retalho (Alzamora et al., 
1998). A Figura 1, mostra a distribuição relativa destes produtos pelos diferentes destinatários 
relativamente à realidade dos EUA em 2004. 
Dentro dos HMP, os hortícolas ocupam uma posição privilegiada relativamente aos frutos, em particular 
para produtos, tais com, as saladas de alface retalhadas, a cenoura ralada e as misturas para sopas 
(Pretel et al., 1998). A Figura 2, caracteriza esta situação relativamente ao mercado norte-americano.  



 

5 

Algumas razões explicam as dificuldades acrescidas para o sector dos frutos. Por um lado, o 
processamento tradicional (tratamento térmico, congelação, secagem) representa ainda uma importante 
forma de fornecimento destes produtos. Adicionalmente, mas com um peso menor, existe no mercado a 
oferta de muitos tipos de produtos de fruta a cumprir objectivos específicos, como é o caso de ingredientes 
utilizados noutros alimentos do tipo iogurtes, gelados e bolos. Acresce ainda que os custos de produção 
são mais elevados no caso dos frutos devido à característica marcadamente sazonal da produção e, dos 
encargos elevados em mão-de-obra (Tapia de Daza et al., 1996). Por último, verifica-se uma maior 
dificuldade em assegurar um período de vida razoável para os FMP.  

Serviços de catering, 
Institucionais e Indústria

60%

Retalho
40%

 
Figura 1 Principais consumidores de HMP. Fonte: International Fresh-cut Produce Association, http://www.fresh-
cuts.org. 

As análises de mercado a nível mundial bem como as previsões dos padrões de consumo alimentar mais 
recentes, apontam para um crescimento exponencial no sector dos FMP (Miller, 1998; Pretel et al., 1998).  
Segundo Martín-Belloso et al. (2006) a chave principal para consolidar o êxito dos FMP assenta na 
utilização de matérias-primas de elevada qualidade e na manutenção da cadeia de frio durante todo o 
processo produtivo (fabrico, armazenagem, distribuição e comercialização). 

Saladas compostas
62%

Outros Hortícolas
31%

Frutos
7%

 
Figura 2 Segmentação do sector de HMP. Fonte: International Fresh-cut Produce Association, http://www.fresh-
cuts.org. 

Na última década assistiu-se ao aumento do número de unidades industriais de processamento mínimo. 
No entanto, muitas destas unidades processavam sob condições deficientes, com reflexos negativos na 
qualidade dos produtos. Para garantir as condições higieno-sanitárias no processamento e distribuição de 
HMP, a organização governamental francesa CTIFL (Centre Technique Interprofessionel de Fruits et 
Légumes) publicou normas gerais para este tipo de processamento. O controlo efectivo das unidades 
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fabris daí decorrente, permitiu seleccionar aquelas que cumpriam as condições básicas de higiene e os 
requisitos da cadeia de frio, contribuindo assim para a sustentabilidade do sector (Vieira, 2003). 
Em Portugal, verificou-se igualmente um crescente interesse por HMP, quer ao nível do consumo quer ao 
nível das iniciativas de produção industrial. Apesar do atraso verificado no mercado nacional a respectiva 
evolução tem cumprido as tendências caracterizadas anteriormente, designadamente na antecipação 
considerável da produção industrial de hortícolas relativamente aos frutos. Todavia, dados estatísticos que 
permitam caracterizar a nossa realidade são inexistentes.  

1.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO GERAL DE FABRICO  

A produção de HMP engloba operações de preparação, de conservação e de embalagem. As operações 
de preparação conducentes à obtenção de um produto final pronto a consumir, assentam sobretudo em 
processos físicos de separação, de mistura e de redução de tamanho. As operações de conservação, que 
têm por objectivo prolongar o período de vida do produto agregam, por definição um conjunto diverso de 
metodologias. 
Na descrição do processo geral de fabrico, salientam-se os factores mais importantes que minimizam os 
danos que os produtos poderão sofrer e que condicionam a qualidade do produto final, sendo neste 
sentido, igualmente importante a qualidade da matéria-prima. 
Para efeitos de processamento mínimo a adequação das matérias-primas, quer a nível de tipos varietais, 
quer dos factores gerais da qualidade, assume um papel primordial uma vez que é imperativo garantir as 
características da qualidade em fresco. A selecção cuidada das cultivares utilizadas, bem como as 
condições de armazenagem antes do processamento, são aspectos vitais para a produção de HMP de 
boa qualidade. Estudos efectuados em diferentes cultivares de hortofrutícolas mostraram que nem todas 
elas são adequadas a este tipo de processamento, facto que condiciona de forma determinante o período 
de vida comercial (Kim et al., 1993; Kim et al., 1995; Gorny et al., 1999; Cabezas-Serrano et al., 2009). 
Outro factor de extrema importância relativamente ao estado da matéria-prima prende-se com o grau de 
maturação em que esta se encontra no momento do processamento e, que condiciona, diversos atributos 
da qualidade bem como o período de vida dos produtos. No que se refere aos frutos quando estes são 
processados no estado imaturo os produtos apresentam períodos de vida mais alargados, podendo, no 
entanto, não apresentar uma qualidade sensorial aceitável. Frutos processados no grau de maturação 
pós-colheita óptimo, coincidente com a situação de máxima qualidade em fresco, podem encontrar-se já 
numa idade fisiológica muito próxima da senescência tornando difícil o controlo da respectiva deterioração. 
Em cada caso, é importante conhecer o estado de maturação pós-colheita que represente essa solução 
de compromisso. Existem estudos que demonstram qual o estado de maturação óptimo que os frutos 
deverão apresentar no momento do processamento (Sapers e Miller, 1998; Gorny et al., 1999). 
Dada a importância do factor qualidade inicial da matéria-prima a possibilidade de se criarem cultivares 
adaptadas aos requisitos deste tipo de processamento, quer através de manipulação genética quer pela 
criação de hibrídos é considerada uma área de intervenção a desenvolver no futuro (Ahvenainen, 1996). 
Neste contexto, incluem-se os estudos referenciados por Wasserman et al. (1986) sobre a manipulação de 
genes que codificam enzimas importantes na degradação da parede celular com influencia nas variações 
de firmeza da polpa. 

1.3.1 Operações tecnológicas 

De seguida descrevem-se de forma sumária os objectivos e considerações genéricas sobre cada uma das 
operações unitárias que compõem o diagrama tecnológico de processamento mínimo de hortofrutícolas 
representado esquematicamente na Figura 3. 
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Figura 3 Esquema geral de fabrico de hortofrutícolas minimamente processados. 

O layout fabril deve permitir a separação efectiva de duas zonas de laboração distintas (Figura 3). Na 
primeira zona decorrem as operações iniciais de escolha, calibração e lavagem preliminar. Na segunda 
área, identificada como “zona branca”, decorrem as restantes operações. Esta separação relaciona-se 
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com os padrões de higiene muito estritos e, sujeitos a um controlo rigoroso, exigidos nas salas brancas, na 
medida em que os hortofrutícolas cortados são muito vulneráveis a diferentes tipos de degradação.  

Escolha e Calibração - A operação de escolha tem por objectivo garantir que todos os materiais 
estranhos e unidades defeituosas sejam retiradas, de forma a que apenas as melhores matérias-primas 
sejam usadas na elaboração do produto final. A calibração conducente à uniformização da dimensão dos 
produtos (em um ou mais lotes) permite a jusante uma actuação mecanizada mais eficiente. 

Lavagem – Nesta fase a sujidade proveniente do campo (solo, areias e lamas) é removida antes do 
processamento, com o objectivo de diminuir a contaminação inicial das matérias-primas. Esta lavagem 
pretende ser igualmente eficaz contra os vários tratamentos fitossanitários. A água utilizada é refrigerada 
(temperatura inferior a 5 ºC) e a quantidade recomendada nesta operação é de cerca de 5 a 10 L.kg-1 de 
produto (Ahvenainen, 1996).  

Preparação – Esta fase envolve diversos tipos de operações incluindo o descasque no caso dos frutos e, 
a eliminação talos e folhas, no caso de hortícolas. A nível industrial, estas operações tendem a ser 
mecanizadas existindo uma diversidade de processos para o efeito. São exemplos, o descasque por 
abrasão (tambor rotativo), por injecção de vapor a alta pressão, por congelação, por imersão em água 
quente e a utilização de químicos (soluções alcalinas ou ácidas). O descasque manual realizado com 
facas corresponde à opção ideal, dado que se minimizam os danos físicos responsáveis por acelerar a 
degradação da qualidade. 

Corte - O corte é levado a cabo com facas ou lâminas de aço inoxidável devidamente desinfectadas, e o 
mais afiadas possível (que exerçam uma acção de corte e não de esmagamento). Existem diversos 
formatos possíveis, em função do tipo de apresentação pretendido para o produto final, fatias, cubos, tiras, 
cilindros, bolas, ou segmentação no caso de citrinos. A utilização de facas de água é um método recente, 
por meio do qual, o corte é efectuado através de jactos de água de elevada pressão (ultra high-pressure 
waterjet technology), a variar entre 20 000 a 50 000 psi. Este sistema revela-se vantajoso sob vários 
aspectos, na medida em que diminui a disrupção celular, evita o contacto com materiais metálicos (Fe++ e 
Cu++) e, efectua simultaneamente a remoção do exsudado celular (Cisneros-Zevallos, 2000).  

Descontaminação – Com o objectivo de reduzir a carga microbiana inicial, a descontaminação do produto 
pode ser efectuada por imersão em água (parada ou corrente), com chuveiros de água, em lavadores com 
agitação ou de tambor rotativo. O equipamento deve ser seleccionado de modo a garantir uma lavagem 
eficiente com um mínimo de danos mecânicos. A quantidade de água recomendada nesta operação é de 
3 L.kg-1 (Ahvenainen, 1996). Os agentes de descontaminação de uso mais generalizado são os compostos 
à base de cloro. Nesta fase poderão igualmente ser utilizadas outras substâncias químicas 
designadamente substâncias antioxidantes para a prevenir o escurecimento superficial. 

Enxaguamento - Nesta fase pretende-se diminuir a concentração dos agentes químicos empregues na 
fase anterior para valores legais. Garante-se por um lado a diminuição do risco químico e a qualidade 
sensorial dos produtos. Após as lavagens com cloro os produtos devem ser enxaguados de forma a 
reduzir a respectiva concentração para níveis equivalentes aos encontrados na água potável (5 ppm) 
(Ahvenainen, 1996). Desta fase em diante deverão ser tomadas medidas rigorosas no sentido de evitar a 
recontaminação do produto desinfectado (Boas Práticas de Fabrico – BPF). 

Secagem – A remoção da água superficial dos produtos, importante na diminuição da actividade 
microbiológica, é realizada normalmente por centrifugação. O tempo e a velocidade de rotação são 
cuidadosamente determinados por produto de forma a garantir a remoção da água em excesso sem 
promover danos celulares adicionais. Esta operação pode em alternativa ser realizada por correntes de ar. 
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Embalagem - O método de embalagem mais utilizado é a embalagem em atmosfera modificada (MAP) 
com utilização de filmes poliméricos flexíveis. Este tipo de embalagem para além das funções habituais 
(estanquicidade) desempenha um papel importante no sistema de conservação do produto. Nesse 
contexto, contribui para retardar a actividade fisiológica dos produtos, atrasando em consequência a 
degradação da qualidade. A utilização de embalagens impermeáveis rígidas com perfurações tem 
igualmente vindo a ser considerada. Este tipo de embalagens revela-se vantajosa para frutos na medida 
em que protege os tecidos delicados da polpa contra danos físicos. As perfurações apresentam algumas 
vantagens face aos filmes poliméricos, uma vez que embora não sejam tão selectivas em relação ao 
transporte de gases, apresentam permeabilidades mais elevadas (Oliveira et al., 1996). 

Armazenagem e distribuição - A armazenagem intermédia na fábrica em câmaras frigoríficas 
corresponde a um período muito curto entre o processamento e a comercialização. O transporte e a 
comercialização, devem ocorrer à temperatura máxima de 8 ºC ou inferior, de preferência entre 2 º a 4 ºC.  

1.3.2 Sistemas de gestão da qualidade 

A presença de superfícies cortadas ou danificadas nos HMP, o grau de processamento insuficiente para 
assegurar a esterilidade e/ou estabilidade microbiológica e, a manutenção dos tecidos vegetais 
metabolicamente activos, evidenciam a necessidade de um controlo microbiológico na produção.  
Por outro lado, o número crescente de casos de intoxicação associados ao incremento verificado no 
consumo de hortofrutícolas frescos, incluindo os minimamente processados (DeRoever, 1999; Díaz-Sobac 
e Vernon-Carter, 1999) tem agravado as preocupações ao nível da segurança destes produtos. Em 
conformidade, a FDA (Food and Drug Administration) solicitou em 1995, um estudo ao NACMCF (National 
Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods) no sentido de caracterizar e associar os casos 
de intoxicação humana à presença de microrganismos nestes produtos. As conclusões da NACMCF 
apontaram para a aplicação de Boas Práticas Agrícolas (BPA) e Boas Práticas de Fabrico (BPF) ao longo 
da fileira produtiva como única forma de diminuir o risco microbiológico nos produtos frescos e 
minimamente processados. O garante de inocuidade microbiológica assenta no lema da prevenção de 
contaminação em alternativa a acções de descontaminação, uma vez esta tenha ocorrido. Para 
concretizar estas medidas existem diversos guias desenvolvidos por parte entidades distintas - “Guide to 
Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables” (FDA, 1998); Recommended 
International Code of Practice for Packaging and Transport of Tropical Fresh Fruits and Vegetables – 
(Codex Alimentarius); Food Safety Guidelines for the Australian Fresh-cut Produce Industry; International 
Fresh-cut Produce Association Guidelines for fresh fruit and vegetables.  
A implementação do sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) em todas as fases da cadeia 
produtiva corresponderia à situação ideal para complementar a garantia de segurança destes produtos 
(Cleather, 1999).  

Boas práticas agrícolas, de fabrico e de higiene 

As principais áreas de intervenção a nível das boas práticas agrícolas constantes do guia “Guide to 
Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh Fruits and Vegetables” publicado pela Food and Drug 
Administration (FDA) recaem sobre: a qualidade da água, a prevenção do contacto com dejectos 
biológicos sólidos (origem humana e/ou animal), a adopção de boas práticas de higiene (dos trabalhadores 
e das instalações) por forma a evitar contaminações cruzadas. Por último a adopção de sistemas de 
rastreabilidade que permitam identificar a proveniência dos produtos e, complementar as boas práticas de 
higiene, de forma a circunscrever a responsabilidade de qualquer possível incidente que ponha em risco a 
inocuidade dos produtos, evitando a sua repetição. 
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A implementação de códigos de boas práticas fabris (BPF) e de higiene (BPH) faz parte do sistema de pré-
requisitos essenciais para o desenvolvimento e implementação de planos HACCP eficazes. Tendo em 
vista a diminuição da contaminação de HMP, a selecção e preparação das matérias-primas (BPF) deve 
ser efectuada criteriosamente de forma a minimizar os potenciais perigos químicos, físicos e 
microbiológicos que não são eliminados nas operações de processamento. A inspecção da matéria-prima 
permite a remoção de hortofrutícolas da qualidade deficiente (com danos físicos, sujidade superficial, 
deteriorados), assim como a lavagem prévia ao processamento permite reduzir substancialmente a 
contaminação superficial dos hortofrutícolas (BPF).  
A água (BPF) utilizada extensivamente durante todas as fases de processamento de HMP, deverá 
apresentar uma qualidade compatível e cumprir a legislação aplicável (Lei da Água, Decreto-Lei 74/90). A 
monitorização e controlo da respectiva qualidade e temperatura (BPF), durante todas as fases de 
processamento deverá também ser considerada.  
A recontaminação dos produtos durante o processamento pode advir do contacto do produto com 
equipamento mal higienizado. Em consequência, a higienização dos equipamentos (BPH) deverá ser 
realizada entre cada ciclo de produção e / ou alteração do produto a laborar. Esta situação é 
particularmente crítica quando os equipamentos apresentam superfícies irregulares, que permitem a 
infiltração microbiana, nomeadamente a formação de biofilmes, estabelecendo condições favoráveis ao 
desenvolvimento de microrganismos (Garg et al., 1990; Brackett, 1994). É ainda de salientar que o 
exsudado libertado das superfícies de corte dos tecidos para os utensílios e equipamentos, proporciona o 
rápido desenvolvimento de microrganismos. Outra possível fonte de recontaminação do produto relaciona-
se com manuseamentos inadequados por falhas de higiene do pessoal, sendo a utilização de luvas, 
toucas, máscaras, batas e botas de uso obrigatório (BPH). 

HACCP - Plano geral de controlo de pontos críticos 

A avaliação sistemática e estruturada de todo o processo produtivo no que respeita ao levantamento dos 
perigos (microbiológicos, químicos e físicos) e ricos associados, bem como a identificação de pontos 
críticos de controlo, tal como preconiza o sistema HACCP, constitui a abordagem mais efectiva para 
garantir a segurança do produto. No entanto, a implementação desta metodologia só apresenta carácter 
obrigatório a nível do fabrico industrial (directiva 93/43/CEE do conselho, de 14 de Junho de 1993).  
No Quadro 1, apresenta-se um levantamento genérico dos perigos associados ao processamento, os 
pontos-chave de um plano de controlo, no âmbito do sistema HACCP de HMP. 
Aos HMP é dada uma atenção especial relativamente à segurança microbiológica, no entanto, os 
programas de controlo devem compreender igualmente Pontos Críticos de Controlo (PCC) para perigos 
físicos e químicos. Relativamente aos perigos físicos incluem-se os materiais estranhos que possam 
acompanhar a matéria-prima, sendo aconselhável o controlo por inspecção visual e a utilização de 
detectores de metais, após a embalagem do produto. Devem igualmente ser implementados PCC para 
perigos químicos, nos passos do processo que envolvam tratamentos químicos. O controlo de resíduos de 
pesticidas, também incluídos nesta categoria de perigos, carece da articulação com as Boas Práticas 
Agrícolas. 
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Quadro 1 Pontos-chave de controlo no sistema HACCP de HMP durante o processamento.  

Fases  Controlo / Medidas preventivas 

Recepção Inspecção da presença de sujidades provenientes do solo e material vegetal 
danificado que corresponde a possíveis focos de infecção por patogénicos. 

Escolha Estabelecer uma sequência lógica no circuito do produto de forma a prevenir 
a contaminação cruzada (de partes muito contaminadas com outras menos 
contaminadas). 

Descasque  Prevenir a separação das cascas para evitar a contaminação das superfícies 
comestíveis 

Corte Controlo do fio das lâminas de corte. A frequência da afinação depende do 
tipo de produtos e da cadência da operação. Por exp. uma frequência de 2 
em 2 horas é frequentemente adoptada no processamento de melão. 

Descontaminação 
(HIPO) 

Controlo da concentração de cloro livre. 

Controlo do pH na gama 6.5-7.5. 

Controlo da qualidade da água. 

Controlo do tempo de contacto (Listeria monocytogenes necessita de pelo 
menos 30 segundos, para outros patogénicos são necessários maiores 
tempos de exposição). 

Controlo da agitação - Promover a agitação durante a operação de lavagem é 
um factor que se revela de extrema importância. Deve ressalvar-se, no 
entanto, que para tecidos vegetais delicados os danos causados por uma 
agitação excessiva podem conduzir a uma exsudação celular intensa, 
podendo intensificar-se o desenvolvimento microbiológico. 

Secagem O controlo desta operação deve garantir por um lado um impacto mínimo de 
forma a não comprometer a qualidade do produto e por outro lado a remoção 
efectiva do excesso de água, caso contrário pode-se inviabilizar a operação 
anterior de desinfecção. Especialmente se houver tempos de espera 
prolongados para a operação seguinte ou se os produtos sofrerem oscilações 
de temperatura. 

Embalagem Evitar a anaerobiose no interior das embalagens pela escolha adequada da 
permeabilidade dos filmes plásticos. 

Ambiente de fabrico Deve operar segundo as normas de controlo existentes para produtos 
refrigerados (ou segundo a legislação destes produtos caso exista). 

Deve cumprir-se as regras normais de segregação das matérias-primas, 
materiais de embalagem e produtos, condições de higiene estritas, entre 
outras Boas Práticas de Fabrico. 

Cadeia de frio Todos os controlos perdem o sentido no que respeita à segurança 
microbiológica do produto, quando não é cumprida a manutenção da 
temperatura de refrigeração. 

Fonte: Cleather, 1999. 

Aspectos legislativos 

Na actualidade não existe legislação específica para HMP. A legislação aplicável a este tipo de produtos 
reporta às condições de higiene durante o fabrico, condições de armazenagem, distribuição e comércio de 
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comidas preparadas. As especificações microbiológicas do produto processado englobam dois critérios, a 
flora mesófila e os coliformes fecais, estabelecidos à data de processamento e, no termo do prazo de 
validade, após a armazenagem à temperatura recomendada (são produtos em que só é garantida a 
segurança microbiológica dentro do período de validade “consumir até” em vez de “consumir de 
preferência até”). 
Segundo as guidelines inglesas (PHLS, 2000), adoptados também pela legislação espanhola (Real 
Decreto 3484 / 2000, de 29 de Dezembro), o termo da validade destes produtos é alcançado quando se 
atingem contagens de 107 UFC.g-1 para microrganismos a 30 ºC e de 104 UFC.g-1 para as 
enterobacteriaceas. Algumas empresas nacionais do sector utilizam os critérios anteriores. 
Admite-se que através da aplicação de boas práticas industriais é possível produzir HMP com contagens 
de E. coli inferiores a 100 UFC.g-1. Indicam-se no Quadro 2, alguns critérios adoptados relativamente aos 
níveis de contaminação fecal admitidos nestes produtos. 
Nos HMP com períodos de vida de 6 - 7 dias armazenados a 5-7 ºC, em que se prevê possível o 
desenvolvimento de L. monocytogenes, é tido como critério de segurança dos mesmos a ausência deste 
microrganismo em 25 g de produto antes de o alimento deixar de estar sob o controlo do operador da 
empresa do sector que o produz. Após a colocação do produto no mercado, o mesmo não poderá exceder 
níveis de 102 UFC.g-1 durante o período de vida útil (JO n° 2073/2005-L 338). 

Quadro 2 Critérios microbiológicos em relação à contaminação fecal. 

Critérios Contaminação Fecal 

França   
ICMSF (Comissão Internacional de 
Especificações Microbiológicas de 
Alimentos) 

10 e 1000 E. coli.g-1 em 2 de 5 amostras sendo que 
nenhuma das 5 deverá ter mais de 1000 UFC.g-1. 

Alemanha <100 UFC.g-1 E. Coli 
Reino Unido 20 UFC g-1 nível satisfatório; 

entre 20 e <100 UFC.g-1 nível de incerteza; 
entre 100 a 10 000 UFC.g-1 insatisfatório; 
>10 000 UFC.g-1 são níveis inaceitáveis ou potencialmente 
perigosos. E. Coli 

Comunidade Europeia   

JO n° 2073/2005-L 338 100 e 1000 UFC.g-1 de E. coli em 2 de 5 amostras sendo que 
nenhuma das 5 deverá ter mais de 1000 UFC.g-1.(2) 

Espanha   

Real Decreto 3484 / 2000, de 29 de 
Dezembro 

< 102 para E. coli  

IFST (Professional Food Microbiology 
Group) 

<100 UFC.g-1 (1) de E. Coli 

(1) Amostras ocasionais podem exceder estes limites e resultados desta ordem não devem ser usados como 
critérios de rejeição se não forem considerados outros factores importantes no plano de controlo. O valor 
máximo de 1000 UFC.g-1 é considerado muito elevado a indicar o fracasso do processo ou dos 
procedimentos higiénicos. 

(2) Aplicação deste critério na fase do processo de transformação. A não-conformidade do mesmo implica a 
melhoria da higiene na produção e selecção de matérias-primas. 

Para HMP não é viável testar o produto final relativamente a uma eventual contaminação viral, patogénica 
e parasitária. A realização de testes microbiológicos a patogénicos específicos não constitui, por isso, uma 
forma de rastrear uma contaminação com um elevado grau de certeza, dada a natureza esporádica da 
mesma e a falta de métodos de rotina fiáveis para muitos patogénicos. Por outro lado, o tempo de 
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resposta das análises microbiológicas excede o período de vida destes produtos, não fazendo qualquer 
sentido a retenção do produto. 
Os testes microbiológicos são, no entanto, muito importantes na implementação de programas de controlo 
efectivos e/ou como uma medida geral para testar as condições higiénicas durante a produção agrícola, 
colheita, transporte e processamento de HMP.  
No Quadro 3 exemplificam-se alguns dos pontos de monitorização, nos programas de controlo microbiano 
geral no ambiente de fabrico. 

Quadro 3 Exemplos de pontos de controlo microbiano no ambiente de fabrico. 

Programa Microrganismos utilizados em testes de amostragem  

Contaminação por contacto com 
superfícies 

L. monocytogenes no final da linha de fabrico 

Desinfecção e limpeza da maquinaria Contagem de microrganismos aeróbios totais (zaragatoas) 
Condições de higiene geral Indicadores de contaminação fecal (zaragatoas) 

 

Em matéria de segurança alimentar e de produtos alimentares, as medidas adoptadas pela União 
Europeia remetem com frequência para o Codex Alimentarius. No caso particular dos HMP, a comissão do 
Codex Alimentarius (CCA) desenvolveu um documento intitulado “Código de práticas de higiene para 
frutas e hortaliças frescas” (FAO, 2003) com um anexo sobre HMP onde consta a descrição de boas 
práticas de fabrico com o objectivo de controlar o nível de risco associado aos perigos microbiológicos, 
físicos e químicos. Este anexo refere-se, com pormenor aos princípios gerais de higiene alimentar (FAO, 
2003), com particular ênfase para os aspectos de controlo referentes às instalações, programas de 
capitação de pessoal, bem como, elaboração de documentação e registos adequados, durante o período 
de fabrico e armazenagem do produto. A Food and Drug Administration (FDA) elaborou um documento 
semelhante “Analysis and Evaluation of Preventive Control Measures for the Control and 
Reduction/Elimination of Microbial Hazards on Fresh and Fresh-cut Produce”, identificando potenciais 
riscos associados a todos os tipos de perigos e revendo os métodos de intervenção para reduzir os riscos 
microbiológicos nos produtos minimamente processados (FDA, 2001). 

1.4 CONSEQUÊNCIAS DO PROCESSAMENTO MÍNIMO NA FISIOLOGIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS 

As operações de preparação promovem o aumento da actividade metabólica dos Hortofrutícolas em 
fresco, designadamente o aumento da actividade respiratória e o desenvolvimento microbiano. A indução 
dos processos fisiológicos e microbiológicos é acompanhada por um grande incremento das reacções de 
oxidação, podendo as respectivas taxas aumentar em cerca de 25 vezes relativamente à actividade 
fisiológica normal (Huxsoll e Bolin, 1989b). Em consequência desta activação aceleram-se a maior parte 
das reacções conducentes à alteração das características físico-químicas e sensoriais dos produtos em 
fresco (Watada e Qi, 1999). 
No esquema da Figura 4 e no Quadro 4, pormenorizam-se as principais vias de alteração desencadeadas 
pelo processamento mínimo, bem como os efeitos e consequências, cujo agravamento durante a 
armazenagem subsequente é responsável pelos curtos períodos de vida apresentados pelos produtos. 
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Figura 4 Principais alterações e consequências promovidas pelo processamento mínimo. 

Quadro 4 Principais efeitos do processamento mínimo na qualidade de HMP.  

Efeitos negativos Causas 

Aumento da susceptibilidade à 
desidratação 

Perda do epicarpo e aumento da superfície de 
transpiração. 

Acastanhamento das superfícies cortadas Aumento da actividade enzimática, devido ao contacto 
promovido entre enzimas e substratos. 
Aumento da velocidade de amadurecimento e 
senescência. 

Amolecimento dos tecidos vegetais 
acelerado 

Degradação enzimática das paredes celulares 
(poligalacturonase e pectina metilesterase). 
Aceleração da senescência promovida pelo etileno. 

Formação de aromas desagradáveis Aumento dos processos bioquímicos que conduzem à 
síntese de metabolitos secundários com influencia no 
aroma. Ex.: reacção de oxidação de ácidos gordos 
insaturados, catalisadas pela lipoxigenase e 
peroxidase, dando origem a aldeídos e cetonas. 

Perda de nutrientes 
Açúcares, ácidos e outros substratos 
Fibra 

Aumento da taxa respiratória. 
 
Hidrólise enzimática (exp. hemicelulases). 
Lixiviação durante a lavagem. 

Aumento da actividade microbiológica Transferência da flora microbiana da casca para o 
interior da polpa cujo ambiente é propício ao 
desenvolvimento microbiano. 

Adaptado de Oliveira et al., 1996. 



 

15 

1.4.1 Alterações fisiológicas 

No período pós-colheita, os hortofrutícolas continuam a respirar e a desenvolver actividade metabólica à 
custa dos próprios componentes. A energia é assim obtida pela oxidação de açúcares e de outros 
substratos, como ácidos orgânicos, com formação de CO2 e de água. A intensidade respiratória é muito 
variável de produto para produto e, constitui um bom índice do tempo de conservação, no período pós-
colheita. Valores elevados indicam, em igualdade de outros factores, uma vida curta, durante a 
armazenagem. 
Nos frutos a intensidade respiratória vai diminuindo durante o seu desenvolvimento na árvore, e continua a 
diminuir após a sua colheita. Para algumas espécies, depois de se alcançar um valor mínimo, verifica-se 
um aumento da intensidade respiratória, mais ou menos acentuado, até alcançar um valor máximo. Este 
aumento é conhecido como o pico climatérico, após o qual se segue uma descida acentuada da 
intensidade respiratória (Figura 5). Os frutos que apresentam um comportamento respiratório semelhante 
ao anteriormente descrito denominam-se climatéricos e, normalmente, são colhidos antes do referido pico, 
prosseguindo o processo de amadurecimento fora da árvore. Nestes, a qualidade óptima é alcançada 
normalmente num intervalo de tempo, mais ou menos curto, na altura do pico climatérico. Durante a fase 
do climatérico, os frutos iniciam uma série de alterações bioquímicas, pela produção autocatalítica de 
etileno, que marca o início do desenvolvimento no sentido da senescência. É na fase climatérica que 
decorrem múltiplas reacções responsáveis pelo desenvolvimento da cor, firmeza, aroma e sabor 
característicos (Carraminana, 1979). 
No caso dos frutos não climatéricos a intensidade respiratória diminui progressivamente ao longo do 
processo de desenvolvimento, sendo as modificações associadas à maturação lentas. 

 
Figura 5 Taxa respiratória de frutos climatéricos e não-climatéricos. 

No Quadro 5 referem-se alguns exemplos de frutos climatéricos e não-climatéricos.  

Quadro 5 Frutos climatéricos e não-climatéricos.  

Climatéricos Não-Climatéricos 

Abacate; Alperce; Ameixa; Banana; Damasco; 
Dióspiro; Figo; Goiaba; Kiwi; Maçã; Manga; 
Maracujá; Melancia; Melão; Papaia; Pêra; 
Pêssego 

Ananás; Cereja; Framboesa; Morango; Toranja; 
Laranja; Lichia; Lima; Limão; Uva 

Fonte: Moldão e Empis, 2000. 
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A indução da actividade respiratória pelo corte compreende a activação de diferentes fenómenos 
bioquímicos tais como, a glicólise e o ciclo TCA, a actividade mitocondrial, a degradação de glúcidos, o 
aumento da síntese proteica e da actividade enzimática.  
A aceleração dos mecanismos celulares fornece energia e precursores para a biossíntese de metabolitos 
secundários, importantes nos processos de alteração das propriedades sensoriais e nutricionais. O 
aumento da taxa de respiração funciona assim como um indicador da rapidez de deterioração e considera-
se inversamente proporcional ao tempo de vida comercial de HMP (Labuza e Breene, 1989).  
Associada à actividade respiratória e determinante nos processos de crescimento, desenvolvimento e 
período pós-colheita dos frutos, encontra-se o metabolismo do etileno (C2H4). Este composto é uma 
hormona vegetal que apresenta actividade fisiológica para concentrações muito diminutas, na ordem dos 
µL.L-1. A síntese de etileno é promovida durante determinadas fases de desenvolvimento do fruto, bem 
como por acção de variados factores (internos e externos), controlando o respectivo processo de 
maturação. 
Nos tecidos vegetais superiores, o etileno é produzido através da via biossintética identificada na Figura 6, 
em que o aminoácido metionina (MET) é o ponto de partida. Este aminoácido é convertido em S -
 adenosilmetionina (SAM) pela adição de adenina, sendo posteriormente convertido a 1 – amino 
ciclopropano ácido carboxílico (ACC) através da acção da ACC sintetase. A produção da enzima ACC 
sintetase é muitas vezes o passo de controlo para a síntese de etileno. Existem inúmeras condições 
intrínsecas (fases de desenvolvimento da planta) e extrínsecas (lesões) que influenciam esta via 
biossintética (Saltveit, 1999). 
A quantidade de ACC disponível para a produção de etileno pode aumentar por influência de factores que 
promovem o aumento da actividade da enzima ACC sintetase, e diminuir através da aplicação de 
reguladores de crescimento (exp. daniozide). No passo final desta via metabólica, o ACC é oxidado pela 
enzima ACC oxidase, dando origem ao C2H4. Esta reacção de oxidação, requer a presença de O2 e níveis 
de CO2 baixos. A actividade da ACC oxidase sofre um aumento significativo durante a fase de maturação 
dos frutos (pré-climatérico) e, em resposta à exposição de etileno exógeno (Saltveit, 1999). 
A acção do corte estimula a biossíntese do etileno, através do aumento de formação de ACC e 
subsequente conversão a etileno. A indução da síntese de etileno compreende, após uma fase estável 
curta (lag), o aumento progressivo (log) da respectiva taxa até se alcançar um nível de estabilidade. Esta 
resposta é dependente do tipo de fruto, cultivar, estado de maturação, bem como de factores como a 
temperatura ambiente e extensão do corte, podendo aumentar, 5 a 20 vezes, relativamente ao normal. 

 
Figura 6 Biossíntese do etileno, nas plantas vasculares superiores, com indicação de alguns factores 
intrínsecos e extrínsecos que promovem (+) a síntese do etileno. (SAM – S-adenosil metionina; ACC – 1–amino 
ciclopropano ácido carboxílico). Adaptado de Saltveit, 1999. 

Os efeitos da indução da síntese de etileno são distintos em função da natureza climatérica dos frutos, 
sendo ainda dependente da idade fisiológica no caso dos frutos climatéricos (Watada et al., 1990). Assim 
para frutos climatéricos, o etileno induzido pode ser crítico enquanto promotor da actividade respiratória e, 
a sua presença pode ter efeitos significativos e prolongados, acelerando a entrada na fase do climatérico. 
Neste caso, o processo de amadurecimento do fruto em evolução é acelerado limitando o período de vida 
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dos produtos (Watada et al., 1990). Este efeito já não se verifica quando os frutos se encontram no 
período pós climatérico. Uma vez iniciado o processo de amadurecimento, a concentração de etileno 
interno atinge rapidamente o nível de saturação e, a presença adicional de etileno, não exerce qualquer 
efeito no processo de maturação pós-colheita (Rosen e Kader, 1989). Dado que o etileno induzido pelo 
corte também não influência o amadurecimento de frutos não climatéricos, é expectável nestes casos uma 
maior estabilidade durante a armazenagem (Pretel et al., 1998). 
As alterações fisiológicas induzidas pela elevação da concentração de etileno incluem o aumento da 
actividade respiratória, o aumento da actividade enzimática, o aumento da permeabilidade celular e a 
perda de compartimentação celular (Watada et al., 1990).  

1.4.2 Alterações sensoriais 

As principais alterações sensoriais verificadas na sequência do processamento mínimo correspondem a 
múltiplos processos de oxidação e despolimerização enzimática, responsáveis pelas alterações de cor, de 
sabor / aroma e, de firmeza dos produtos (Laurila e Ahvenainen, 2002). Com frequência a perda da 
qualidade sensorial tem lugar antes da deterioração microbiológica condicionando o período de vida 
comercial dos produtos (Salvador et al., 2007).  
Nos FMP o escurecimento enzimático observado nas superfícies cortadas é um dos principais factores 
que limita o período de vida comercial (Dorantes-Alvarez et al., 1998; Rocha et al., 1998; Gorny et al., 
2000; 2002). Este tipo de alteração desenvolve-se rapidamente e tem um grande impacto visual 
interferindo na aceitação sensorial dos HMP (Artés et al., 1998).  
A perda de integridade celular em consequência das operações de descasque e corte, favorece o contacto 
dos substratos da PPO (compostos fenólicos) localizados preferencialmente nos vacúolos, com a enzima 
que se encontra preferencialmente no citoplasma e, no interior de outros organelos celulares. O 
escurecimento enzimático consiste basicamente na oxidação dos substratos fenólicos a o-quinonas, 
moléculas muito reactivas que se condensam rapidamente combinando-se com os grupos amina ou 
sulfidrilo de proteínas e, com açúcares redutores, dando lugar a polímeros avermelhados ou escuros, de 
elevada massa molecular. A formação de o-quinonas é uma reacção reversível na presença de agentes 
redutores como o ácido ascórbico, dando lugar a o-difenóis incolores, enquanto que a sua polimerização 
posterior é irreversível (Figura 7). 

 
Figura 7 Esquema da reacção de escurecimento enzimático. Fonte: McEvily e Iyengar, 1992. 

A susceptibilidade dos hortofrutícolas ao escurecimento superficial depende da acção de diversos factores 
e da sua intensidade, sendo os mais importantes, a espécie e cultivares, a idade fisiológica, a natureza e 
quantidade de compostos fenólicos, a actividade de outras enzimas oxidativas (exp. peroxidase), a 
disponibilidade de O2 e a compartimentação de enzimas e de substratos. Existem outros factores 
secundários que nalguns casos desempenham um papel importante, como a presença de compostos 
redutores (ácido ascórbico), pH, temperatura, sistemas de captação do oxigénio (actividade da 
supereoxidismutase) e de cofactores como os iões metálicos Fe3+ e Cu2+ (Artés et al., 1998).  
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A maçã, a pêra, o alperce, a carambola e a romã são exemplos de frutos de grande susceptibilidade ao 
escurecimento superficial. A susceptibilidade ao escurecimento em função da cultivar foi demonstrada nos 
estudos efectuados em pêssego (Lee et al., 1990; Gorny et al., 1999), maçã (Kim et al., 1993; Luo e 
Barbosa-Cánovas, 1997) e carambola (Weller et al., 1997). 
Nos estudos efectuados em maçã, uva e pêssego verificou-se que a susceptibilidade ao escurecimento 
superficial foi dependente da presença de elevada actividade da PPO e de elevada concentração de 
compostos fenólicos, funcionando ambos como bons indicadores da mesma (Lee et al., 1990).  
A firmeza dos tecidos da polpa é outra característica importante na avaliação da qualidade dos 
hortofrutícolas, sendo muito valorizada no juízo dos consumidores. Quando esta característica se perde, 
os frutos podem tornar-se excessivamente moles ou adquirir uma textura “elástica”, sendo normalmente 
rejeitados pelo consumidor (Wasserman et al., 1986). 
Os principais factores que contribuem para a manutenção da textura dos hortofrutícolas são, a 
turgescência celular (força exercida pelos fluidos intracelulares na membrana celular) e a integridade da 
parede celular (Wasserman et al., 1986). Através de microscopia electrónica (SEM) foi possível observar 
ambos os fenómenos. Assim, os frutos mais maduros (com textura mais branda) apresentam espaços 
intercelulares mais alargados (Trakoontivakorn et al., 1988) e, no decorrer das fases mais avançadas de 
amadurecimento, observam-se falhas entre as células que compõem a parede celular (Diehl et al., 1979). 
A pectina, a celulose e a hemicelulose são os polímeros mais importantes da parede celular responsáveis 
pelas alterações de firmeza (King e Bolin, 1989). Durante a senescência dos tecidos ocorrem diferentes 
alterações, como a conversão da protopectina em pectina, a diminuição do teor de ácido poligalacturónico, 
a diminuição do grau de cristalização da celulose e, o aumento de ácido urónico solúvel. Em consequência 
verifica-se a diminuição da espessura da parede celular, a diminuição do volume celular e o enrugamento 
da parede celular (King e Bolin, 1989). 
A perda de firmeza nos HMP é atribuída ao aumento da actividade enzimática, após a acção mecânica do 
corte, resultado da maior disponibilização das enzimas envolvidas na degradação dos compostos da 
parede celular (Luo et al., 1992).  
As pectinases são o grupo de enzimas que catalisam a degradação dos compostos pécticos, e são 
classificadas em dois grandes grupos, as pectinaesterases e as despolimerases (Blanco et al., 1999). As 
pectinaesterases (PE) (exp. pectinametilesterase) são responsáveis pela desesterificação da pectina, 
através da remoção de grupos metóxilo, a partir dos resíduos do ácido galacturónico metilado das 
moléculas de pectina, dando origem a ácidos pécticos livres que disponibilizam assim, grupos carboxilo 
livres (Figura 8). 
As despolimerases catalisam a clivagem efectiva da cadeia principal da pectina, sendo responsáveis pela 
maior parte das alterações indesejáveis observadas na firmeza (Figura 8). Neste último grupo incluem-se 
as poligalacturonases (PG), enzimas que clivam as ligações glicosídicas α-(1-4) por hidrólise. As 
despolimerases são ainda classificadas de acordo com o tipo de substrato e local em que exercem 
preferencialmente a sua actividade. As polimetilgalacturonases (PMG) actuam sobre a pectina (cadeias de 
ácido poligalacturónico metilado). As poligalacturonases (endo-PG e exo-PG) actuam sobre a pectina 
desmetoxilada (pectatos), no interior ou extremidade das cadeias de ácido poligalacturónico, 
respectivamente (Blanco et al., 1999). 
A sensibilidade dos tecidos vegetais à hidrólise enzimática das substâncias pécticas varia 
consideravelmente com a cultivar, estado de maturação e composição mineral (King e Bolin, 1989).  
Watada et al. (1990) salientaram o papel do etileno induzido pelo corte na perda de firmeza de frutos 
minimamente processados. O etileno interfere com a integridade da membrana celular através do aumento 
da respectiva permeabilidade bem como na diminuição de biossíntese de fosfolípidos. Por outro lado, 
como indutor do processo de maturação, promove a activação do sistema enzimático associado à 
maturação pós-colheita. Existem muitos estudos em frutos que referem a indução do etileno pelo corte, 
bem com os respectivos efeitos na perda de firmeza dos tecidos da polpa: kiwi (Watada et al., 1990; Agar 
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et al., 1999), meloa (Yu e Yang, 1980; Luna-Guzmán e Barrett, 2000; Saftner et al., 2003), alperce 
(Massantini et al., 2000), pêssego e nectarinas (Gorny et al., 1999), morango (Rosen e Kader, 1989; 
Hernández-Munoz et al., 2006) e, papaia (Karakurt e Huber, 2003). No entanto, no estudo efectuado em 
kiwi, Varoquaux et al. (1990) constataram que a acentuada perda de firmeza verificada ao longo da 
armazenagem, não resultou do aumento de produção de etileno em resposta ao corte. Os autores 
atribuíram o abrandamento da firmeza à hidrólise enzimática dos componentes da parede celular, 
promovida pelo aumento de difusão das pectinases libertadas pelas células cortadas. 
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Figura 8 Esquema do ataque da pectina pela acção da pectinaesterase e da poligalacturonase. 
Adaptado de Schwimmer, 1981. 

Durante a armazenagem os HMP podem manifestar alterações de aroma contribuindo igualmente para a 
perda de qualidade sensorial dos produtos. A formação de aromas indesejáveis com origem enzimática 
envolve normalmente a actividades das enzimas peroxidase (POD, EC 1.11.1.7) e lipoxigenase (LOX, EC 
1.13.11.12). A oxidação de ácidos gordos insaturados, por acção da POD, induz fenómenos de 
ranceficação e libertação de compostos voláteis com aroma desagradável (Martins, 1991). A peroxidação 
de ácidos gordos insaturados pela LOX, contribui igualmente para o aparecimento de aromas indesejáveis 
resultantes da formação de aldeídos e cetonas (Laurila e Ahvenainen, 2002). 

1.4.3 Alterações composicionais 

A composição química dos hortofrutícolas é muito variável em função das espécies / cultivares, grau de 
maturação, técnicas agrícolas e data de colheita. Os frutos, em particular, caracterizam-se genericamente 
por constituírem uma importante fonte de vitaminas e sais minerais. As vitaminas mais representativas nos 
frutos, são a vitamina C (ácido ascórbico) e o β- caroteno (precursor da vitamina A). No que respeita ao 
teor em sais minerais os frutos providenciam particularmente os catiões, potássio, magnésio, ferro e cálcio. 
Os frutos são igualmente uma fonte importante de celulose, hemicelulose e pectina, vulgarmente 
designadas por fibras dietéticas, constituindo esta componente um factor muito importante na dieta 
humana. Outra mais valia para a dieta humana refere-se aos baixos teores em lípidos. O valor nutritivo das 
proteínas tende a ser pobre e é geralmente limitado a um ou poucos aminoácidos essenciais. A 
componente energética é-lhes essencialmente conferida pela concentração elevada em glúcidos, estando 
maioritariamente representados por açúcares simples de baixa massa molecular como a sacarose, a 
glucose e a frutose.  
Nos HMP as perdas na composição centesimal, vitaminas e de outros compostos bioactivos face aos 
congéneres em fresco, são expectáveis de acordo com as metodologias de processamento, conservação 
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e reacções durante a armazenagem (Klein, 1987; McCarthy, 1994; Robles-Sánchez et al., 2007). No 
entanto, existem pouco estudos sobre os efeitos do processamento mínimo relativamente a estes 
aspectos composicionais, sendo referidas sobretudo as perdas em ácido ascórbico (Ahvenainem, 1996).  
As principais vias de degradação do ácido ascórbico incluem várias origens: perdas por lixiviação durante 
as operações de lavagem, degradação pela presença de luz e oxigénio (Rocha et al., 1995), oxidação no 
contacto com agentes de descontaminação à base de cloro (Wright e Kader, 1997), oxidação enzimática 
durante a armazenagem (ascorbato oxidase, polifenoloxidase, citocromo oxidase e peroxidase) (Rocha et 
al., 1995) e, oxidação por radicais livres originados pela deterioração da membrana celular (Wright e 
Kader, 1997). 
No âmbito deste processamento as variações em ácido ascórbico durante a armazenagem revelam 
tendências diversas consoante os frutos. Em laranjas (Rocha et al., 1995), carambola (Weller et al., 1997) 
e meloa (Gil et al., 2006) foram quantificadas perdas significativas de ácido ascórbico face aos respectivos 
teores em fresco. Em morango (Wright e Kader, 1997; Gil et al., 2006), pêra (Piga et al., 2003), manga e 
melancia (Gil et al., 2006) e limão (Artés-Hernández et al., 2006), os valores de ácido ascórbico iniciais 
permaneceram sem variações significativas ao longo da armazenagem do produto. Em ananás e kiwi 
foram quantificadas perdas ligeiras não ultrapassando 5% do valor inicial (Gil et al., 2006). 
A capacidade antioxidante dos hortofrutícolas constitui na actualidade uma vertente de avaliação 
importante no juízo da qualidade dos mesmos. Cao et al. (1996) e Wang et al. (1996) realizaram estudos 
em hortofrutícolas, demonstrando que a maior parte da actividade antioxidante provém do conteúdo em 
flavonóides e outros compostos fenólicos. Estudos efectuados em nectarinas, pêssego e ameixa (Gil et al., 
2002) e, citrinos (Gorinstein et al., 2004), demonstraram que existe uma correlação significativa entre a 
capacidade antioxidante e o conteúdo em compostos fenólicos totais.  
Nos estudos efectuados por Gil et al. (2006) em diferentes frutos (meloa, morango, melancia, ananás e 
kiwi) e por Piga et al. (2003) em pêra, constatou-se um comportamento de estabilidade relativamente à 
composição fenólica total nos produtos armazenados em refrigeração. São ainda referidas situações em 
que se verificou um incremento da composição fenólica total face aos valores quantificados em fresco. De 
flavonóides totais no caso de citrinos (Del Caro et al., 2004) e, de carotenóides totais nos casos de manga 
e de melancia (Gil et al., 2006). 

1.4.4 Alterações microbiológicas 

O desenvolvimento microbiano é considerado uma importante causa de alteração dos HMP (Koek et al., 
1983). Estima-se que cerca de 20% da produção seja rejeitada por este motivo (Jay, 1994). No entanto, no 
caso particular dos frutos o período de vida útil dos mesmos nem sempre tem uma relação directa com o 
desenvolvimento microbiano, sendo muitas vezes a deterioração fisiológica a primeira causa de perda da 
qualidade (Nguyen-the e Carlin, 1994).  
No Quadro 6, são identificadas as principais espécies microbianas responsáveis pela perda da qualidade 
de frutos. 
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Quadro 6 Principais microrganismos responsáveis pela perda da qualidade de frutos. 

 Espécies microbianas Perda da qualidade / Efeito 

Bolores  
Alternaria, Aspergillus, Botrydiplodia, 
Botrytis, Cladosporium, 
Colletotrichum, Diplodia, Diaporthe, 
Fusarium, Geotrichum, Gloeosporium, 
Monilia, Nigrospora, Penicillium, 
Phomopsis, Phytophtora, Rhizopus, 
Sclerotinia, Trichoderma, etc. 

Inutilização comercial 
 

Leveduras   
Sacccharomyces, Pichia, 
Hanseniaspora, Candida, Torulopsis 
Kloeckera, Rhodotorula 

Invasão secundária dos tecidos 
infectados 

Bactérias lácticas  

Frutos Inteiros 

Lactobacillus brevis, L. plantarum, 
Leuconostoc spp, L. mesenteroides, 
L. dextranicum, Streptococcus 
faecium, S. fecalis, Lactobacillus 
pastorianus, L. arabinosus, L. 
leichmanii, Microbacterium 

Perda de firmeza dos tecidos e 
produção de produtos finais 
indesejáveis (ácido láctico, gomas) 

Bactérias de deterioração 
psicrotróficas  

 

Pseudomonas, Enterobacter, 
Cryptococcus, Micrococci, 
Coryneforms 

Perda de firmeza dos tecidos 

Bolores patogénicos  
Penicillium sp., Aspergillus sp. Risco de produção de micotoxinas 

Bactérias patogénicas psicrotróficas   

Frutos 
Minimamente 
Processados 

Salmonella poona, S. chester, S. 
miami, S. bareily, L. monocytogenes, 
Aeromonas hydrophila 
Clostridium botulinum 

Gastroenterites 
Risco de produção de toxina 
botulínica em ambiente anaeróbio 

Fonte: Alzamora et al., 1998. 

O´Connor-Shaw et al. (1994) efectuaram estudos em diferentes FMP (kiwi, papaia, ananás, melão e 
meloa), com o objectivo de identificar as sequências de alteração responsáveis pela perda da qualidade. 
Apesar dos sintomas de alteração serem distintos em função do tipo de fruto, no kiwi, na papaia e no 
ananás a deterioração com origem fisiológica ocorreu antes do desenvolvimento microbiano crítico. Em 
oposição, no melão e na meloa, foram as contagens microbiológicas elevadas que condicionaram o termo 
de vida dos produtos, apresentando as mesmas, correlação directa com a degradação dos atributos da 
qualidade (firmeza, sabor / aroma e aparência).  
Devido ao pH baixo da maioria dos frutos, a flora predominante consiste em bolores e leveduras, 
responsáveis pela produção de uma ampla variedade de enzimas que intervêm nos processos 
degradativos dos tecidos vegetais tais como as enzimas pécticas. No entanto, as potenciais espécies 
microbianas causadoras de deterioração variam muito com o tipo de fruto. Alguns deles são mais 
susceptíveis de sofrer fermentações e outros de apresentar sintomas de podridão diversos. Na maioria dos 
casos a deterioração microbiológica não está relacionada com um microrganismo em particular, mas sim 
com uma ampla variedade de espécies (Nguyen-the e Carlin, 1994). O desenvolvimento microbiano 
excessivo pode levar à acumulação de metabolitos secundários responsáveis por alterações do aroma 
(produção de etanol e ácido láctico) e, por alterações de firmeza (por acção de enzimas pectinolíticas) dos 
produtos. As espécies microbiológicas que prevalecem nos FMP são as que habitualmente se encontram 
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presentes nos produtos em fresco, no campo ou no período pós-colheita e preferencialmente oriundos da 
flora epífita dos mesmos. Abbey et al. (1988) em estudos efectuados em melancia inteira e minimamente 
processada constataram um padrão semelhante de grupos e géneros microbianos, a colonizar ambos os 
tipos de amostras. 
Nos hortofrutícolas apesar da incidência de patogénicos ser reduzida têm sido identificados casos de toxi-
infecções alimentares associadas ao respectivo consumo (Beuchat, 1998). De entre os microrganismos 
patogénicos existentes, os mais comuns nestes produtos são Listeria monocytogenes, Aeromonas 
hydrophila, Salmonella, Escherichia coli O157:H7, Yersinia enterocolitica e Campilobacter jejuni (Nguyen-
the e Carlin, 1994; Beuchat, 1998; Gillian et al., 1999). Para além da flora natural de contaminação 
presente nos produtos em natureza, o processamento industrial poderá representar uma fonte adicional de 
contaminação (manuseamento, equipamento). Sobre estes aspectos, existe ainda pouca informação 
específica para FMP (Nguyen-the e Carlin, 1994).  
O pH e a temperatura de armazenagem são os principais factores que condicionam o desenvolvimento de 
microrganismos patogénicos. Nos frutos cujo pH é substancialmente superior a 5.0, existe a possibilidade 
de desenvolvimento de uma grande diversidade de bactérias patogénicas (Nguyen-the e Carlin, 1994; Del 
Rosario e Beuchat, 1995). Com excepção dos patogénicos psicrotróficos (L. monocytogenes), de uma 
forma geral, a temperatura mínima de desenvolvimento para a maioria dos patogénicos mesófilos situa-se 
entre 8 º a 10 ºC. A utilização adequada de temperatura de refrigeração durante a armazenagem 
representa assim uma importante fonte de segurança principalmente no caso de frutos não ácidos, em que 
não existe o factor de protecção exercido pelo abaixamento de pH. 
Relativamente à segurança microbiológica dos produtos apontam-se ainda duas situações que podem 
comprometer a segurança microbiológica do produto. A primeira pode surgir na sequência do 
processamento, no qual a operação de descontaminação, tal como se referiu anteriormente, apresenta 
uma eficiência limitada para a população bacteriana não assegurando a eventual remoção de patogénicos 
(Beuchat, 1996). Nestas situações, a eliminação preferencial da flora indígena diminui ou elimina o efeito 
da competição natural face à eventual presença de patogénicos podendo neste sentido favorecer o 
respectivo desenvolvimento (Gillian et al., 1999). Por último ao nível da armazenagem dos produtos 
podem surgir situações de anóxia no interior da embalagem em atmosfera modificada (MAP), sobretudo 
quando ocorrem quebras na cadeia de frio. Nessas circunstâncias e, para HMP não ácidos, o 
desenvolvimento de patogénicos psicrotróficos anaeróbios como o Clostridium botulinum constitui uma 
eventualidade. 
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2. SISTEMAS DE CONSERVAÇÃO EM PROCESSAMENTO MÍNIMO 

Os processos de conservação de HMP revestem-se de alguma complexidade uma vez que é necessário 
lidar com um sistema celular heterogéneo. É necessário tratar células que se encontram no seu estado 
normal, células danificadas que apresentam uma taxa de respiração elevada e células eventualmente 
mortas. Há diversos factores de controlo intrínsecos e extrínsecos que podem ser usados numa base 
individual para aumentar o período de vida de HMP. No entanto, a utilização destes factores com a 
intensidade necessária para satisfazer os requisitos de segurança microbiológica implicaria alterações 
organolépticas do produto, tornando-o inaceitável do ponto de vista do consumidor. Por este motivo 
utilizam-se dois ou mais processos de conservação (barreiras) de baixa intensidade procurando associar 
os efeitos individuais, ou mesmo, alcançar efeitos sinergéticos. A selecção do conjunto e intensidade das 
“barreiras” mais adequadas deverá ter em linha de conta a qualidade do produto. O princípio técnico de 
combinação de metodologias no processamento mínimo pretende assegurar a conservação do produto à 
semelhança da teoria da tecnologia de barreiras ou “hurdle technology” proposto por Leistner. O conjunto 
de metodologias pode ser aplicado ao longo das várias etapas do ciclo produtivo, desde a armazenagem 
dos produtos agrícolas até ao processamento e embalagem do produto final (Reyes, 1996). 
A Figura 9 mostra esquematicamente o efeito de várias metodologias / barreiras na qualidade dos 
produtos. Quando uma barreira tem um pequeno impacto na qualidade sensorial do produto deverá ser 
usada tanto quanto possível. Inversamente, se o impacto for negativo, deverá ser evitada ou usada com 
pouca intensidade.  

 
Figura 9 Efeito de algumas barreiras vulgarmente utilizadas na qualidade dos produtos tratados. 
Adaptado de Leistner, 1994. 

Os principais procedimentos de conservação utilizados em processamento mínimo que têm sido objecto 
de investigação e aplicação prática, encontram-se sumariados no Quadro 7. 
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Quadro 7 Principais métodos utilizados no processamento mínimo de hortofrutícolas. 

Processos Mecanismo 

Refrigeração   
Temperatura baixa (0 º-8 ºC) Diminuição da actividade 

fisiológica, bioquímica e 
microbiológica. 

Tratamentos pós-colheita  
Tratamentos térmicos moderados e de atmosfera 
controlada aplicados nas matérias-primas. 

Alteração da fisiologia dos frutos 
após o corte. 

Tratamentos químicos   
Agentes redutores 
Iões bivalentes e outros 
Desinfectantes e aditivos 

Prevenção das oxidações. 
Manutenção da firmeza. 
Efeito anti-microbiano. 

Combinação de barreiras clássicas de conservação   
aW, pH, potencial redox, temperatura Prevenção de desenvolvimento 

microbiano e oxidativo pelos 
mecanismos de homeostasia dos 
mesmos. 

Bioconservação  
Bactérias lácticas Prevenção de desenvolvimento 

patogénico. 
Processos não térmicos  
Radiação ionizante 
Impulsos de luz de alta intensidade 
Impulsos eléctricos de alta intensidade 
Campos magnéticos oscilantes 
Alta pressão 
Radiação UV-C 
Ultrassons 

Diminuição da carga microbiana 
de deterioração e patogénica. 

Tecnologias de embalagem  
Embalagem em atmosfera modificada  
Sistemas de embalagem activa 
Filmes edíveis 

Efeito anti-microbiano, diminuição 
da taxa de respiração e produção 
de etileno. 
Protecção contra a 
perda de humidade e 
de aromas. 

 

Independentemente do sistema tecnológico escolhido a refrigeração é sempre aplicada aos HMP, sendo 
considerado o factor exógeno mais importante no controlo de deterioração dos mesmos (Senesi, 1993; 
Reyes, 1996; Watada e Qi, 1999). O efeito da temperatura baixa, reduz a taxa respiratória, a produção de 
etileno e a transpiração, bem como, a actividade enzimática e o desenvolvimento microbiano.  
A influência do abaixamento da temperatura no aumento do período de vida útil é evidenciada em diversos 
trabalhos de investigação com HMP (Gil et al., 1996a; Gorny et al., 2000; Corbo et al., 2004). Apesar da 
temperatura óptima de armazenagem variar muito de produto para produto, enquanto minimamente 
processados o prolongamento do período de vida dos mesmos é geralmente maximizado para valores de 
temperatura próximos do ponto de congelação (Reyes, 1996). Cerca de 40% dos hortofrutícolas frescos 
são sensíveis ao frio e o mesmo sucede nos HMP armazenados a temperaturas de refrigeração baixas. 
Os frutos tropicais são um exemplo de elevada susceptibilidade relativamente ao aparecimento de lesões 
causadas pelo frio, não tolerando valores de temperatura inferior a 10 ºC. Contudo, a temperatura 
susceptível de causar uma ligeira sensibilidade ao frio é uma solução de compromisso mais aceitável, do 
que a utilização de temperaturas mais elevadas, sobretudo quando esta é substancialmente superior a 
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4 ºC. Nestes casos, a utilização de temperaturas recomendadas para o fruto inteiro tem efeitos negativos 
mais pronunciados na deterioração natural dos frutos limitando-lhes o período de vida (O´Connor-Shaw et 
al., 1994; Watada e Qi, 1999; Corbo et al., 2004). 
Para garantir a qualidade e segurança dos HMP a refrigeração como “barreira” à deterioração fisiológica e 
microbiológica deve ser mantida ao longo de toda a cadeia produtiva. A sua importância como ponto crítico 
de controlo tem justificado o desenvolvimento de inúmeros indicadores tempo - temperatura que permitem 
de uma forma simples (por exemplo, alteração de cor), verificar se o produto sofreu qualquer abuso de 
temperatura. 
Na Figura 10 apresenta-se um possível registo de temperatura num HMP, ao longo do ciclo de distribuição 
e comercialização. Neste exemplo a amplitude de variação máxima a que se submeteu o produto de 4,5°C 
(gama 3,5 º– 7 ºC) e a respectiva manutenção para valores ≤ 7 ºC traduz uma situação próxima da ideal. 
Na prática as oscilações de temperatura são muito superiores especialmente no verão em que se podem 
alcançar valores de temperatura elevados (ca. 30ºC) 

 
Figura 10 Cadeia de frio ideal durante o circuito de distribuição de HMP. Fonte: Cantwell, sd..  

No caso do HMP embalados em atmosfera modificada, as quebras de frio, nomeadamente a subida 
excessiva da temperatura, favorecem os fenómenos de transpiração conduzindo a condensações visíveis 
no interior da embalagem altamente depreciativas para o consumidor. As quebras de frio podem ainda 
favorecer condições de anaerobiose no interior da embalagem MAP pelo aumento dos níveis de 
respiração induzidos. A modificação acentuada da atmosfera no interior da embalagem (O2 muito baixo e 
CO2 muito elevado) pode, como se referiu anteriormente ser a causa de alterações fisiológicas que 
comprometem a qualidade do produto.  

2.1 TRATAMENTOS PÓS-COLHEITA APLICADOS NAS MATÉRIAS-PRIMAS 

A aplicação de calor moderado e o acondicionamento em atmosferas de elevado teor em oxigénio são 
metodologias utilizadas para prolongar o período pós-colheita de hortofrutícolas. Recentemente estas 
abordagens têm sido testadas na óptica do processamento mínimo com o objectivo de controlar a 
qualidade dos produtos diminuindo a dependência de utilização de aditivos alimentares. 

2.1.1 Tratamentos térmicos moderados  

A aplicação de tratamentos térmicos moderados tem sido um método utilizado para induzir modificações 
fisiológicas e alterar as características físico-químicas nos vegetais durante o período pós-colheita. Nos 
hortofrutícolas inteiros, estes tratamentos são utilizados desde longa data para efectuar o controlo de 
doenças causadas por bolores e infestações de insectos permitindo a manutenção da qualidade, com a 
vantagem de não envolver a aplicação de substâncias químicas (Lurie, 1998; Paull e Chen, 2000; Fallik, 
2004). 
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Os tratamentos em questão envolvem a aplicação de calor por imersão dos produtos em água, vapor ou 
contacto com correntes de ar quente. A gama de intensidade térmica aplicada com benefícios na retenção 
de factores da qualidade é muito diversificada e variável em função do tipo de hortofrutícola. Na 
generalidade, são tratamentos que envolvem a aplicação de calor moderado, incluindo quer a utilização de 
valores de temperatura inferiores a 50 ºC para uma gama alargada de tempos de tratamento (de segundos 
a horas), quer valores de temperatura elevados, da ordem de 95 ºC durante segundos. A multiplicidade de 
regimes tempo-temperatura possíveis é limitada pela promoção dos efeitos pretendidos na qualidade dos 
produtos, sem induzir danos pelo calor (Lurie, 1998). As respostas fisiológicas induzidas pelos tratamentos 
são igualmente dependentes das cultivares, local de produção, praticas agrícolas e estado de maturação 
(Fallik, 2004).  
No âmbito do processamento mínimo de hortofrutícolas, a aplicação destes tratamentos tem igualmente 
demonstrado contribuir para a manutenção da qualidade do produto. Os efeitos sobre a minimização da 
degradação da cor e da firmeza constituem os exemplos mais significativos que contribuem para a 
manutenção da qualidade e prolongamento do período de vida de HMP. Existem muitos estudos que 
ilustram estes efeitos: maçã (Kim et al., 1993; Barrancos et al., 2003), pêra (Pittia et al., 1999; Abreu et al., 
2003), pêssego (Steiner et al., 2006), kiwi (Beirão-da-Costa et al., 2007), “chinese water chestnut” 
(Eleocharis dulcis) (Peng e Jiang, 2004), batata (Yemenicioğlu, 2002), cenoura (Gomez-Galindo et al., 
2005), aipo (Loaiza-Velarde et al., 2003), alface (Saltveit, 1998; 2000; Kang e Saltveit, 2003). Os 
mecanismos fisiológicos que fundamentam os benefícios destes tratamentos assentam em diversos 
processos de adaptação a nível celular, em resposta à exposição à condição de “stress” ao calor. Nos 
produtos tratados, a alteração e / ou interrupção temporária das vias metabólicas normais abrange a 
síntese proteica, a síntese fenólica, a síntese de etileno e a actividade respiratória.  
No que respeita à actividade respiratória, a resposta de cada hortofrutícola é individual e, dependente de 
factores tais como as condições pré-colheita, a idade fisiológica e a intensidade do tratamento (binómio 
temperatura / tempo). Durante a aplicação de calor a taxa respiratória pode aumentar no início do 
tratamento, diminuir com o período de exposição ou mesmo cessar. O efeito de retardamento ou inibição é 
reversível, verificando-se a recuperação da actividade respiratória após o retorno dos produtos à 
temperatura ambiente (Lurie, 1998). Na generalidade, após o tratamento verifica-se a diminuição da taxa 
respiratória relativamente aos hortofrutícolas não tratados. A diminuição do nível respiratório alcançado no 
pico climatérico ou o atraso no aparecimento do mesmo foram igualmente respostas associadas a estes 
tratamentos (Lurie, 1998). A interrupção da actividade respiratória desencadeada durante o “stress” ao 
calor foi justificada pela constatação, a nível mitocondrial, da opção pela via de transporte de electrões 
resistente ao cianeto em alternativa à via de fosforilação oxidativa. A verificação de alternativas não 
fosforilativas relacionadas com o transporte de electrões nas mitocôndrias permite supor que as mesmas 
se encontram associadas aos processos de adaptação das plantas a diferentes factores de “stress” 
ambiental como forma de manter a homeostasia celular (Inaba e Chachin, 1989 cit in Paull e Chen, 2000). 
Em HMP os efeitos sobre a actividade respiratória demonstram comportamentos distintos ultrapassando 
também o factor espécie. Kim et al. (1993) referem uma diminuição na taxa respiratória de maçã 
minimamente processada em resultado da aplicação de um tratamento térmico a 45 ºC no fruto inteiro, 
sendo no entanto este efeito dependente da cultivar em causa. Em kiwi inteiro, a aplicação de tratamentos 
térmicos na gama 30 º - 44 ºC e tempos de tratamento até 70 minutos, promoveu o aumento da actividade 
respiratória durante a armazenagem do fruto minimamente processado em fatias (Beirão-da-Costa et al., 
2006). Em meloa, a aplicação do tratamento térmico (50 ºC / 1 hora) no fruto inteiro foi responsável pela 
diminuição da actividade respiratória durante a armazenagem do fruto (cubos) posteriormente processado 
(Lamikanra et al., 2005a). No entanto, a aplicação do mesmo tratamento no pós-corte não produziu 
qualquer efeito sobre os níveis de actividade respiratória face à ausência de tratamento (Luna-Guzmán et 
al., 1999). 
A diminuição da susceptibilidade ao escurecimento enzimático induzida pelos tratamentos térmicos é 
variável em função da cultivar e da intensidade do mesmo. A prevenção ao escurecimento superficial face 
à ausência de tratamento foi constatada em muitos hortofrutícolas: maçã, pêra, batata, alface (Barrancos 
et al., 2003; Kim et al., 1993; Abreu et al., 2003; Pittia et al., 1999; Yemenicioğlu, 2002; Saltveit, 2000). 
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Neste fenómeno podem estar envolvidos diversos mecanismos, a maioria dos quais relacionados com as 
reacções catalisadas pela polifenoloxidase sobre os substratos fenólicos. A inactivação parcial da PPO foi 
correlacionada com a menor incidência ao escurecimento em pêra (95 ºC / 3 min) (Pittia et al., 1999), 
maçã (45 ºC / 1 hora) (Kim et al., 1993) e batata (50 ºC / 60 min) (Yemenicioğlu, 2002). A diminuição da 
afinidade para os substratos fenólicos reforçou a justificação da prevenção ao escurecimento no produto 
face à ausência de tratamento (Yemenicioğlu, 2002). Para além da acção directa de inactivação 
enzimática pelo calor, a diminuição da actividade da PPO, em resposta ao tratamento térmico pode ter 
origem no redireccionamento das vias metabólicas normais para a síntese das “Heat Shock Proteins” 
(HSP). De facto, a indução da síntese de HSP tem sido constatada em diversos produtos submetidos a 
tratamentos desta natureza (Lurie e Klein, 1991; Florissen et al., 1996; Sabehat et al., 1996; Lurie e 
Sabehat, 1997; Zhu et al., 2003) e relaciona-se com os mecanismos de defesa das plantas para elevar a 
termotolerância. Dentro desta óptica de desvirtuamento temporário das vias de síntese, o metabolismo 
fenólico, pode igualmente ser afectado. Neste sentido, é referida a diminuição da síntese da PAL, enzima 
responsável pela via fenilpropanóide. Esta resposta observada em alface submetida a tratamentos 
térmicos (45 ºC / 90 s) justificou a ausência de escurecimento do produto (Saltveit, 2000; 1998). 
Em hortofrutícolas susceptíveis ao amolecimento, o incremento e / ou manutenção da firmeza, ao longo da 
armazenagem dos produtos minimamente processados foi constatada na sequência da aplicação de 
tratamentos térmicos: maçã (45 ºC, período de exposição dependente das cultivares em causa) (Kim et al., 
1993), meloa (60 ºC / 60 minutos) (Lamikanra e Watson, 2007), morangos (45 ºC / 3 horas) (Vicente et al., 
2005), kiwi (45 ºC / 25 minutos) (Beirão-da-Costa et al., 2007). Estes efeitos induzidos pelo calor envolvem 
vários mecanismos explicativos. A alteração da actividade das enzimas envolvidas na degradação da 
parede celular, designadamente da pectinametilesterase (PME) e das poligalacturonases (α- e β-PG) que 
actuam nas cadeias de pectina que a compõem. A linearidade da cadeia de pectina é interrompida 
aleatoriamente por uma molécula de ramnose, à qual se ligam várias cadeias laterais constituídas por 
açúcares neutros. A pectina metilesterase (PME) é a enzima responsável pela desesterificação dos grupos 
metilo das cadeias de pectina, promovendo a libertação de metanol e produzindo polímeros carregados 
negativamente (ácidos pécticos) (Jackman e Stanley, 1995). A intensidade térmica destes tratamentos 
promove a acção catalítica da PME que apresenta óptimos de actividade variáveis na gama 40 º- 70 ºC, 
dependente do produto. A formação de ácidos pécticos na sequência da activação da PME disponibiliza 
locais de ligação para catiões bivalentes, maioritariamente cálcio, com formação de uma estrutura estável 
(“egg box”) que confere integridade à parede celular. A diminuição da actividade das enzimas β-
galactosidase (α- e β-Gal) e β-xilosidase (β-Xil), responsáveis pela hidrólise dos polímeros de pectina 
constituintes da parede celular é outro efeito associado aos tratamentos térmicos a justificar a manutenção 
da firmeza dos produtos (Malakou e Nanos, 2005; Vicente et al., 2005). A perda dos açúcares neutros das 
cadeias laterais dos polímeros pécticos, permite igualmente uma maior interacção entre cadeias, 
resultando assim uma estrutura mais estável e menos vulnerável à perda de firmeza (Lurie, 1998; Paull e 
Chen, 2000).  
Outro dos efeitos associado à aplicação de tratamentos térmicos moderados refere-se à diminuição da 
carga microbiana inicial, sendo referidos valores de diminuição na gama de 3 a 4 Log10 face à ausência de 
tratamento (Fallik et al., 2000; Alegria et al., 2009). Este efeito é importante na medida em que a 
diminuição da contaminação epífita inicial exerce influência no prolongamento do período de vida útil dos 
produtos (Martín-Diana et al., 2007; Alegria et al., 2009). 

2.1.2 Acondicionamento em atmosferas de elevada concentração em oxigénio 

Nos hortofrutícolas acondicionados em ambientes de elevada concentração em oxigénio (60 a 100 kPa de 
O2), a diminuição da actividade respiratória e/ou, o atraso de reacções fisiológicas de deterioração e/ou, a 
inibição do desenvolvimento microbiológico, são efeitos que concorrem para atrasar a deterioração da 
qualidade e aumentar o período de vida útil dos mesmos. No âmbito do processamento mínimo, esta 
abordagem tem sido utilizada quer na óptica de pré-tratamento às matérias-primas quer como sistema de 
embalagem do produto com potencialidades para reduzir a dependência do uso de aditivos. 
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A exposição de hortofrutícolas a ambientes superoxidantes altera a fisiologia e interfere na qualidade pós-
colheita dos produtos através da influência directa ou indirecta na produção de CO2 e de etileno (Kader e 
Ben-Yehoshua, 2000). Muitos estudos demonstram que esta metodologia contribuiu para o atraso da 
senescência e para a manutenção da qualidade de diversos hortofrutícolas inteiros e cortados, tais como 
tomate, morango, pêra, uva, melão, maçã, mirtilo, helicônia (drupa pertencente ao género Heliconia spp), 
pêssego, lichia, e em hortícolas como a cenoura, alface, espinafre, batata, aipo, pimento picante, endívia 
(Amanatidou et al., 2000; Kader e Ben-Yehoshua, 2000; Wszelaki e Mitcham, 2000; Lu e Toivonen, 2000; 
Jacxsens et al., 2001; Zheng et al., 2003; Allende et al., 2004; Duan et al., 2004; Wang et al., 2005; Deng 
et al., 2005; Xingguo et al., 2005; Escalona et al., 2006; Limbo e Piergiovanni, 2006; Conesa et al., 2007; 
Oms-Oliu et al., 2008). A elevada concentração de O2 promove o aumento dos níveis de radicais livres nos 
tecidos vegetais cuja sensibilidade à respectiva toxicidade é muito variável consoante as espécies e 
respectiva fase de desenvolvimento (Kader e Ben-Yehoshua, 2000). Para prevenir níveis de toxicidade 
críticos, os tecidos vegetais desencadeiam um conjunto de respostas envolvendo diferentes vias 
metabólicas, à semelhança do que sucede na sequência do “stress” calor que podem contribuir igualmente 
para o atraso na senescência dos produtos. 
A exposição de hortofrutícolas em atmosferas de elevada concentração de O2 pode estimular, não afectar 
ou reduzir os níveis respiratórios dos produtos em função de muitos factores: tipo de produto, grau de 
maturação pós-colheita, concentração de O2, tempo de tratamento, temperatura de armazenagem e 
concentrações de CO2 e de etileno (Kader e Ben-Yehoshua, 2000). Exemplos de diminuição da actividade 
respiratória promovidos nestes ambientes foram constatados em maçã (Lu e Toivonen, 2000), pêra (Gorny 
e Kader, 1998, dados não publicados cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000), melão (Oms-Oliu et al., 2008), 
“chinese bayberry” (Myrica Rubra Sieb & Zucc.) (Yang et al., 2009). Contrariamente, Oms-Oliu et al. (2007) 
em pêra verificaram o aumento da taxa respiratória, tal como Xingguo et al. (2005) no fruto da helicônia. 
Em pimento, Conesa et al. (2007) evidenciaram que a exposição a O2 elevado não afectou o metabolismo 
respiratório em comparação à exposição em atmosfera normal. Todos os estudos anteriormente citados, 
com excepção do realizado em pêra por Gorny e Kader (1998) (dados não publicados cit in Kader e Ben-
Yehoshua, 2000), demonstraram que a exposição dos frutos a atmosferas superoxidantes contribui 
favoravelmente para a retenção da qualidade dos mesmos independentemente do efeito sobre a 
actividade respiratória.  
As respostas ao nível do metabolismo respiratório dos tecidos vegetais parecem estar relacionadas com 
mecanismos de defesa de prevenção aos danos associados à toxicidade gerada pelas espécies reactivas 
de O2 (ROS) induzidas nos ambientes de O2 elevado. As espécies ROS nomeadamente, o superóxido, o 
peróxido de hidrogénio ou radicais hidróxilo, são responsáveis por danos ao nível das membranas do 
citoplasma e pela inibição de outras actividades metabólicas, conducentes à deterioração da qualidade 
dos produtos.  
Durante a respiração normal (21 kPa), Purvis (1997) refere que a produção de ROS na cadeia de 
transporte de electrões, é compensada pela capacidade antioxidante dos tecidos vegetais (sistemas 
enzimáticos e não enzimáticos) prevenindo a ocorrência de danos nos fosfolípidos e nas proteínas das 
membranas. Nos tecidos vegetais submetidos ao “stress” oxidativo, o fornecimento de substratos 
respiratórios aumenta nas mitocôndrias e a cadeia de electrões não tem capacidade para suprir o fluxo 
suplementar de electrões. Nestas condições, o aumento de ROS pode não ser compensado pelos 
respectivos sistemas de captura antioxidante resultando num desequilibro cujas consequências podem 
culminar na danificação celular e na indução de actividade respiratória suplementar (“wound respiration”).  
O bloqueio das reacções do ciclo de Krebbs (inibição da succinato desidrogenase) (Barker e Mapson, 
1955 cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000; Varoquaux, 1991) ou a opção pela via oxidativa resistente ao 
cianeto (Purvis e Shewfelt, 1993; Limbo e Piergiovanni, 2007) são respostas que reflectem a diminuição da 
taxa respiratória em ambientes de “stress” oxidativo e que correspondem a formas alternativas de 
metabolizar os substratos prevenindo os desequilíbrios referidos.  
Tem sido demonstrado que os tratamentos com atmosferas de O2 elevado são efectivos na preservação 
da cor original dos produtos: maçã (Lu e Toivonen, 2000), melão (Oms-Oliu et al., 2008), morango 
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(Wszelaki e Mitcham, 2000), helicônia (Xingguo et al., 2005), lichia (Duan et al., 2004), batata (Limbo e 
Piergiovanni, 2006) e, aipo, endívias e cogumelos frescos (Jacxsens et al., 2001). Os mecanismos 
responsáveis pela prevenção do escurecimento superficial ainda não se encontram devidamente 
esclarecidos. Day (1996) sugeriu a interferência do acondicionamento em O2 elevado nas reacções de 
escurecimento enzimático catalisadas pela PPO, quer pela inibição dos respectivos substratos, quer 
alternativamente pela formação de elevados níveis de quinonas (incolores), retroinibindo a enzima. Esta 
hipótese ainda não foi confirmada e alguns autores associam a prevenção do escurecimento superficial à 
manutenção da integridade celular como forma de garantir a separação da PPO dos substratos fenólicos. 
A verificação de níveis energéticos elevados (ATP e ADP) (Duan et al., 2004, Wang et al., 2005) e uma 
exsudação celular reduzida (Lu e Toivonen, 2000) foram respostas que demonstraram o papel da 
preservação da integridade celular a favor da prevenção do escurecimento. 
O retardamento das reacções de amolecimento da polpa e, nalguns casos, o incremento dos valores de 
firmeza face ao fresco, tem sido um efeito associado ao acondicionamento de frutos em O2 elevado. São 
exemplos o melão (Oms-Oliu et al., 2008), o morango (Wszelaki e Mitcham, 2000; Pérez e Sanz, 2001) e a 
uva (Deng et al., 2005). Um dos mecanismos que justifica este efeito baseia-se no controlo exercido sobre 
a actividade das enzimas pectinolíticas responsáveis pela degradação das paredes celulares (Stewart et 
al., 1999; Deng et al., 2005). 
A utilização de O2 elevado (> 70 kPa O2) é tido como um método efectivo na inibição do desenvolvimento 
de bactérias, bolores e leveduras (Amanatidou et al., 1999; Jacxsens et al., 2001; Van der Steen et al., 
2002). Apesar do atraso verificado no desenvolvimento da maioria dos microrganismos deteriorativos, sob 
determinadas condições, o desenvolvimento de patogénicos anaeróbios psicrotróficos pode ocorrer ou 
mesmo ser estimulado (Soliva-Fortuny e Martín-Belloso, 2003). 
Outro aspecto relacionado com o acondicionamento em oxigénio elevado de hortofrutícolas refere-se à 
inibição das vias metabólicas anaeróbias responsáveis pelo desenvolvimento de aromas indesejáveis ou 
anormais, facto que se reflecte na melhor aceitação sensorial dos mesmos. A diminuição na produção de 
voláteis, tais como, o acetaldeído e o etanol, foi constatada durante a armazenagem de batata (Limbo e 
Piergiovanni, 2007). Em melão este tipo de acondicionamento, preveniu a produção de etanol durante a 
armazenagem do fruto (3 semanas, 5 ºC) em comparação com a armazenagem em MAP passiva e MAP 
activa com O2 reduzido e CO2 elevado (Oms-Oliu et al., 2008). O embalamento de aipo e cogumelos 
frescos cortados em sistemas MAP com atmosferas de 95% de O2 foi responsável pela retenção do aroma 
e sabor característicos em fresco em comparação com MAP convencional que promoveu processos de 
fermentação (Jacxsens et al., 2001). 

2.2 TRATAMENTOS APLICADOS NO PÓS-CORTE  

No processamento mínimo de hortofrutícolas, são utilizados diversos compostos químicos, tanto naturais 
como sintéticos, com o objectivo de prevenir alterações de cor, aroma / sabor e textura (Wiley, 1994). A 
aplicação de agentes químicos é efectuada normalmente através da imersão dos produtos cortados nas 
soluções de tratamento, por períodos de tempo curtos (1 a 5 minutos), seguida de enxaguamento. Existem 
outras técnicas para a aplicação destas substâncias, de forma a tornar mais eficiente a penetração das 
mesmas através dos tecidos, como a infiltração por pressão ou por vácuo. Por exemplo, em maçã cortada, 
a infiltração sob pressão de químicos antioxidantes permitiu o controlo mais efectivo do escurecimento 
superficial, permitindo um acréscimo de 7 dias no período de vida do produto, comparada com a simples 
imersão do fruto nas soluções de tratamento (Sapers et al., 1990). 
Normalmente, estes tratamentos compreendem a utilização em simultâneo de mais do que uma 
substância química, quer porque cada uma tem um papel específico face aos factores de alteração, quer 
porque a aplicação combinada pode exercer um efeito sinergético no cumprimento de um só objectivo. As 
concentrações utilizadas são dependentes da substância em causa e da legislação alimentar. Aditivos 
como, por exemplo, o 4-hexilresorcinol cuja eficiência foi comprovada em estudos de investigação com 
HMP, não é ainda legalmente autorizado. Outra limitação relacionada com a concentração de químicos 
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utilizada refere-se aos efeitos adversos causados no sabor. São disso exemplos, a utilização de cloreto de 
cálcio em concentrações superiores a 5% (p/v) ou a aplicação de compostos carbonílicos utilizados como 
substâncias anti-microbianas. O preço elevado (exp. L-cisteína como inibidor do escurecimento) e o 
desconhecimento do risco químico associado, são também factores que pesam na selecção destes 
compostos. 
A eficácia dos tratamentos químicos é função de muitos factores tais como a variedade e estado de 
maturação pós-colheita (Gorny et al., 1999), o pH das soluções de tratamento (Sapers e Miller, 1998) e a 
temperatura de armazenagem do produto (Gorny et al., 1998b). 

2.2.1 Prevenção do escurecimento enzimático  

Para evitar o escurecimento das superfícies cortadas dos hortofrutícolas, utilizam-se compostos químicos 
que actuam em geral directamente sobre a actividade da polifenoloxidase (PPO, EC 1.10.3.1) ou nos seus 
substratos. Para sistematizar os tipos de inibição de escurecimento enzimático apresentam-se os modos 
como actuam as substâncias químicas na reacção de escurecimento enzimático e alguns dos exemplos 
mais importantes (Quadro 8). Nos tratamentos combinados as misturas mais frequentes envolvem a 
presença de um agente redutor, um acidulante e um agente quelante ou, a presença de um agente redutor 
e de um inibidor da PPO.  

Quadro 8 Modos de actuação dos inibidores do escurecimento enzimático / exemplos.  

Modo de acção  Exemplos  

Inibição ou 
inactivação da 
enzima 

Acidificantes Ácidos orgânicos (cítrico tartárico, málico) e 
inorgânicos (fosfórico). 

 Agentes quelantes Fosfatases  
EDTA (ácido N-etileno diamino tetracético) 
ou o respectivo sal de sódio  
Ácido cítrico e ácido ascórbico 

 Outros inibidores da PPO 
 

Péptidos de baixo peso molecular 
Proteases 
L-aminoácidos (cisteína, lisina, glicina, 
histidina) 
Derivados do resorcinol - (4-hexilresorcinol) 
Aniões – Cloreto de cálcio e cloreto de zinco 

Redução sobre os 
substratos da PPO 

Agentes redutores Ácido ascórbico e respectivo isómero ácido 
eritróbico  
Ésteres derivados do ácido ascórbico (AA) – 
AA-2 fosfato e AA-3 fosfato 
Glutationa 
L- aminoácidos (cisteína) 

Fonte: McEvily et al. (1992) e Artés et al. (1998). 

É de referir que alguns inibidores químicos do escurecimento actuam em simultâneo sobre a actividade da 
polifenoloxidase e nos seus substratos. Um exemplo importante é o ácido ascórbico que actua como 
agente redutor, é um inibidor da PPO e funciona ainda como barreira à difusão do O2 para o interior do 
produto. 
Os sulfitos são potentes inibidores das reacções de escurecimento enzimático. No entanto, porque podem 
provocar reacções alérgicas em indivíduos asmáticos, a sua utilização em hortofrutícolas em fresco, é 
limitada a quantidades muito diminutas na Europa (95/2/EU) e proibida nos EUA (FDA, 1996). 
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Em alternativa à utilização dos sulfitos têm sido testadas ao nível da investigação inúmeras substâncias 
para a prevenção do escurecimento superficial incluindo o isómero do ácido ascórbico (ácido eritróbico), a 
L-cisteína e o 4-hexilresorcinol.  
No Quadro 9, sistematizam-se alguns dos estudos recentes da utilização de inibidores de escurecimento, 
com indicação das misturas utilizadas e respectivas conclusões. 

Quadro 9 Utilização de aditivos para a prevenção do escurecimento enzimático em HMP. 

Fruto Tratamentos / concentração de inibidores Resultados / Conclusões Fonte 
bibliográfica 

Mistura: ácido ascórbico (1%) + CaCl2 (0.2%) 
Mistura: ácido ascórbico (0.5%) + CaCl2 (0.2%) + 4 
hexilresorcinol (0.01%)  

A prevenção do 
escurecimento foi 
significativamente melhorada 
com a utilização de 4 
hexilresorcinol.  

Luo e 
Barbosa – 
Cánovas, 
1997 

Mistura: ácido eritróbico [0.1 a 0.5 M] 
+ hexilresorcinol [0.0005 a 0.005 M] + sais de cálcio 
(cloreto de cálcio, propionato de cálcio). 
Mistura: ácido eritróbico [0.1 a 0.5 M] + 
hexilresorcinol [0.0005 a 0.005 M] + 3 derivados da 
N-acetil cisteína [0.01 a 0.1 M] + sais de cálcio 
(propionato de cálcio). 

Ambas as mistura foram 
efectivas na inibição do 
escurecimento enzimático, 
sem interferência no sabor e 
aroma do produto.  
Obtiveram-se os melhores 
resultados, quando se incluiu 
o propionato de cálcio e os 3 
derivados da N-acetilcisteína 
(sem diferenças 
significativas entre eles) 
durante 5 semanas a 5ºC. 
 

Buta et al., 
1999 

Maçã 

Tratamento sequencial: ácido peroxiacético seguido 
de ascorbato de cálcio  

Prevenção do escurecimento 
11 dias a 4 ºC 

Wang et al., 
2007 

Inibidores testados individualmente: lactato de 
cálcio (1.0%); ácido ascórbico (2.0%); L - cisteína 
(0.5%) 
Misturas: lactato de cálcio (1.0%) + ácido ascórbico 
(2.0%) + L - cisteína (0.5%) – a pH 3.7 e a pH 7.0 
(ajustado com NAOH). 

A utilização da mistura é 
mais efectiva que a 
aplicação individual dos 
inibidores. 
A mistura neutra de lactato 
de cálcio (1.0%) + ácido 
ascórbico (2.0%) + L-cisteína 
(0.5%), inibiu totalmente o 
escurecimento, durante um 
período 8 dias, a 0 ºC e a 
5 ºC. 
 

Gorny et al., 
1998b 

Pêra  
 

Mistura: eritrobato de sódio (4%) + 4 hexilresorcinol 
(50-400 ppm) 
Mistura: eritrobato de sódio (4%) + 4 hexilresorcinol 
(50-400 ppm) + CaCl2 (0.2%) 
Mistura: eritrobato de sódio (4%) + CaCl2 (0.2%) 

A inibição do escurecimento 
foi mais efectiva nas 
misturas que incluem cloreto 
de cálcio (2%) e 4 
hexilresorcinol (100 ppm) (14 
dias à temperatura de 4 ºC). 
 

Sapers e 
Miller, 1998 

(Continua) 
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Quadro 9 Utilização de aditivos para a prevenção do escurecimento enzimático em HMP (continuação). 

Fruto Tratamentos / concentração de inibidores Resultados / Conclusões Fonte 
bibliográfica 

Mistura: ácido ascórbico [0.5%; 1.0%] + lactato de 
cálcio (1.0%) 
Mistura: ácido ascórbico (0.5%) + lactato de cálcio 
(1.0%) + 4 hexilresorcinol (0.01%) 
Mistura: ácido ascórbico (0.5%) + lactato de cálcio 
(1.0%) + éster de sacarose [0.2; 0.5; 1.0%] 
Mistura: ácido ascórbico (1.0%) + ácido cítrico 
(1.0%) + cisteína (0.2%)+ sumo de ananás 

O tratamento mais efectivo 
na inibição do escurecimento 
foi o que incluiu o ácido 
ascórbico (0.5%) + lactato de 
cálcio (1.0%) + 4 
hexilresorcinol (0.01%), 
durante 15-30 dias (2-5 ºC). 
No entanto, por painel 
sensorial, foi possível 
distinguir a presença de 4 
hexilresorcinol (0.01 %). 

Dong et al., 
2000 

Mistura: eritrobato de sódio (4%) + CaCl2 (0,2%) + 
4-hexylresorcinol (50 ppm) 

Prevenção do escurecimento 
durante 12-14 dias a 4 ºC. 

Sapers e 
Miller, 1998 

Pêra 

Mistura: ácido ascórbico (2,0%) + lactato de cálcio 
(1,0%) em combinação com irradiação gama 2 kGy 

Prevenção do escurecimento 
e desenvolvimento 
microbiano durante 14 dias a 
4 ºC. 

Swailam et al., 
2007 

Romã  Inibidores testados individualmente: ácido 
ascórbico (0.5%); ácido cítrico (1.0%) 
Mistura: ácido ascórbico (0.5%) + ácido cítrico 
(0.5%) 

A utilização combinada tem 
um efeito mais acentuado 
para evitar a 
despigmentação dos arilos 
do fruto.  
 

Gil et al., 
1996a 

Carambola Inibidores testados individualmente: ácido cítrico 
(5.0%); ácido ascórbico (0.25% e 0.5%) 
Mistura: ácido cítrico (1%) + ácido ascórbico 
(0.25%) 
Mistura: ácido cítrico (2.5%) + ácido ascórbico 
(0.25%) 

Os tratamentos com ácido 
cítrico (5%) e ácido 
ascórbico (0.25 e 0.5%) 
foram efectivas na 
diminuição do 
escurecimento, mas o efeito 
é aumentado com a 
utilização combinada, sem 
diferenças significativas 
entre elas (4 semanas à 
temperatura de 4 ºC). 
 

Weller et al., 
1997 

Abacate  Inibidores testados individualmente: ácido 
ascórbico (1.5%); ácido eritróbico (1.0%); eritrobato 
de sódio (1.0%); ácido cítrico (5.0%); L-cisteína 
(0.2%); EDTA (0.5%); 4 hexilresorcinol (0.1%); 
polivinilpirrolidona (1.2%); cloreto de zinco (0.4%); 
pirofosfato tetra sódico (1.0%) 
Mistura: ácido eritróbico (1.0%) + EDTA (0.5%) 
Mistura: ácido eritróbico (1.0%) + EDTA (0.5%) + L-
cisteína (0.2%) 

Dos 10 inibidores testados 
individualmente os melhores 
resultados na inibição do 
escurecimento (5 dias) foram 
obtidos com a cisteína e o 
pirofosfato tetra sódico. 
Das 2 misturas testadas a 
mais eficiente consistiu no 
tratamento com utilização da 
L-cisteína (0.2%).  

Dorantes-
Avarez et al., 
1998 

Alperce  Inibidores testados individualmente: ácido cítrico 
(1.0%); ácido ascórbico (1.0%); CaCl2 (1 e 2%). 
Mistura: ácido cítrico (1%) + ácido ascórbico 
(0.25%) 

A inibição do escurecimento 
(7 dias a 5 ºC) foi mais 
efectiva, pela utilização de 
CaCl2 (1%), do que nos 
tratamentos com ácido 
cítrico ou ácido ascórbico, 
utilizados individualmente ou 
em combinação. 

Massantini et 
al., 2000 

(Continua) 
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Quadro 9 Utilização de aditivos para a prevenção do escurecimento enzimático em HMP (continuação). 

Fruto Tratamentos / concentração de inibidores Resultados / Conclusões Fonte 
bibliográfica 

tubérculo 
comestível 
da espécie 
Eleocharis 
dulcis 

Inibidores testados individualmente: ácido 
salicílico (4 mM) 

Contribuiu para a inibição do 
escurecimento sem interferir 
com a qualidade 
organoléptica (12 dias a 
4 ºC). 

Peng e Jiang., 
2006 

 

O apelo dos consumidores por alimentos com adição de substâncias naturais em alternativa a aditivos de 
síntese tem impulsionado a investigação de um grande número de compostos de origem natural com 
propriedades para prevenir o escurecimento enzimático em HMP. São exemplos destes compostos, o 
látex extraído de figo (McEvily et al., 1992), o mel (Oszmianski e Lee, 1990), os produtos da reacção de 
Maillard (Tan e Harris, 1995; Lee e Lee, 1997), o sumo de ananás (Lozano-De-Gonçalves et al., 1993), os 
extractos de papaína (Luo et al., 1992) e o sumo de ruibarbo (Son et al., 2000). Todos eles conduziram a 
resultados efectivos na prevenção do escurecimento superficial, no entanto, ainda nenhum destes 
compostos (exceptuando a papaína) tem utilização comercial (Son et al., 2000). 
Em maçã, os efeitos de prevenção ao escurecimento superficial alcançados com a utilização de látex 
extraído do figo, de extractos de papaína e de sumo de ananás foram atribuídos à presença das 
proteases, ficina, papaína e bromelaína, respectivamente. Pensa-se que a acção destas enzimas 
proteolíticas interfira a nível da hidrólise da PPO (Laurila et al., 1998).  
Os produtos da reacção de Maillard possuem propriedades antioxidantes e interferem na diminuição ou 
inibição da actividade enzimática. Aos produtos intermédios, designados Amadori, compostos formados 
nos estágios iniciais da reacção de Maillard (MRP), são-lhe atribuídos propriedades quelantes de iões 
metálicos (Cu2+ / PPO), de absorção de O2, interferindo assim em duas vias distintas da actividade da 
PPO (Tan e Harris, 1995). As propriedades físico-químicas dos MRPs, nomeadamente sobre o efeito de 
inibição da PPO, são controladas durante o respectivo processo de síntese e dependem das condições de 
pH, tempo de aquecimento, tipo e concentração de aminoácidos e açúcares (Lee e Lee, 1997). Foi 
demonstrado o efeito de inibição dos MRPs sobre a actividade da PPO em maçãs (Tan e Harris, 1995). 
A utilização de soluções de mel a 10%, em maçãs cortadas, foi efectiva na prevenção do escurecimento 
enzimático. Este efeito de inibição foi atribuído a um péptido de baixa massa molecular (600 dalton) 
isolado a partir das soluções de mel utilizadas (Oszmianski e Lee, 1990). 
O efeito de inibição de sumo de ruibarbo (em concentração de 20%) em fatias de maçã relacionou-se com 
a presença de ácido oxálico no sumo (334 mg.100 g-1 de sumo) funcionando como um potente inibidor da 
actividade da PPO (Son et al., 2000). 

2.2.2 Prevenção da degradação da firmeza 

O cloreto de cálcio é o aditivo de uso generalizado como agente de endurecimento na indústria de 
conservas vegetais. Também para frutos frescos, inteiros e cortados, a imersão em soluções de cálcio 
resulta na manutenção ou no incremento da firmeza dos tecidos (Rosen e Kader, 1989; Sams et al., 1993; 
Izumi e Watada, 1995; Luna-Guzmán e Barret, 2000).  
O cálcio é essencial para a estrutura e funcionamento das membranas e parede celulares. Ao formar 
complexos com os resíduos de ácido poligalacturónico da parede celular e da lamela média (pectatos de 
cálcio), estabelece uma rede de ligações que contribui para a firmeza dos tecidos permitindo ainda a 
manutenção e / ou incremento da turgescência celular (Poovaiah, 1986; Luna-Guzmán et al., 1999; 
Hernández-Muñoz et al., 2006; Toivonen e Brummel, 2008). Atribuem-se ainda aos iões de cálcio outros 
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efeitos benéficos, nomeadamente no aumento da resistência à despolimerização das pectinas da lamela 
média e parede celular por acção enzimática (Buescher e Hobson, 1982). 
Normalmente nas soluções de tratamento utilizam-se concentrações de cálcio entre 0,5 e 3% (Martín-
Diana et al., 2007). Apesar da maioria dos tratamentos de enriquecimento com cálcio ser efectuada por 
imersão em soluções de cloreto de cálcio, vários estudos referem a ocorrência de sabores estranhos 
atribuídos a este sal (Luna-Guzmán e Barrett, 2000; Hernández-Muñoz et al., 2006; Varela et al., 2007a). 
Este efeito pode agravar-se quando se utilizam concentrações superiores a 5% (p/v) devido à quantidade 
residual que fica à superfície dos frutos, após os tratamentos de imersão. 
O lactato de cálcio é uma alternativa ao cloreto de cálcio com a vantagem de não interferir com o sabor 
dos produtos. Luna-Guzmán e Barrett (2000) chegaram a esta conclusão, comparando a eficiência dos 
tratamentos de imersão com lactato e cloreto de cálcio (ambos na concentração de 2,5%) para a produção 
de meloa fresca cortada (12 dias a 5 ºC).  
A utilização de propionato de cálcio mostrou igualmente ser eficaz na preservação de qualidade de meloa 
(Saftner et al., 2003) e maçã (Buta et al., 1999), assim como a utilização de gluconato de cálcio em 
morango (Hernández-Munõz et al., 2006).  
A utilização de propionato de cálcio tem ainda como efeito adicional funcionar como agente anti-
microbiano, facto que permitiu prolongar o período de vida de maçãs às fatias (5 ºC) quando utilizado em 
substituição ao cloreto de cálcio (Buta et al., 1999). 
A aplicação de cálcio na gama de concentração de 1-5% (p/v), como agente de endurecimento (singular 
ou em combinação com outros aditivos) é comprovado em diversos estudos efectuados em HMP 
apresentados no Quadro 10. 

Quadro 10 Tratamentos químicos para a prevenção da degradação da firmeza, com utilização de 
cloreto e lactato de cálcio. 

Fruto cortado Tratamentos Resultados / Conclusões 

Kiwi  
Agar et al., 1999 

Cloreto de cálcio [0,5-1%] 
Lactato de cálcio [1-2%] 

Retenção da firmeza, apresentando ambos os 
tratamentos resultados equivalentes (6 dias a 0 ºC). Os 
dois tratamentos contribuíram ainda para a manutenção 
da cor e teor em ácido ascórbico. 

Meloa  
Luna-Guzmán et 
al., 1999 

Cloreto de cálcio [1-5%] 
 
 
Cloreto de cálcio [2.5%] 
combinado com o efeito da 
temperatura  

O incremento na firmeza foi proporcional à concentração 
de cálcio e independente do tempo de imersão de 
tratamento, sendo a concentração óptima 2,5%. 
O efeito de endurecimento foi ainda mais pronunciado 
(durante 12 dias a 5 ºC) quando se combinou a imersão 
de cálcio com o efeito da temperatura do banho de 
imersão (60 ºC). 

Pêra  
Gorny et al., 
1998b 

Cloreto de cálcio [1%] 
Lactato de cálcio [1%] 

Ambos os tratamentos contribuíram significativamente 
para a retenção da firmeza e inibição do escurecimento 
enzimático, 13 dias à temperatura de 5 ºC. 

(continua) 
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Quadro 10 Tratamentos químicos para a prevenção da degradação da firmeza, com utilização de 
cloreto e lactato de cálcio. (continuação). 

Fruto cortado Tratamentos Resultados / Conclusões 

Pêra 
Sapers e Miller, 
1998 

Cloreto de cálcio [0,2%] Preveniram as deficiências de textura, amolecimento e 
“enfarinhamento” (14 dias a 4 ºC), tendo-se ainda 
observado que o cálcio em conjugação com outros 
aditivos anti-escurecimento produziu ainda um efeito 
potenciador na inibição do escurecimento enzimático. 

Pêra  
Alandes et al. 
2009 

Lactato de cálcio [5 g.L−1] Tratamento responsável pela manutenção da firmeza 
durante 3 semanas a 4 ºC. 

Morango  
Rosen e Kader, 
1989 

Cloreto de cálcio [0,5 e 1%] Incremento na firmeza do fruto, (sem diferenças 
significativas entre ambas as concentrações) durante 7 
dias à temperatura de 2,5 ºC. 

 

2.2.3 Prevenção do desenvolvimento microbiano 

No fabrico de HMP podem ser utilizadas diversas substâncias químicas com o objectivo de reduzir a carga 
microbiana de deterioração e patogénica, com potencialidades para prolongar o período de vida e 
contribuir para a segurança dos mesmos. Para além da aplicação directa sobre os produtos frescos, 
inteiros e / ou cortados nas operações de lavagem, utilizam-se as mesmas substâncias químicas ou 
outras, com o objectivo de descontaminar a água de processamento, equipamentos, contentores e 
utensílios, igualmente importantes para a segurança microbiológica na produção industrial. 
A eficiência dos agentes químicos na diminuição da população microbiana de hortofrutícolas frescos é 
muito variável, sendo dependente da flora microbiana presente e das características físico-químicas dos 
mesmos, nomeadamente de mecanismos de adesão dos microrganismos aos tecidos vegetais e das 
características anatómicas da superfície. Em termos quantitativos, a utilização destes químicos é limitada 
pela manutenção do carácter fresco dos produtos. 
Segundo as recomendações da FDA, a acção ideal para um agente de descontaminação de 
hortofrutícolas frescos deveria compreender um nível de diminuição microbiológica de 5 ciclos logaritmos 
(Cherry, 1999). No entanto, para a maior parte dos químicos disponíveis, não são alcançados estes níveis 
de diminuição microbiológica (Quadro 11).  
Para aumentar a eficiência dos tratamentos de descontaminação, no contacto directo com os produtos, 
são consideradas a utilização de técnicas que visam ultrapassar os problemas associados à formação de 
biofilmes à superfície dos hortofrutícolas ou à presença de microrganismos situados em locais de difícil 
acesso. Assim, para além da simples imersão dos produtos nas soluções, a utilização de agitação por 
injecção de ar comprimido, a adição de surfactantes (exp. EDTA) e a pasteurização superficial com água 
quente ou vapor são métodos que se podem associar para aumentar a eficiência dos tratamentos (Cherry, 
1999).  
A operação de descontaminação dos HMP representa a única intervenção a nível tecnológico capaz de 
reduzir o número de microrganismos responsáveis pela perda de qualidade (Sapers, 2003). O processo de 
descontaminação é, regra geral, efectuado pela imersão do produto cortado em soluções de hipoclorito de 
sódio refrigeradas (água clorada, HIPO) (Simons e Sanguansri, 1997). Normalmente a concentração 
utilizada de cloro situa-se na gama de 50 a 200 ppm de cloro livre, por um período de 1 a 2 minutos, 
devendo estas variáveis ser optimizadas por produto (Beuchat, 1998; Sapers, 2001). Este tratamento é 
seguido por uma operação de enxaguamento por forma a garantir uma quantidade de cloro residual 
próxima aos valores admitidos na água potável (ca. 5 ppm de cloro livre). A eficiência de descontaminação 
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alcançada com este tratamento é considerada baixa na medida em que na generalidade não se ultrapassa 
um nível de diminuição da carga microbiana inicial de 1 a 2 ciclos logarítmicos (Seymour, 1999; Delaquis 
et al., 2004; Ruiz-Cruz, 2007). Acresce ainda a ausência de efeito deste tratamento na eliminação de 
bactérias patogénicas eventualmente presentes nos hortofrutícolas (Cena, 1998; Kim et al., 1999).  
A ineficácia de descontaminação associada ao HIPO tem sido atribuída às dificuldades impostas no 
contacto directo com os produtos hortofrutícolas, nomeadamente a presença de matéria orgânica e 
mineral que reage com o hipoclorito tornando-o indisponível para a acção descontaminante (Sapers, 2001; 
Parish et al., 2003). Por outro lado, a natureza hidrossolúvel das respectivas soluções interage com 
dificuldade com a natureza hidrófoba característica das superfícies dos hortofrutícolas (Nguyen-the e 
Carlin, 1994). A eficiência deste químico é ainda marcadamente dependente das condições de aplicação, 
exigindo o acerto de pH das soluções na ordem de 6,5 – 7,0, uma temperatura elevada (superior à 
temperatura de refrigeração) e um tempo de contacto adequado.  
Para além das limitações enquanto agente de descontaminação, o HIPO pode provocar alterações 
indesejáveis no aroma (conferindo aroma a desinfectante), promover a perda de nutrientes (por oxidação), 
e ainda afectar a cor dos produtos (por oxidação). Por último, a reacção do HIPO com matéria orgânica 
pode dar origem à formação de organoclorados de carácter nocivo quer para o consumidor quer para o 
ambiente (Xu, 1999; Suslow, 2003; Rico et al., 2007). 
Apesar de todos estes inconvenientes, é comum referir-se a utilização deste composto nos trabalhos de 
investigação. Em particular nos frutos cuja conservação é muito dependente do desenvolvimento 
microbiano, tais como o melão e a meloa (O´Connor-Shaw et al., 1994, Ayhan e Chism, 1998). 
Uma utilização importante do hipoclorito de sódio (200 ppm) refere-se à inactivação das células 
vegetativas nas águas de abastecimento do processo de fabrico e de lavagem dos equipamentos, como 
ponto crítico de controlo no âmbito do sistema HACCP, de forma evitar as contaminações cruzadas 
(Nguyen-the e Carlin, 1994; Gillian et al., 1999). 
Todos os inconvenientes associados ao uso de HIPO justificam a investigação alargada em métodos 
alternativos de descontaminação mais eficientes e “limpos” (Xu, 1999; Cherry, 1999). Neste campo têm 
sido testadas a aplicação de outros agentes químicos, tais como o dióxido de cloro (ClO2), o ozono (O3) e 
o peróxido de hidrogénio (H2O2) (Xu, 1999; Cherry, 1999). 
A utilização de dióxido de cloro (ClO2) apresenta a vantagem de reduzir a quantidade de produtos 
secundários tóxicos e a sua acção anti-microbiana é mais independente de factores como o pH e presença 
de matéria orgânica. A eficácia na descontaminação superficial de hortofrutícolas é muito variável, sendo 
contudo muito útil na desinfecção da água de processamento (Cherry, 1999; Beuchat, 2000).  
O peróxido de hidrogénio é considerado uma alternativa promissora (Cherry, 1999; Ahvenainem, 2000), 
conduzindo a reduções microbianas acima de 3 ciclos logarítmicos com a vantagem de não formar 
compostos secundários tóxicos (Cherry, 1999). A descontaminação com peróxido de hidrogénio de melão 
(Sapers e Simmons, 1998) e uva (Sapers, 1996) demonstrou bons resultados em comparação com a 
utilização de compostos clorados. 
A utilização de água ozonada (O3) em concentrações inferiores a 3 ppm, constitui igualmente uma 
alternativa promissora pelo elevado potencial de oxidação associado à molécula de ozono, por não 
transmitir aromas ou sabores indesejáveis ao produto e pela ausência de formação de compostos 
residuais (Neff, 1998; Xu, 1999).  
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Quadro 11 Produtos químicos utilizados na operação de descontaminação, em contacto directo com 
os produtos e na higienização de equipamentos e desinfecção das águas de lavagem.  

Composto, Aplicações, eficiência e quantidades utilizadas  

Hipoclorito (sódio, cálcio) 
Equipamentos e utensílios, água de processamento 
Hortofrutícolas frescos inteiros e cortados 
Diminuição microbiana de 1-2 ciclo Log 
50 - 200 ppm  

Dióxido de cloro (ClO2) 
Equipamentos e água de processamento 
Hortofrutícolas frescos inteiros 
Diminuição microbiana de 1 ciclo Log 
1 – 5 ppm no contacto directo com os produtos 
200 ppm para o equipamento 

Peróxido de Hidrogénio (experimental) 
Hortofrutícolas frescos inteiros e cortados 
Diminuição microbiana de 1-3 ciclo Log 
1 – 4 ppm 

Ozono 
Água de processamento 
Hortofrutícolas frescos inteiros e cortados 
Diminuição microbiana de 1-3 ciclo Log 
1 – 4 ppm 

Brometo  
Equipamentos e utensílios 
Diminuição microbiana de 1-3 ciclo Log 
200 ppm 

Iodo 
Equipamentos e utensílios 
Diminuição microbiana de 1 ciclo Log 
10-100 ppm 

Ácido peroxiacético 
FMP e hortícolas 
Diminuição microbiana de 2 ciclo Log 
200 ppm 

Ácidos orgânicos (acético, láctico) 
FMP e hortícolas 
Diminuição de pH  
Actividade anti-microbiana específica 

Fosfato trissódico (TSP) 
Hortofrutícolas frescos inteiros 
Diminuição microbiana de 4 ciclo Log; pH 11-12 
1-10% TSP 

Compostos quaternários de amónio 
Desinfectantes utilizados nos equipamentos e instalações. 

Fonte: Cherry, 1999. 

O mecanismo letal do ozono é atribuído ao efeito oxidante na desintegração das membranas celulares 
microbianas (Graham, 1997). Teoricamente, o ozono é referido como uma substância cujo poder 
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descontaminante é 1,5 vezes superior ao do HIPO, apresentando ainda um espectro de acção alargado 
para uma maior variedade de microrganismos, nomeadamente E. coli e L. monocytogenes (Xu, 1999).  
Com o objectivo de garantir a estabilidade microbiológica dos produtos e, em particular, prevenir a 
contaminação patogénica (Listeria, Yersinia, Salmonella, Bacillus, Shigella, Aeromonas, E. coli O157:H17, 
Staphylococcus) têm sido igualmente testados uma grande variedade de compostos biológicos de origem 
natural. Entre eles contam-se os compostos carbonílicos e glucosinolatos; óleos essenciais de coentro, 
menta, baunilha, salsa e casca de citrinos; diversas enzimas (oxidases, hidrogenases, lipases, catalase e 
proteases). A limitação de utilização destes compostos “naturais” prende-se com o aroma e gosto intenso 
associados e, consequente alteração das características sensoriais dos alimentos. Dos estudos 
efectuados com estes produtos identificaram-se diversos mecanismos de inibição e destruição microbiana 
- actuação como antioxidantes, interferência na integridade das membranas celulares, alteração das vias 
biossintéticas dos microrganismos, diminuição da disponibilidade de nutrientes. Para viabilizar estas novas 
tecnologias de conservação é necessário ainda aprofundar o conhecimento destes mecanismos de acção 
(Cherry, 1999). 
Nenhum dos tratamentos de descontaminação referidos anteriormente garante a esterilidade de HMP. A 
elevação do risco microbiológico (produtos não ácidos, ambientes próximos da anaerobiose nas 
embalagens) leva a considerar a introdução de barreiras suplementares para a garantir a inocuidade 
destes produtos. 
O biocontrolo com utilização de bactérias lácticas, tradicionalmente empregues na conservação de 
alimentos fermentados, tem sido recentemente considerado neste âmbito, em particular nos HMP não 
ácidos (pH ≥ 4,6). As bactérias lácticas produzem uma variedade de metabolitos, incluindo ácidos 
orgânicos (ácidos láctico e acético) e bacteriocinas (exp. nisina) que actuam como inibidores de vários 
grupos de microrganismos. Em estudos efectuados em HMP tem sido demonstrado o efeito da inibição 
competitiva de diferentes estirpes de bactérias lácticas no desenvolvimento de diversos patogénicos (L. 
monocytogenes, A. hydrophilia, Salmonella typhimurium, S. aureus) sem interferência na qualidade 
sensorial dos produtos (Breidt e Fleming, 1997). A acidificação e / ou produção de bacteriocinas aumenta 
com a temperatura e tempo de armazenagem é uma barreira ao desenvolvimento de eventuais 
patogénicos. A aplicação desta metodologia é complexa e implica uma cuidadosa selecção das estirpes 
de bactérias lácticas mais apropriadas (em particular as produtoras de bacteriocinas), tanto a nível de 
patogénicos alvo como relativamente à especificidade do vegetal (idealmente as culturas de bactérias 
lácticas devem ser isoladas a partir de culturas epífitas do próprio vegetal). 
No âmbito destes produtos, outra área de investigação emergente em prol da estabilidade e segurança 
microbiológica refere-se à aplicação de processos de descontaminação físicos não térmicos. Estes 
tratamentos constituem uma alternativa à descontaminação química ou pelo calor, eliminando-se os 
efeitos negativos que podem afectar a qualidade dos produtos. Entre estes tratamentos contam-se a 
radiação ionizante, os impulsos de luz de alta intensidade, os impulsos eléctricos de alta intensidade, os 
campos magnéticos oscilantes, a alta pressão hidrostática, a radiação UV-C e os ultrassons. Alguns 
destes sistemas não são recentes e são já permitidos noutras áreas da indústria alimentar, como é o caso 
da radiação ionizante e dos processos de alta pressão. No entanto, a utilização da maioria destes 
tratamentos no âmbito do processamento mínimo encontra-se ainda numa fase muito preliminar de 
investigação.  
Radiação ionizante (raios γ ou β) - Tratamento que permite a esterilização a frio. Para alcançar níveis de 
diminuição microbiana na ordem de 106, são necessários tratamentos de intensidade a variar de 1 a 
10 kGy para a eliminação de células vegetativas de bactérias e leveduras, e de intensidade superior, entre 
10 – 50 kGy para a eliminação de formas esporuladas (Bφgh-Sφrensen, 1994).  
A irradiação de sementes, frutos e hortícolas é permitida nos EUA (FDA, 1995) e nalguns países 
comunitários, numa dose máxima de 1,0 kGy, para efeitos de desinfestação (parasitas e insectos). Certos 
hortofrutícolas são igualmente irradiados (doses entre 0,25 a 1,0 kGy) para inibir a germinação e para 
atrasar os processos fisiológicos envolvidos na maturação. Existem também alguns estudos de irradiação 
de hortofrutícolas com o objectivo de inibir o desenvolvimento de vários tipos de bolores responsáveis pela 
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deterioração pós-colheita (exp. Botrytis cinerea), no entanto, exigem a aplicação de doses superiores de 
irradiação (0,1 – 3,5 kGy) (Thayer e Rajkowski, 1999). 
A irradiação é tida como uma potencial metodologia para garantir a segurança microbiológica e prolongar 
a vida de HMP quando combinada com outros tratamentos de conservação (Thayer e Rajkowski, 1999; 
Gunes et al., 2000). Para certos frutos (exp. morango) muito sensíveis à operação de descontaminação 
com água, pode encontrar-se na irradiação uma alternativa para esta operação (Beuchat, 2000). 
Doses baixas de irradiação não acarretam alterações significativas na qualidade nutricional, sabor e aroma 
dos hortofrutícolas frescos. No entanto, amolecimento dos tecidos irradiados identifica-se como o aspecto 
mais problemático, sendo essa resposta dependente da dose de irradiação, da cultivar e do tempo de 
armazenagem (Gunes et al., 2001).  
Os efeitos benéficos da irradiação, em combinação com outros tratamentos, foram observados em 
cenoura minimamente processada. A irradiação de 0,5 kGy associada a tratamentos de descontaminação 
com cloro mostrou ser efectiva para o prolongamento da vida do produto (nível microbiológico muito 
inferior às amostras não irradiadas) sem alteração significativa no sabor aroma e textura (Hagenmaier e 
Baker, 1998). 
Gunes et al. (2001) estudaram a influência da radiação γ sobre a firmeza de maçã minimamente 
processada e a possibilidade de combinar a irradiação com tratamentos de imersão com cálcio. O 
tratamento testado (0,24 kGy) promoveu o amolecimento excessivo das fatias do fruto e os tratamentos 
com cálcio, em combinação, não preveniram este problema. 
Impulsos de luz de elevada intensidade - Tratamento físico não térmico cuja capacidade de diminuição 
microbiana depende da velocidade, da intensidade e da amplificação instantânea de luz ou de energia 
eléctrica gerada a partir de um condensador (Dunn et al., 1995, cit in Hoover, 1997). Os impulsos de luz 
utilizados pertencem à gama de comprimento de onda a variar entre o ultravioleta e o infravermelho 
próximo, apresentando uma intensidade 20 000 vezes superior à da luz solar. O efeito anti-microbiano é 
significativamente maior do que a utilização convencional de UV. A título de exemplo, um “flash” de luz de 
0,5 -1 J.cm-2 tem a capacidade para eliminar populações microbianas (bactérias, bolores e formas 
esporuladas) de aproximadamente 105. O efeito letal associado aos impulsos de luz parece ser 
independente do tipo de grupo microbiano (Hoover, 1997). No entanto, este processo só é viável à 
superfície dos alimentos ou em meios transparentes como os materiais de embalagem e a água. 
Impulsos eléctricos de alta intensidade – Tratamento que envolve a aplicação de energia eléctrica 
através do alimento colocado entre dois eléctrodos. O efeito dos impulsos eléctricos de alta intensidade 
(PEF) conduz à ruptura da célula microbiana sem gerar uma quantidade significativa de calor. Para se 
obter um efeito ao nível da pasteurização é necessário empregar impulsos de alta intensidade 
extremamente curtos. Esta técnica é mais apropriada para alimentos líquidos, os quais permitem efectuar 
um arrefecimento efectivo e, estabelecer um fluxo contínuo entre os dois eléctrodos. As bactérias Gram 
negativas são aparentemente mais sensíveis do que as Gram positivas enquanto que os esporos 
bacterianos requerem tratamentos de maior intensidade. Estudos realizados por Qin et al. (1995) em 
sumos de frutos e sopas de hortícolas mostraram que a aplicação desta metodologia é efectiva na 
diminuição microbiana preservando simultaneamente a qualidade sensorial dos produtos. 
Campos magnéticos alternos (OMF) – Tratamento que envolve a aplicação de um ou mais impulsos de 
energia magnética. Tratamentos de intensidade de 2 a 5 Tesla e com uma frequência de oscilação a variar 
de 5 a 500 kHz são capazes de destruir ou inactivar bactérias e leveduras, ao nível da pasteurização, em 
alimentos de baixa condutividade eléctrica. O efeito dos OMF na diminuição microbiana é muito 
dependente das propriedades eléctricas do alimento. Por exemplo, em sumo de laranja, um tratamento 
com um único impulso a 416 kHz (20 ºC) reduziu a carga microbiana em 4 ciclos Log, mas para se obter 
este nível de diminuição é necessário que o alimento possua uma elevada resistência eléctrica (10 -
 25 ohm.cm-1) (Hoover, 1997). O efeito dos campos magnéticos é reduzido ou nulo sobre enzimas e 
esporos bacterianos, sendo necessários mais estudos para verificar as verdadeiras potencialidades de 
OMF. 
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Elevada pressão hidrostática - Tratamento de descontaminação a frio que envolve a aplicação de 
pressão elevada (acima de 100 MPa) promovendo a inactivação microbiológica através da destruição da 
membrana celular. A pasteurização de alimentos por alta pressão hidrostática é praticável à temperatura 
ambiente ou, mesmo, para valores de temperatura ao nível da refrigeração comprometendo ao mínimo as 
características sensoriais e nutricionais dos produtos. Os microrganismos mais termorresistentes são-no 
também relativamente ao efeito da alta pressão (Askar, 1998). A pressão utilizada na pasteurização de 
alimentos é de cerca de 500 MPa mas pode aplicar-se pressões inferiores quando o tratamento é 
conjugado com tratamentos térmicos ligeiros. A pressão elevada pode provocar também a desnaturação 
de proteínas, a activação ou inactivação de enzimas ou ainda a alteração da especificidade da enzima 
relativamente aos seus substratos. Normalmente, os níveis de pressão exigidos para a inactivação 
enzimática são superiores aos utilizados para obter efeitos de pasteurização, em particular no que se 
refere às enzimas pectinametilesterase e polifenoloxidase (Askar, 1998). A ineficácia desta metodologia 
relativamente à inibição da actividade enzimática, obriga à complementaridade com outros tratamentos.  
Radiação UV-C – Este tratamento envolve a irradiação na gama de frequências de 8 x 108 – 3 x 1011 MHz 
e comprimentos de onda (λ) entre 200 a 280 nm, apresentando potencialidades para a descontaminação 
microbiana superficial em HMP. As bactérias Gram negativas são mais sensíveis à radiação UV-C, 
enquanto que os bolores e os esporos bacterianos são mais resistentes aos efeitos deste tratamento.  
A utilização desta metodologia envolve custos de aplicação reduzidos e não associa a formação de 
resíduos no produto final. A acção letal baseia-se na absorção da radiação e consequente dimerização 
das cadeias de DNA bem como da inibição de transcrição e tradução celular (Morgan, 1989; Sastry et al., 
2002; Ohlsson, 2002). Estudos efectuados in vitro demonstraram a eficácia da aplicação de tratamentos 
com radiação UV-C na inibição do desenvolvimento de vários grupos de microrganismos à superfície de 
materiais sólidos (Gardner e Shama, 2000).  
Tratamentos de UV-C demonstraram ser eficazes na diminuição do desenvolvimento microbiano em frutos 
e derivados (Tran e Farid, 2004; López-Rubira et al., 2005; Lamikanra et al., 2005b; Fonseca e Rushing, 
2006) e hortícolas (Allende e Artés, 2003; Gómez-López et al., 2005; Allende et al., 2006). O tratamento de 
irradiação UV-C de 24 mW.cm-2 alcançou uma diminuição de 3,3 Log10 UFC / mL de E. coli O157:H7 
inoculada em maçã (Yaun et al., 2004). 
Ultrassons - A excitação ultrassónica envolve a utilização de ondas sonoras de frequências elevadas 
20kHz – 10 MHz. O mecanismo de acção letal dos ultrassons baseia-se no fenómeno de cavitação 
gerado, com formação de “micro bolhas”. As mesmas quando atingem uma pressão interna elevada, 
colapsam, promovendo a disrupção das células bacterianas (Raso et al., 1998; Piyasena et al., 2003). A 
intensidade dos tratamentos de ultrassons com acção letal promovem a libertação de energia sob a forma 
de calor podendo comprometer a qualidade sensorial dos produtos (Jeng et al., 1990). Face a esta 
limitação, a aplicação ultrassónica é realizada a frequências inferiores (20 a 40 kHz). Na óptica da 
descontaminação de HMP esta metodologia apresenta potencial quando em combinação com outros 
tratamentos de descontaminação (Hoover, 1997). Em particular podem aproveitar-se os efeitos específicos 
dos ultrassons na remoção dos microrganismos à superfície dos produtos e na alteração da 
permeabilidade das membranas microbianas, tornando os microrganismos mais vulneráveis à acção letal 
de eventuais agentes de descontaminação associados (McClements, 1995). Seymour et al. (2002), 
demonstraram que a combinação de ultrassons com hipoclorito em alface iceberg cortada, foi mais 
efectiva na diminuição da carga microbiana inicial do que a aplicação singular de hipoclorito. A 
combinação de ultrassons com calor – termossonicação, e / ou com pressão – mano(termo) sonicação, 
são também possíveis alternativas com potencialidades em HMP (Seymour et al., 2002; Piyasena et al., 
2003). 

2.3 TRATAMENTOS AO NÍVEL DAS TECNOLOGIAS DE EMBALAGEM 

O princípio da atmosfera modificada (AM) consiste em expor os produtos em condições de atmosfera 
distintas da composição atmosférica normal. São diversas as técnicas que podem ser consideradas para o 
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efeito, nomeadamente o acondicionamento em atmosfera controlada (AC), a embalagem em atmosfera 
modificada (MAP), a embalagem a vácuo e a aplicação de revestimentos comestíveis. No sistema de 
atmosfera controlada (AC) o controlo contínuo dos gases atmosféricos em torno do produto é efectuado de 
forma a garantir uma proporção gasosa constante, durante o período de armazenagem (Church, 1994). 
Este sistema não corresponde, nestes produtos, a uma situação de embalagem e, quando é referenciada 
no texto, diz respeito a condições experimentais ao nível dos trabalhos de investigação.  
Normalmente, a modificação da composição da atmosfera envolve a alteração dos níveis de oxigénio 
(diminuição para valores de 2 a 5%), dióxido de carbono (elevação para valores de 5 a 20%) e, azoto a 
completar a percentagem. Nestas condições de AM pode verificar-se o retardamento do processo de 
maturação e das modificações de composição que lhe estão associadas. Os efeitos manifestam-se 
igualmente sobre a prevenção das alterações da cor, da firmeza, do sabor e do valor nutricional dos 
produtos, tal como se descreve no Quadro 12. 
Com a diminuição da taxa de respiração reduz-se a velocidade de consumo dos substratos, o consumo de 
O2, a produção de CO2 e a libertação de água e calor, resultando em consequência, um atraso no 
metabolismo e um potencial aumento do tempo de armazenagem. A diminuição da actividade respiratória 
em condições de AM foi constatada em diferentes FMP: morango e pêra (Rosen e Kader, 1989); pêra 
(Gorny et al., 1998b); laranja (Pretel et al., 1998); kiwi (Agar et al., 1999) e pêssego (Gorny et al., 1999). 
A produção de etileno e a diminuição da sensibilidade dos produtos ao próprio etileno, é igualmente 
reduzida quer pela diminuição do nível de O2 quer pela elevação do nível de CO2, apresentando a 
combinação de ambas as modificações, um efeito cumulativo (Zagory e Kader, 1988). Este efeito é o 
resultado da inibição de diversas enzimas que regulam a respectiva via biossintética (Quadro 12). Nos 
frutos climatéricos a inibição da produção de etileno é primordial no atraso dos fenómenos de maturação. 
No entanto, este efeito só se faz sentir quando os frutos se encontram na fase pré-climatérica, como 
mostraram os resultados obtidos por Gorny et al. (1999) em pêssego minimamente processado (fatias). Os 
frutos não climatéricos beneficiam sobretudo da diminuição da intensidade respiratória, atribuída à 
modificação da atmosfera.  
A prevenção do acastanhamento das superfícies cortadas atribui-se à diminuição das reacções de 
escurecimento enzimático catalisadas pela PPO, quer pela diminuição da concentração de O2, quer pelo 
efeito inibitório da concentração elevada de CO2, sobre os compostos fenólicos totais e actividade da PPO 
(Quadro 12).  
De um modo geral, qualquer tratamento que atrasa a evolução da maturação pós-colheita dos frutos é 
acompanhado pelo retardamento das perdas de firmeza. A manutenção da estrutura e turgidez dos 
tecidos vegetais sob efeito da AM atribui-se igualmente, à diminuição da velocidade de degradação dos 
compostos da parede celular (Quadro 12). Ao contrário do que sucedia com o atributo cor, o efeito da AM 
sobre a retenção da firmeza inicial mantém-se após retorno às condições de atmosfera normal. Este efeito 
foi verificado em pêra (Rosen e Kader, 1989), kiwi (Agar et al., 1999) e diferentes cultivares de pêssego e 
alperce (Bolin e Huxsol, 1989). No morango, este efeito revelou-se muito dependente do tipo de cultivar 
(Rosen e Kader, 1989). 
A eventual alteração do sabor e aroma dos frutos acondicionados em AM constitui uma limitação 
associada a esta metodologia. Estes efeitos surgem pela indução do metabolismo anaeróbio, quando se 
alcançam níveis de O2 extremamente baixos e / ou de CO2 elevados. Nos frutos, os produtos de 
fermentação mais importantes são o etanol e o acetaldeído e, a respectiva acumulação, correlacionou-se 
com o desenvolvimento de aromas e sabores indesejáveis (Agar et al., 1999). Em laranja a produção de 
etanol verificada em condições de AM, promoveu a perda de aroma característico e o desenvolvimento de 
sabores anormais (Pretel et al., 1998).  
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Quadro 12 Efeitos gerais da diminuição do nível de O2 (abaixo 5 %) e aumento do nível de CO2 
(acima de 5 %) em hortofrutícolas inteiros.  

Processo ou atributo afectado Atmosfera modificada  
 Diminuição de O2 Elevação do CO2 
Metabolismo primário 

Taxa de respiração Diminui Diminui, não afecta, 
estimula* 

Hidrólise do amido Diminui Diminui 

Composição dos açúcares  Diminui, não afecta, 
estimula* 

Diminui, não afecta, 
estimula* 

Metabolismo secundário 
Etileno   

Actividade da ACC sintetase Diminui Diminui 
Actividade da ACC oxidase Diminui Diminui ou aumenta 
Síntese da ACC sintetase Diminui Diminui 
Síntese da ACC sintetase Diminui Diminui 
Sensibilidade ao etileno Diminui Diminui 

Metabolismo dos Pigmentos 

Degradação da clorofila Diminui Diminui 
Desenvolvimento de antocianinas Diminui Diminui 
Biossíntese de carotenóides Diminui Diminui 

Metabolismo dos compostos fenólicos 

Actividade da fenilalanina amonia 
liase Diminui Aumenta 

Compostos fenólicos totais  Diminui Diminui 
Actividade da polifenoloxidase Diminui Diminui 

Metabolismo da parede celular 

Actividade da poligalacturonase Diminui Diminui 
Teor de poliurónido solúveis Diminui Diminui 

Metabolismos dos compostos voláteis 

Biossíntese de ésteres Diminui Diminui ou não afecta* 
Biossíntese de terpenoides Diminui Diminui ou desconhecido* 
Compostos voláteis de 
fermentação  Aumenta (≤ 1%) Aumenta (≥ 20%) 

Deterioração 

Desenvolvimento de bolores Diminui ( ≤ 1%) Diminui (≥ 10%) 
Desenvolvimento de bactérias  Diminui ou não afecta* Diminui ou não afecta* 

*- Dependente do tipo de hortofrutícola. Fonte: Beaudry, 1999. 

A armazenagem de HMP em AM conduz normalmente a uma maior retenção do teor em ácido ascórbico 
em fresco face à armazenagem em atmosfera normal, embora existam resultados contraditórios. Rosen e 
Kader (1989), demonstraram que a influência da armazenagem em AC (2% de O2) de morango no teor em 
ácido ascórbico foi dependente da cultivar testada. Para a cultivar G3 foi constatada uma maior retenção 
dos teores vitamínicos iniciais em AM face à armazenagem em ar, contrariamente à cultivar Pajaro em que 
não foram observadas vantagens adicionais no acondicionamento. Em kiwi minimamente processado 
(fatias), o efeito isolado de concentrações baixas de O2 (0,5, 2 e 4 %) contribuiu para a diminuição das 
perdas em ácido ascórbico, ao passo que o efeito isolado da elevação da concentração de CO2 (ar + 10 
ou 20%) teve o efeito contrário, comparativamente com a armazenagem em atmosfera normal. A 
diminuição da concentração do O2 e a elevação do CO2 em simultâneo, não afectou significativamente o 
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teor em ácido ascórbico (Agar et al., 1999). Wright e Kader (1997) na avaliação do efeito de três tipos de 
atmosferas controladas (2% de O2; ar + 12% de CO2 e 2% O2 + 12% CO2), sobre o conteúdo total em 
ácido ascórbico, de morango e dióspiro cortado às fatias e armazenado (5 ºC), mostraram não existir 
diferenças significativas no teor total da vitamina, nem entre os dois tratamentos AM, nem entre estes e a 
atmosfera normal.  
O efeito da AM em HMP no que respeita à ecologia e evolução microbiana não se encontra ainda 
devidamente esclarecido (Gillian et al., 1999). No entanto, os resultados de estudos efectuados em HMP, 
apontam para as seguintes conclusões genéricas: Bolores e leveduras - Apesar de ambos serem aeróbios, 
verifica-se uma inibição do desenvolvimento de bolores, enquanto que leveduras não são geralmente 
afectadas pelas condições de atmosfera modificada (Nguyen-the e Carlin, 1994); Inibição dos 
microrganismos de deterioração, especialmente bactérias psicrotróficas  e mesófilas, sendo os grupos 
Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Micrococcus e Bacillus, particularmente sensíveis ao efeito da 
elevação do CO2 (Gimeno et al., 1995); Desenvolvimento preferencial de bactérias lácticas, podendo as 
mesmas exercer uma acção inibitória relativamente ao desenvolvimento de patogénicos, pelas 
substâncias inibidoras que produzem (Nguyen-the e Carlin, 1994); A inibição preferencial da flora de 
deterioração relativamente aos patogénicos psicrotróficos , diminuindo o efeito de competição no alimento, 
pode criar condições favoráveis ao desenvolvimento dos mesmos.  
O embalamento de laranja minimamente processada em AM confirma algumas das tendências acima 
referidas. Neste sentido, Pretel et al. (1998) verificaram que a taxa de desenvolvimento das bactérias de 
deterioração foi mais lenta nas amostras com elevada concentração de CO2, sendo a inibição da flora 
mesófila e psicrotrófica maior, em cerca de 1 ciclo logarítmico, na atmosfera mais rica em CO2. Em 
comparação, o número de microrganismos aumentou em cerca de 2 ciclos logarítmicos em ambiente com 
teor mais baixo de CO2. Ocorreu um ligeiro aumento na população de bactérias lácticas, em todas as 
amostras sujeitas a AM e não se verificou desenvolvimento de bolores e leveduras (< 10 UFC.g-1) (Pretel 
et al., 1998).  

2.3.1 Embalagem em atmosfera modificada 

A metodologia de embalagem em atmosfera modificada (MAP) compreende o acondicionamento dos 
produtos em embalagens semi-permeáveis, correspondendo esta à solução generalizada para o 
embalamento de HMP.  
Existem dois métodos para modificar a composição da atmosfera no interior das embalagens. A 
modificação passiva, em que a concentração gasosa no interior da embalagem sofre alterações ao longo 
da armazenagem em resultado da interacção da respiração dos produtos e da transferência de gases 
através do filme da embalagem. A modificação activa em que no momento do embalamento se efectua a 
substituição da atmosfera normal por uma mistura gasosa de composição (CO2/O2) conhecida (Figura 11). 
Na embalagem em atmosfera modificada passiva o equilíbrio gasoso no interior da embalagem é 
alcançado quando o consumo de O2 por parte produto embalado iguala a taxa de transmissão do O2 
(OTR) através do filme de embalagem. Da mesma forma, o equilíbrio para o CO2 estabelece-se quando a 
difusão deste gás, em função da taxa de transmissão de CO2 (CO2TR) do filme, iguala a libertação de CO2 
pelo produto. O equilíbrio gasoso no interior das embalagens é ainda dependente de outros factores, tais 
como, o nível de respiração dos produtos, a dimensão da embalagem e a massa de produto.  
Nos HMP a taxa de respiração e a permeabilidade gasosa do filme de embalagem, são os parâmetros que 
exercem maior influência no estabelecimento da AM, sendo ambos muito dependentes da temperatura. No 
entanto, a influência da temperatura sobre a taxa de respiração dos produtos é maior do que sobre a 
permeabilidade do filme de embalagem. Em consequência, quando aumenta a temperatura, o consumo 
elevado de O2 pode não ser compensado pela respectiva difusão para o interior da embalagem, podendo 
culminar em situações próximas da anaerobiose (< 1% O2 e > 10% CO2).  
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Ao nível do projecto de embalagem, têm sido propostos diferentes modelos matemáticos que permitem 
prever a evolução da taxa respiratória dos produtos e, em consequência seleccionar o tipo de filmes (taxas 
de transmissão gasosa) que proporcionam as concentrações gasosas adequadas à conservação dos 
diferentes produtos (Exama et al., 1993; Peppelenbos, 1996; Jacxsens et al., 1999; Lakakul et al., 1999; 
Jacxsens et al., 2000 cit in Devlieghere et al., 2000). 

 
Figura 11 Alterações nas concentrações de O2 e CO2 na atmosfera de produtos embalados com 
modificação passiva e activa da atmosfera. Adaptado de Brochado e Morais, 1994. 

Na generalidade dos HMP, os resultados experimentais da actividade respiratória ajustam-se de forma 
adequada a modelos baseados nas equações de cinética enzimática à luz da teoria de Michaelis-Menten 
(Fonseca et al., 2002). A Eq. 1, descreve a relação entre a taxa de consumo de O2 ou, da produção de 
CO2 do produto, e, as concentrações de O2. Foram introduzidas diversas modificações à Eq. 1 para 
descrever o efeito inibidor das concentrações de CO2 sobre a taxa de consumo de O2 (Peppelenbos e 
Van’t Leven, 1996). Em consequência o processo respiratório simplifica-se à semelhança de uma reacção 
enzimática inibida pelo próprio produto da reacção, no caso pelo CO2. De entre os diferentes tipos de 
inibição enzimática, a inibição não competitiva (Eq. 2) parece ser o modelo que melhor descreve o efeito 
do CO2 na taxa de respiração aeróbia dos frutos (Peppelenbos e Van’t Leven, 1996). No entanto, em 
condições anaeróbias, a taxa de produção de CO2 pode ser calculada através da Eq. 3, onde se considera 
uma inibição dos processos fermentativos devido às concentrações elevadas de O2 e, na qual se incluem 
dois términos. Um para descrever o processo oxidativo e outro o processo de anaerobiose (Peppelenbos 
et al., 1996). Para além disso, a equação de Michaelis-Menten pode ser quantificada através da equação 
de Arrhenius, mediante uma relação linear de valor de Q10 que mede o incremento da taxa respiratória 
pelo aumento da temperatura em 10 ºC (Fonseca et al., 2002).  
A aplicação real destes modelos compreende algumas limitações, principalmente porque se assume uma 
temperatura constante durante a armazenagem e, esta na prática, sofre muitas flutuações.  
Noutro campo outra limitação desta metodologia prende-se com as características de permeabilidade dos 
filmes de embalagem disponíveis no mercado. Os filmes de polipropileno orientado (OPP), polipropileno 
orientado bi-axial (BOPP), ou LPDE, de uso corrente na indústria, apresentam características de 
permeabilidade ao O2 baixa e, uma permeabilidade selectiva elevada (razão CO2TR / OTR). Estas 
especificações são inadequadas para produtos com taxas de respiração elevadas. Simultaneamente o 
filme deverá possuir uma razão CO2TR / OTR baixa, necessária para maximizar os efeitos das condições 
da atmosfera modificada. Não sendo possível estabelecer o equilíbrio adequado para ambos os fluxos 
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gasosos (O2, CO2), deve ser dada prioridade ao fluxo gasoso do O2, uma vez que é o factor mais 
determinante no estado de equilíbrio da atmosfera modificada (Devlieghere et al., 2000). 
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RO2 e RCO2 : taxa de consumo de O2 e produção de CO2 
[mL.(kg.h)-1];  
O2 e CO2: concentrações de gás (kPa); 
Vmax: velocidade máxima de consumo de O2 [mL.(kg.h)-1]; 
KM: concentração de O2 correspondente ao consumo de O2 em 
50% do máximo (kPa); 
Kmn CO2 : concentração de CO2 correspondente ao consumo de 
O2 inibido em 50%; 
RQox: coeficiente de respiração; 
CO2 (f) Vm : taxa máxima de produção fermentativa de CO2 
[mL.(kg.h)-1]; 
Kmc O2 (f) : constante de Michaelis-Menten de inibição da 
produção fermentativa de CO2. 

O filme designado por POP-1, constituído por uma nova resina AFFINITY TM PF 1200, é específico para 
MAP de HMP que possuem elevadas taxas de respiração, isto é, quando as necessidades de transmissão 
de O2 (OTR) excedem níveis de 400 cm3.100 in-2.dia-1.atm-1 (25 ºC) (Wooster, 1998). Este filme combina 
uma taxa de transmissão ao O2 elevada com outras características necessárias à boa performance da 
embalagem, normalmente sacrificadas pelo aumento da OTR, tais como, propriedades ópticas, 
resistência / rigidez, coeficiente de fricção, performance da soldadura, capacidade de extrusão e 
características de impressão.  
Segundo Watada e Qi (1999), a composição das atmosferas adequadas na armazenagem de HMP 
assemelham-se às que se aconselham para os congéneres inteiros. Opinião diferente é expressa por 
Gorny et al. (1999) atribuindo um comportamento distinto aos frutos cortados, devido ao aumento da taxa 
de respiração.  
No Quadro 13 apresenta-se a composição gasosa recomendada para alguns frutos minimamente 
processados, determinada sob condições experimentais de atmosfera controlada, com indicação da 
temperatura de armazenagem, da eficiência e do período de vida útil expectável para cada caso. Tendo 
em conta a brevidade do período de vida útil dos HMP poderá, em certos casos, ser preferível a utilização 
da modificação activa da atmosfera, uma vez que na modificação passiva o estado de equilíbrio gasoso 
pode ser alcançado tardiamente, ficando os produtos submetidos a condições gasosas inadequadas 
(Devlieghere et al., 2000).  
Nos frutos, para além dos requisitos específicos relativamente à composição atmosférica devem também 
ser considerados os limites de tolerância ao O2 e CO2, a partir dos quais se desencadeiam danos 
fisiológicos nos produtos. A título de exemplo, a pêra cortada é susceptível de sofrer danos, quando 
submetida a valores de CO2 superiores a 10%. Os sintomas expressam-se pelo acentuado escurecimento 
das superfícies cortadas, necrose e amolecimento dos tecidos (Gorny et al., 1998b). No caso do kiwi às 
fatias, a armazenagem para além das condições de atmosfera aconselhada, pode promover o 
aparecimento de sabores e aromas anormais (Crisosto e Kader, 2000).  
Os conhecimentos actuais em HMP são fundamentalmente resultado de estudos empíricos. No Quadro 
15, apresentam-se as concentrações gasosas que demonstraram eficiência na retenção da qualidade de 
diferentes HMP (Martín-Belloso et al., 2006).  
Alguns trabalhos reflectem a dificuldade existente em regular a atmosfera passiva gerada na fase de 
equilíbrio gasoso. Gil et al. (1996a) em arilos de romã demonstraram que a embalagem em MAP passiva 
(filme OPP) promoveu a retenção da composição individual de pigmentos antociânicos, responsáveis pela 
cor dos arilos do fruto, contribuindo igualmente para a diminuição das perdas de massa, face à situação de 
embalagem em atmosfera normal (barquetas abertas). Em estudos posteriores, Gil et al. (1996b) fizeram a 
avaliação do efeito de diversas condições MAP (passiva e duas condições de MAP activa com utilização 
do filme OPP). Para as três condições de atmosferas testadas, não foram verificadas diferenças nos 
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atributos da qualidade avaliados (acidez total, teor de sólidos solúveis, escurecimento e pigmentos 
antociânicos) ao longo do período de armazenagem. O facto foi atribuído à elevada permeabilidade do 
filme de OPP ao CO2 que estabeleceu, na fase de equilíbrio, uma concentração gasosa para este gás 
semelhante nas três situações. De qualquer forma, as situações de embalagem MAP foram mais 
favoráveis relativamente à perda de massa e à retenção dos pigmentos antociânicos, em comparação com 
a situação de embalagem aberta. 

Quadro 13 Recomendações sumárias das condições de atmosfera controlada, para frutos FMP.  

  Atmosfera  
Fruto Temperatura (ºC) % O2 % CO2 Eficácia 

Dióspiro, fatias 0-5 2 12 Fraca 
Kiwi, fatias 0-5 2-4 5-10 Boa 
Laranja, fatias 0-5 14-21 7-10 Moderada 
Maçã, fatias 0-5 <1 - Moderada 
Manga, cubos 0-5 2-4 10 Boa 
Melancia, cubos 0-5 3-5 10 Boa 
Melão, cubos 0-5 3-5 6-15 Boa 
Meloa (cantaloupe), cubos 0-5 3-5 6-15 Boa 
Meloa, cubos 0-5 2 10 Boa 
Morango, fatias 0-5 1-2 5-10 Boa 
Pêra, fatias 0-5 0.5 <10 Ligeira 
Pêssego, fatias 0 1-2 5-12 Ligeira 
Romã, arilos 0-5 - 15-20 Boa 
Toranja, fatias 0-5 14-21 7-10 Moderada 

Fonte: Gorny, 2001. 

No Quadro 14, apresentam-se alguns limites de concentração de O2 e CO2, responsáveis pela 
acumulação de etanol e acetaldeído, e pelo aparecimento de sabores e odores desagradáveis em frutos 
minimamente processados, submetidos a AM. 

Quadro 14 Concentração de O2 e/ou de CO2 indutoras de respiração anaeróbia em FMP sujeitos a 
AM. 

Fruto % O2 % CO2 Fonte bibliográfica 
Kiwi  < 2.0 > 10 Agar et al., 1999 
Pêssego  < 0,25 > 20 Gorny et al., 1999 
Maçã < 0,1 - Warner, 2000 

 

Segundo Tapia de Daza et al. (1996) e Beaudry (1999), a aplicação desta metodologia a frutos que 
apresentam uma actividade metabólica mínima ou nula (frutos não climatéricos) não apresenta grandes 
vantagens no que respeita ao prolongamento do período de vida do produto. 
Na maioria das vezes, o efeito da modificação da atmosfera, não é por si só suficiente para evitar as 
alterações indesejáveis na qualidade de HMP e, deverá ser reforçado com outros meios auxiliares, como a 
aplicação de tratamentos químicos (Gorny et al., 1998b; Sapers e Miller, 1998; Massantini et al., 2000; 
Soliva-Fortuny et al., 2002a). 
Em situações de MAP, a oportunidade de desenvolvimento de patogénicos psicrotróficos não ácidos 
(pH > 4,5) aumenta tendo em conta o prolongamento do período de vida dos produtos alcançado nestas 
condições (Tapia de Daza et al., 1996). Uma das grandes preocupações refere-se ao Clostridium 
botulinum. Este microrganismo foi isolado numa grande variedade de vegetais e o respectivo 
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desenvolvimento e produção de toxina é possível em HMP, sob determinadas condições de temperatura, 
pH e atmosfera (O2 < 1%) (Nguyen-the e Carlin, 1994, Warner, 2000).  
No âmbito da MAP, pode ainda ser efectuado um controlo mais efectivo da concentração de gases 
(atmosféricos e outros) no interior da embalagem, através da inclusão de dispositivos apropriados no 
interior. Como exemplos, podem referir-se os absorvedores ou adsorvedores de O2 e CO2 (carvão activado 
e limalha de ferro, respectivamente) e os absorvedores de etileno (permanganato de potássio e carvão 
com cloreto de paládio). A combinação de sistemas MAP e de embalagem activa, apesar de envolverem 
custos adicionais, apresenta grandes potencialidades para o prolongamento do período de vida de HMP 
(Al-Ati et al., 2000). Alguns estudos demonstraram que a utilização do absorvedor de etileno (carvão com 
cloreto de paládio) foi efectiva na remoção deste gás do interior do sistema de embalagem (Abe e Watada, 
1991; Agar et al., 1999), com efeitos positivos na diminuição da taxa de amolecimento de kiwi e banana 
minimamente processados (Abe e Watada, 1991; Agar et al., 1999), assim como contribuiu para a 
retenção do teor em ácido ascórbico de kiwi cortado (Agar et al., 1999). 

Quadro 15 Composição gasosa recomendada na conservação MAP para diferentes FMP. 

Fruto Atmosfera Fonte bibliográfica  

Maçã < 1 kPa O2 
Gil et al. (1998)  
Soliva-Fortuny et al. (2002a) 

Pêssego 
0.5 kPa O2 
2 kPa O2 

Rosen y Kader (1989) 
Gorny et al. (2000) 
Soliva-Fortuny et al. (2004b) 

Kiwi 2 kPa O2 + 5 kPa CO2 Agar et al. (1999) 
Meloa 4 kPa O2 + 10 kPa CO2 Bai et al. (2001) 

Melão  
2 kPa O2 + 10 kPa CO2 
5 kPa O2 

Qi et al. (1999) 
Ayhan e Chism (1998) 

Melancia 3 kPa O2+ 15 kPa CO2 Cartaxo et al. (1997) 
Manga 2 kPa O2 + 10 kPa CO2 Nithiya et al. (2001) 
Caqui 2 kPa O2 + 12 kPa CO2 Palmer-Wright e Kader (1997) 
Morando 1-2 kPa O2 + 10 kPa CO2 Watada et al. (1996) 
Citrinos  ar Palma et al. (2003) 

 

Existem ainda outras moléculas biologicamente activas cuja aplicação no ambiente de embalagem pode 
apresentar-se vantajosa para a conservação dos produtos. Exemplos disso são certos ácidos e compostos 
aromáticos que possuem actividade anti-fúngica. O estudo realizado por Song et al. (1996) demonstra que 
a aplicação de tratamentos com vapores de hexanal, em maçã cortada (Golden Delicious e Jonagold), 
demonstrou efeito anti-fúngico, inibindo o desenvolvimento epífito dos bolores Penicillium expansum e 
Botrytis cinerea. Para além da prevenção da deterioração do produto, o hexanal foi metabolizado pela 
maçã, contribuindo favoravelmente para o desenvolvimento de compostos voláteis importantes no aroma. 
Frutos tais como a pêra, o morango, a banana, o ananás e o melão poderão igualmente beneficiar desta 
técnica (Song et al., 1996). 

2.3.2 Revestimentos comestíveis 

Os revestimentos comestíveis são constituídos por diferentes substâncias poliméricas, aplicadas em 
camada fina sobre os produtos tornando-se parte integrante dos mesmos. Constituem uma barreira semi-
permeável (gases, vapor de água e outros solutos) e, podem ser considerados como um tipo particular de 
material de embalagem. 
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A utilização de revestimentos comestíveis apresenta diversas potencialidades tecnológicas, englobando os 
efeitos de vários dos tratamentos anteriormente descritos: Constitui uma forma alternativa de embalagem 
em AM (Nisperos-Carriedo e Baldwin, 1996; Ahvenainen, 1996); Substitui a cutícula natural dos produtos 
cortados e descascados contribuindo para evitar as diversas transferências de massa; Preserva 
igualmente a integridade estrutural; Serve de suporte para a aplicação de aditivos. Todos estes efeitos são 
mantidos após a abertura da embalagem primária, contribuindo favoravelmente para o prolongamento do 
período de vida e manutenção da qualidade. 
Os polímeros que compõem os revestimentos comestíveis podem ser constituídos, por um ou mais de 
quatro grupos principais de compostos, lípidos, resinas, polissacáridos e proteínas. As propriedades de 
barreira selectiva dos revestimentos comestíveis, são muito dependentes da composição química 
principal.  
Lípidos (acetaldeídos monoglicéridos, ácido esteárico, ácido láurico ou ésteres de sacarose de ácidos 
gordos e cera de parafina, cera de abelha e cera de carnaúba). Os revestimentos lipídicos têm uma 
aplicação generalizada em frutos e hortícolas inteiros, quando o objectivo principal é retardar a 
transferência de humidade (Baldwin et al., 1995). 
Resina Shellac (secreção de insecto). O shellac é muito utilizado no revestimento de hortofrutícolas 
inteiros para minimizar as perdas de humidade. Em termos de propriedades de barreira (vapor de água e 
gases) situa-se numa posição intermédia entre os revestimentos lipídicos e os hidrocoloidais 
(polissacáridos e proteínas) (Baldwin et al., 1995). 
Polissacáridos (Celulose e derivados, derivados de amido, pectinas, quitosano, alginato e carragenina). 
Os revestimentos à base de celulose e quitosano, têm mostrado bons resultados no prolongamento da 
vida de HMP. Em particular, o quitosano (derivado de quitina), apresenta adicionalmente propriedades de 
inibição para alguns bolores (Nisperos-Carriedo e Baldwin, 1996). 
Proteínas (Caseína, proteína de soja, gelatina, zeína, glúten de trigo e albumina do ovo). As principais 
proteínas utilizadas na formulação de revestimentos para HMP são a caseína e a proteína de soja 
(Baldwin et al., 1995). 
Regra geral, os revestimentos constituídos à base de lípidos e de substâncias hidrófobas, como as resinas 
e algumas proteínas insolúveis, caracterizam-se por serem bastante efectivos como barreira de difusão ao 
vapor de água, por apresentarem baixa permeabilidade gasosa possuindo, além disso, uma fraca 
aderência às superfícies cortadas de hortofrutícolas de natureza hidrófila. 
Comparativamente, os hidrocolóides solúveis em água, como as proteínas e os polissacáridos, formam 
revestimentos com propriedades de barreira à transferência de água fraca, no entanto, possuem uma 
maior permeabilidade gasosa, apresentam melhores propriedades mecânicas e aderem mais facilmente 
às superfícies hidrófilas dos hortofrutícolas (Debeaufort et al., 1998). 
Dadas as vantagens e desvantagens inerentes a cada um dos grupos referidos, a maioria das formulações 
de revestimentos comestíveis apresenta uma composição mista e / ou de estrutura heterogénea. Os 
revestimentos compostos são constituídos por uma matriz com diferentes inclusões (glóbulos lipídicos no 
caso de emulsões, partículas sólidas como proteínas insolúveis) ou revestimentos de natureza diferente 
em dupla camada. A utilização destes revestimentos beneficia das características particulares de cada um 
dos componentes, no sentido de incrementar as trocas gasosas, as características de aderência e as 
propriedades de barreira ao vapor de água (Baldwin et al., 1995).  
O revestimento composto, resultante da combinação de quitosano com ácidos gordos (de elevado ponto 
de ebulição) é disso um exemplo. Neste revestimento, a adição de lípidos aumenta significativamente a 
propriedade de barreira ao vapor de água, ficando esta na dependência da capacidade hidrófoba das 
cadeias de ácidos gordos utilizados. A combinação particular de quitosano com o ácido láurico resulta num 
revestimento com boas propriedades de barreira ao vapor de água, sem contudo ser afectada a 
característica de difusão gasosa (Wong et al., 1992 cit in Nisperos-Carriedo e Baldwin, 1996). 
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Os revestimentos base podem ainda incorporar aditivos com funções de melhorar as características 
mecânicas do revestimento ou cumprir objectivos específicos para a manutenção da qualidade. 
Como exemplos dos primeiros são utilizados plastificantes (exp. glicerol) para aumentar a flexibilidade e 
alongamento das substâncias poliméricas, agentes surfactantes para reduzir o aw superficial e diferentes 
agentes lubrificantes (exp. silicone) de forma a prevenir a colagem dos produtos entre si (Baldwin et al., 
1995). A adição destes compostos pode, em certos casos, interferir com as propriedades de barreira do 
revestimento. É o caso da adição de plastificantes (ésteres de sacarose) que podem interferir no aumento 
da permeabilidade do revestimento ao vapor de água. 
Quanto aos aditivos, os revestimentos comestíveis podem incluir conservantes, antioxidantes, agentes de 
endurecimento, vitaminas, aromas e pigmentos. McHugh e Senesi (2000) demonstraram a eficiência da 
aplicação de revestimentos com introdução de diversos aditivos alimentares no prolongamento do período 
de vida de maçã fresca cortada. Por vezes, a própria natureza do revestimento e as condições de 
armazenagem em ambientes de elevada humidade relativa, ao favorecer o desenvolvimento microbiano, 
obrigam à introdução de conservantes (exp. sorbato) nas formulações (Baker e Hagenmaier, 1997). 
A aplicação de revestimentos comestíveis contribui ainda para a retenção dos aditivos à superfície dos 
produtos onde os mesmos são mais necessários. Neste sentido, têm sido efectuados estudos, em 
sistemas modelo de alimentos, que procuram definir o controlo da difusão de conservantes (ácido sórbico 
e sorbato de potássio) para o interior dos alimentos, a partir de diferentes filmes comestíveis.  
Os revestimentos diferem na sua forma de aplicação ao alimento. Podem ser compostos fluidos que 
envolvem o alimento ou compostos cuja estrutura se forma no contacto com o alimento (film-forming 
solution). A aplicação nestes casos pode ser efectuada com um pincel, por aspersão, por imersão ou 
fluidificação, após a qual se segue a remoção do excesso por secagem, drenagem ou centrifugação. 
Podem ainda ser estruturas previamente formadas e posteriormente aplicadas ao alimento (técnica de 
“embrulho”).  
Nos últimos 30 anos, verificou-se um grande incremento nesta tecnologia, tendo sido desenvolvidos, com 
grande sucesso, vários revestimentos para aplicação em frutos inteiros (Quadro 16) (Baldwin et al., 1995).  

Quadro 16 Exemplos de revestimentos comerciais, composição principal e respectivas aplicações em 
frutos.  

Revestimentos comerciais Composição principal Aplicação 

PacRite 585 Shellac e resina Citrinos 
PacRite Apple Wax 61 Shellac e cera de carnaúba Maçãs 
Primafresh 31 Cera de carnaúba Maçãs e citrinos 
Sta-Fresh 360 Resina natural Citrinos, maçãs e 

prunoideas 
Shied-Brite PR-190 Ceras naturais Pêra 
Apple Britex 559 Cera oxidada de polietileno Maçã 
Fresh wax 625 Cera de carnaúba Meloa, ananás, maçã e 

citrinos 
Pro-long Poliésteres de sacarose e ácidos 

gordos de carboximetilcelulose de 
sódio 

A maior parte dos 
hortofrutícolas 

Semperfresh Ésteres de sacarose e ácidos 
gordos e carboximetilcelulose de 
sódio 

A maior parte dos 
hortofrutícolas 

Nutri-Save Chitosin carboximetil N, O Maçã e pêra 
Nature-Seal Derivados da celulose e 

emulsificantes  
Manga, papaia, pêra e lima 

Fonte: Nisperos-Carriedo e Baldwin, 1996. 
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Algumas das formulações comerciais descritas no Quadro 16 foram igualmente testadas em HMP, 
designadamente o filme Nature Seal 1020, efectivo para a maçã, pêra e abacate (Baldwin et al., 1996). Os 
filmes Semperfresh e Freshseal foram testados em alperces cortados, contudo sem resultados conclusivos 
(Massantini et al., 2000). Reyes (1997) desenvolveu e patenteou um revestimento, cuja formulação inclui o 
alginato de sódio e aditivos (cloreto de cálcio, ácido ascórbico e ácido cítrico) com aptidão para diversos 
frutos minimamente processados, nomeadamente maçã, pêra, laranja e mistura de maçã e melão.  
No Quadro 17, são apresentados alguns estudos de aplicação de revestimentos comestíveis a FMP e 
respectivos efeitos na qualidade. A aplicação de revestimentos comestíveis é particularmente bem 
sucedida em produtos muito vulneráveis a perdas de humidade (Baker e Hagenmaier, 1997).  

Quadro 17 Exemplos de revestimentos comestíveis em frutos minimamente processados. 

Fruto Tipo de revestimento Aditivos Efeitos do revestimento  Fonte 
bibliográfica 

Maçã Quitosano 
 

Cera de abelha Inibição desenvolvimento 
microbiano  

Assis e Pessoa 
(2004) 

 Carragenato / CPS+CMS Glicerol, PEG, 
AA, AO, AC 

Diminuição da 
permeabilidade gasosa; 
melhoria na qualidade 
sensorial 

Lee et al. (2003) 

 APS + CAB Glicerol, AE Diminuição da 
permeabilidade gasosa; 
prevenção do 
escurecimento e perda de 
água 

Pérez-Gago et al. 
(2003) 

 Puré de maçã + 
pectina + CAB  
 

Glicerol, AA, 
AC 

Prevenção do 
escurecimento e perda de 
água 

McHugh e Senesi 
(2000) 

 Alginato Glicerol, óleo 
de girassol, N-
cys 

Prevenção do 
escurecimento e perda de 
água 

Rojas-Graü et al. 
(2007b) 
 

 Carragenato pectina, 
alginato, CM + MGA 

pectina, 
alginato, CM + 
MGA AA, AC, 
CaCl2, NaCl 

Diminuição da produção 
de CO2 e etileno 

Wong et al. 
(1994) 
 

Pêra Celulose microcristalina PEG, SP, AA, 
CaCl2 

Prevenção do 
escurecimento e perda de 
água e retenção de aroma 

Olivas et al. 
(2003) 

Morango CPS + Caseína + 
pectina + agar 

Glicerol, CaCl2 Prevenção do 
desenvolvimento bolores 

Vachon et al. 
(2003) 

Papaia Alginato  Glicerol, óleo 
de 
girassol, AA 
 

Prevenção de perda de 
água, AA e aroma 

Tapia et al. 
(2005) 

Manga  Carboximetilcelulose Lecitina, PEG, 
AC 

retenção da cor em fresco Níspero-Carriedo 
(1994) 

 Quitosano  Prevenção de perda de 
água e retenção da cor e 
aroma em fresco 

Chien et al. 
(2007) 

CPS: soro de leite concentrado; PEG: polietilenoglicol; AA: ácido ascórbico; AO: ácido oxálico; AC: ácido cítrico; 
APS: proteínas de soro de leite; AE: ácido esteárico; MGA: monoglicérido acetilado; SP: sorbato de potássio. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 PERA ROCHA (PYRUS COMMUNIS L.) 

A pêra cv. Rocha (Pyrus communis L.) pertence à família Rosaceae e sub-família Pomoideae é um fruto 
partenocárpico de forma predominantemente oblonga, piriforme, ovada, de cor amarela clara, com 
pigmentação homogénea, adquirindo, por vezes, uma mancha rósea do lado do sol e com carepa típica 
unida na base e dispersando-se por toda a superfície. A polpa é branca, macia, fundente, granulosa, doce, 
não ácida, muito suculenta e de perfume ligeiramente acentuado. 

Para além das características intrínsecas do 
produto, a pêra Rocha apresenta como vantagem 
face às outras cultivares de pêra, o facto de ter uma 
excelente capacidade de conservação e resistência 
ao transporte e manuseamento, que se traduz na 
possibilidade de ter uma época de comercialização 
bastante prolongada, sem quebra de qualidade.  
As campanhas de produção de pêra Rocha têm, 
por norma, início em Agosto e término em meados 
de Setembro, atingindo picos produtivos nas 
últimas semanas de Agosto. A pêra Rocha 
apresenta boa qualidade gustativa e boa 
capacidade de amadurecimento após longos 
períodos de conservação, quando mantida sob 

condições de refrigeração (0 ºC) e em condições de atmosfera controlada (2,0 – 2,5% de O2 e 0,5 – 0,7% 
de CO2), embora revele alguma sensibilidade à acção do dióxido de carbono quando este ultrapassa 
níveis de 1,2 % - 1,3 %, em combinação com uma concentração de oxigénio da ordem dos 3,0% a 3,5%. 
Esta sensibilidade, vulgarmente conhecida por “brownheart” ou “carbon dioxide injury”, pode manifestar-se 
quer através do acastanhamento da zona próxima da cavidade carpelar quer através da formação de 
verdadeiras “cavernas” no seio da polpa dos frutos, que os desvalorizam comercialmente. 
Em termos composicionais, a pêra apresenta elevados teores de água, sendo a respectiva composição 
química variável, dependente de factores como: cultivar, práticas agrícolas, data de colheita e estado de 
desenvolvimento. No Quadro 18 encontra-se sumariada a composição química e nutricional média por 
100 g de pêra. Tal como a maioria dos frutos, a pêra apresenta uma elevada percentagem de água, cerca 
de 80%, o que a torna diurética e é suavemente adstringente pela sua riqueza em taninos. A pêra é 
igualmente uma boa fonte de energia pelo seu conteúdo em glúcidos (cerca de 15%). É um fruto 
extremamente rico em pectina, uma fibra solúvel importante na dieta humana. No que respeita aos sais 
minerais, apresenta um elevado teor em cálcio e fósforo (9 – 11 mg.100 g-1). Em termos de conteúdo 
vitamínico, predomina a vitamina C (4,2 mg.100 g-1), embora possua também algumas vitaminas do 
complexo B e alguma vitamina PP. 

 
Figura 12 Pêra Rocha. Fonte: Anuário Vegetal, 2003. 
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Quadro 18 Composição média de pêra. Valores expressos por 100 g de parte comestível.  

Designação  Quantidade Unidade 
Valor energético  58 kcal 
Água  83,71 g 
Proteína  0,38 g 
Lípidos Totais  0,12 g 

 Ác. gordos saturados 0,006 g 
 Ác. gordos mono-insaturados 0,026 g 
 Ác. gordos poli-insaturados 0,029 g 

Glúcidos  15,46 g 
Fibra total dietética  3,1 g 

 Sacarose 0,78 g 
 Glucose 2,76 g 
 Frutose 6,23 g 

Cinza  0,33 g 
Minerais    

 Cálcio 9 mg 
 Ferro 0,17 mg 
 Magnésio 7 mg 
 Fósforo 11 mg 
 Potássio 119 mg 
 Sódio 1 mg 
 Zinco 0,10 mg 
 Cobre 0,082 mg 
 Manganésio 0,049 mg 
 Flúor 2,2 µg 
 Selénio 0,1 µg 

Vitaminas    
 Vitamina C 4,2 mg 
 Tiamina 0,012 mg 
 Riboflavina 0,025 mg 
 Niacina 0,157 mg 
 Vitamina B-6 0,028 mg 
 Vitamina E (alpha-tocopherol) 0,12 mg 
 Vitamina K (phylloquinone) 4,5 µg 

Outros    
 β-caroteno 13 µg 
 β-criptoxantina 2 µg 
 Luteína + Zeaxantina 45 µg 

Adaptado de http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/cgi-bin/. 

Em Portugal produção nacional deste fruto assenta na cultivar Rocha e representa cerca de 97% da 
produção total de pêra. Esta cultivar beneficia desde 1993 de Denominação de Origem Protegida (DOP) - 
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"Pêra Rocha do Oeste". A CODIMACO é a entidade responsável pela certificação das suas características 
de rusticidade e organolépticas únicas, bem como das especificações que estabelecem as regras de 
produção, nomeadamente condições de produção, condução dos pomares, colheita e acondicionamento. 
Os pomares são conduzidos segundo modelos actualizados. A colheita é feita para caixas desinfectadas e 
os frutos entram em refrigeração num prazo máximo de 24 h após a colheita.  
As áreas de produção localizam-se na sua grande maioria, na Costa Central Oeste, região responsável 
por 90% da produção nacional. A área geográfica, constante do Despacho nº 50/94 de 20-01-94, engloba 
os concelhos de Sintra, Mafra, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Vila Franca de Xira, 
Azambuja, Torres Vedras, Cartaxo, Lourinhã, Bombarral, Cadaval, Santarém, Rio Maior, Peniche, Óbidos, 
Caldas da Rainha, Torres Novas, Alcanena, Alcobaça, Nazaré, Porto de Mós, Batalha, Tomar, Ferreira do 
Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha Grande e Pombal. É nos concelhos do Bombarral, Cadaval, 
Caldas da Rainha e Lourinhã que se encontra uma mancha de pomar correspondente a 64% da área total 
de pêra no Oeste. A quase totalidade da pêra Rocha é produzida em Portugal, embora alguns países já 
tenham pomares desta variedade como a França, a Espanha e o Brasil.  
Estima-se que cerca de 50% da produção de pêra Rocha seja escoada através de Estruturas 
Organizadas, nas quais estão incluídas as organizações de produtores (OP) (30%). A restante produção é 
comercializada por produtores individuais e outros operadores. No mercado interno, a pêra é 
transaccionada nas grandes cadeias de distribuição, nos mercados abastecedores e nos mercados 
regionais. O mercado nacional representa o principal destinatário deste fruto absorvendo cerca de 70% da 
produção de pêra Rocha. A pêra de calibre demasiado pequeno é preferencialmente canalizada para a 
indústria de transformação.  
A pêra Rocha impõe-se há já uma década no mercado externo, sendo um produto que nos permite 
manter, com vantagem, um saldo positivo na balança comercial. Em 2004, o volume de vendas ao exterior 
totalizou 22 milhões de euros, para cerca de 16 milhões de euros de importação. Os principais mercados 
de exportação de pêra Rocha têm sido a Reino Unido (41%), França (17%), e Brasil (14%), quer pela 
regularidade quer pelas quantidades consumidas. Embora em menores quantidades, a Irlanda (9%), 
Holanda (7%) e Federação Russa (4%), afiguram-se também como mercados que se mantêm regulares.  
A Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha (ANP) é a entidade responsável pela gestão e 
marketing da pêra Rocha do Oeste DOP, abrangendo toda a fileira e tendo como associados todos os 
exportadores certificados de pêra Rocha, bem como todas as Centrais Fruteiras de Pêra Rocha do Oeste 
DOP. Segundo esta entidade, o valor das vendas da produção de pêra Rocha representa cerca de 90 
milhões de euros por ano. Segundo dados do IDRH (Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica), 
relativos à campanha de 2002/03, o peso da produção de pêra Rocha do Oeste DOP, na produção total de 
frutos com nomes protegidos foi de 86%. Até ao ano de 2004, a quase totalidade da produção de Pêra 
Rocha do Oeste DOP destinou-se ao mercado externo, tanto para a UE, como para países terceiros. Os 
principais países de destino foram: Reino Unido, Rússia, Brasil, Irlanda, França, Canadá e Espanha 
(Fonte: ANP/CODIMACO). A pêra com destino a países terceiros é sujeita ao processo de certificação 
pela CODIMACO, enquanto a com destino à UE só é certificada se os associados assim o requererem. 

3.2 METODOLOGIAS DE PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS  

3.2.1 Selecção da matéria-prima  

A pêra da variedade Rocha utilizada neste trabalho foi fornecida pela empresa CAMPOTEC no âmbito do 
Projecto Agro nº 88 (“Frutos Frescos Cortados – Tratamentos Pós-Colheita para o Prolongamento da Vida 
Útil”). Os frutos utilizados predominantemente do produtor “Produtos Quinta do Brejo Vale da Macieira” 
foram colhidos em estado de pré-maturação (prévio ao climatérico). Os frutos foram armazenados em 
câmaras de refrigeração (0 – 1 ºC, com controlo de etileno) e, mantidos nestas condições por períodos de 
6 - 7 meses.  
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No presente estudo foram utilizados frutos de calibre intermédio: 65 mm de diâmetro e 75 mm altura e, em 
estado de maturação em “verde” avaliado pela coloração externa da epiderme (predominantemente 
verde). À chegada aos laboratórios do INETI, os frutos foram mantidos nas mesmas condições de 
refrigeração (câmara FITOCLIMA modelo S 600 Pharma) até serem utilizados nos ensaios (no máximo 1 
semana). Para a constituição dos lotes utilizados nos diferentes ensaios efectuou-se ainda a eliminação de 
unidades defeituosas (exp. frutos mal conformados, com lesões físicas e /ou podridões). 

3.2.2 Operações processamento mínimo 

Na Figura 13, apresentam-se as operações unitárias de processamento mínimo. De forma a garantir a 
qualidade higiénica exigida ao nível deste tipo de processamento, todos os materiais em contacto com os 
frutos (bancadas de trabalho, facas e tanques de descontaminação (aço inoxidável) foram previamente 
lavados e desinfectados (álcool a 70º). 
Na sequência de operações adoptou-se o sistema de “marcha em frente” para evitar contaminações 
cruzadas. Após o descasque dos frutos (manual / facas, seguiu-se o corte em quartos, com eliminação da 
secção interna que inclui os caroços (Figura 14). 
A operação de descontaminação foi efectuada, por imersão dos quartos de fruto (cestos com 16 a 20 
unidades) em solução de hipoclorito de sódio (100 ppm cloro livre, pH 6,5, T<10ºC, 1 minuto) e, de 
enxaguamento (água da rede publica, T<10 ºC, 1 minuto). As soluções de descontaminação e a água de 
enxaguamento foram substituídas ao final de duas utilizações. No seguimento, efectuou-se o escorrimento 
e a secagem (papel absorvente) dos quartos. Por fim os quartos foram incluídos aleatoriamente em sacos 
de filmes semi-permeáveis de polipropileno biorientado (permeabilidade 1100 e 3000 cm3.m-2.24h-1, O2 e 
CO2 a 23 ºC, respectivamente) para a constituição das amostras. Os sacos foram termo soldados e 
armazenados de imediato em câmara de refrigeração (FITOCLIMA) à temperatura de 5 ºC ± 1 ºC até 
momento de análise. Todas as amostras preparadas desta forma foram identificadas no trabalho por 
Am_Ctr. 
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Figura 13 Esquema geral de preparação das amostras controlo (Am_Ctr). 

. 
Figura 14 Quartos de pêra Rocha. 

3.2.3 Pré tratamento térmico  

Os pré-tratamentos térmicos (TT), foram efectuados por imersão dos frutos inteiros em banho de água 
(25 L), termostatizado (± 1 ºC; Digiterm100, Selecta), e com agitação. O controlo da temperatura foi ainda 
efectuado com recurso à utilização de termopares (Ellab do tipo T), colocados no ambiente do banho e no 
interior de um fruto (aproximadamente no ponto frio).  
Para o cumprimento da intensidade térmica estipulada pelos diferentes desenhos experimentais (binómios 
tempo / temperatura) seguiu-se a seguinte metodologia: os frutos foram imersos quando a temperatura da 
água dos banhos alcança o valor pretendido. Como a imersão dos frutos acarreta o abaixamento da 
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temperatura da água, a contagem do tempo de imersão foi efectuada a partir do momento em que se 
verifica a retoma da temperatura estipulada (ca. 2 a 3 minutos). No final dos tempos estipulados os frutos 
foram de imediato arrefecidos pela imersão dos mesmos em água com gelo fundente. Os frutos são secos 
com papel absorvente, seguindo-se um período de armazenagem (câmara FITOCLIMA, 1 ºC). No dia 
seguinte seguem-se as operações de processamento mínimo (PM) descritas anteriormente. As amostras 
preparadas desta forma independentemente da intensidade térmica a que foram submetidas foram 
identificadas no trabalho por Am_TT_binómio T / t. 

3.2.4 Pré acondicionamento em atmosfera de elevada concentração de oxigénio  

O acondicionamento do fruto inteiro em atmosfera de elevada concentração de O2 foi executado em 
sistema de embalagem activa, utilizando O2 puro (uso medicinal), numa embaladora (Inauen Maschinen 
AG modelo VC999/K3N) provida de uma válvula de segurança para este gás. Foram utilizados filmes 
plásticos, BB4L da Cryovac, de baixa permeabilidade ao oxigénio com as seguintes especificações: 
30 cm3 O2.m-2.24 h-1.bar-1, 150 cm3 CO2.m-2.24 h-1.bar-1 e 20 g H2O (V).m-2.24 h-1.bar-1, a 23 ºC.  
A única variável considerada neste pré-tratamento foi a duração do período de exposição dos frutos. Para 
cada condição de tempo de acondicionamento estipulado nos desenhos experimentais (n = 8, 16 e 
30 dias) foram constituídos sacos (5 frutos cada) necessários para cumprir o protocolo experimental. A 
concentração de O2, de ca. 95-100%, no interior dos sacos, foi previamente confirmada (testes destrutivos) 
mediante a monitorização da atmosfera interna no final do ciclo de embalamento. Efectuou-se igualmente 
a verificação da atmosfera interna dos sacos, no final dos respectivos períodos de acondicionamento 
(n = 8, 16 e 30 dias). Os tempos de entrada em acondicionamento foram calendarizados em contagem 
decrescente relativamente ao dia de processamento mínimo, permitindo que o conjunto de amostras mp 
provenientes dos diferentes períodos de exposição fossem avaliadas nos mesmos dias ao longo da 
armazenagem. As amostras mp assim preparadas foram identificadas no trabalho como Am_acond_nd 
(n = 8, 16 e 30 dias). 

3.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 

3.3.1 Avaliação da Composição da Atmosfera (CO2 e O2) 

A avaliação da composição da atmosfera (CO2 e O2) foi efectuada com utilização do analisador de gases 
ABISSPRINT. A recolha das amostras gasosas é efectuada por meio de uma seringa hipodérmica que 
atravessa a embalagem através de um septo de adesivo. 

3.3.2 Determinação da taxa respiratória e do coeficiente de temperatura (Q10) 

Para determinação da taxa respiratória de pêra Rocha (inteira e cortada em quartos), foi efectuada a 
medição da quantidade de CO2 libertado (%) pelo produto ao longo do tempo, quando uma determinada 
quantidade de amostra (volume e massa conhecidos) foi colocada num exsicador hermeticamente fechado 
(volume conhecido), mantido à temperatura previamente estabelecida. 
As determinações foram efectuadas, colocando o exsicador no interior de uma câmara climática (modelo 
FITOCLIMA), cuja gama de variação de temperatura é de 5 º a 45 ºC ± 0,5 ºC. Para cada uma das 
condições pré-definidas, foi efectuada previamente a estabilização da temperatura do sistema 
(frutos + exsicador), sendo o valor médio resultado de 5 determinações independentes. A dimensão da 
amostra foi de 4 frutos. Para o cálculo da taxa respiratória utilizou-se a Eq. 4, sendo os resultados 
expressos em ml CO2.kg-1.h-1. 
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Vlivre: volume livre no exsicador (ml); 
m: massa (g) 
t: intervalo de tempo (min) considerado para o registo 
de variação de CO2. 

Os métodos de determinação do Q10 mais divulgados são aqueles que se baseiam na equação de 
Arrhenius (Eq. 5) (Labuza e Fu, 1997; Varoquaux et al.,1999 e Benkeblia et al., 2000 e Benkeblia, 2004). 














−= RT

AE
expAkk  Eq. 5 

KA: Constante da equação de Arrhenius 
EA: Energia de activação J.mol-1 
R: Constante dos gases perfeitos (8.314 J.mol-1.K-1) 
T: Temperatura absoluta (K) 

De acordo com Varoquaux et al. (1999), para a maioria dos tecidos vegetais, o logaritmo da taxa 
respiratória (mmol.kg-1.h-1) decresce linearmente com a temperatura absoluta, no intervalo de temperatura 
compreendido entre 0 e 30°C, podendo o Q10 ser determinado através da representação gráfica de Gore 
após a linearização dos resultados obtidos dada pela Eq. 6.  

( ) bTaTTR Log +×=  Eq. 6 TRT: Taxa Respiratória à temperatura T (mmol.kg-1.h-1) 
a: declive da representação gráfica da função 
b: ordenada na origem 

O Q10 relaciona-se com a equação de Arrhenius (Eq. 5) através da Eq. 7, sendo calculado através da Eq. 
8: 

)10T(T
10

R
AE

a1010QLog
+

==  Eq. 7 

a101010Q =  Eq. 8 

Para esta modelização converteram-se os resultados de taxa respiratória obtidos, de ml CO2 kg -1 h-1 para 
mmol CO2 kg-1 h-1, através da equação dos gases perfeitos: 

TRnVP =  Eq. 9 
P: Pressão atmosférica (atm) 
V: Volume de gás (ml) 
R: Constante dos gases perfeitos 
(0,0820575 ml.atm.mmol-1.K-1) 
T: Temperatura (K) 

3.3.3 Determinações microbiológicas 

As determinações microbiológicas realizadas neste estudo envolveram contagens de microrganismos 
aeróbios a 30 ºC (EN ISO 4833: 2003), de bolores e leveduras (NP 3277-1: 1987), de bactérias lácticas 
(ISO 15214: 1998), de microrganismos psicrotróficos (NP 2307: 1987) e de enterobacteriaceas (ISO 
21528-2: 2004). 

3.3.4 Determinação do pH 

O valor de pH foi medido, por potenciometria, na polpa homogeneizada a partir de quartos de frutos que 
compõem a amostra, com auxílio de um potenciómetro Crison Micro pH 2001. Os valores médios de pH 
resultaram da média de n ≥ 3 determinações por amostra. 
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3.3.5 Determinação da acidez titulável 

A acidez titulável (AT) foi determinada de acordo com a NP 1421 de 1977. Os resultados são expressos 
em g ácido málico.kg-1 de produto, sendo os valores médios resultado de 3 determinações por amostra. 

3.3.6 Determinação humidade 

A determinação da humidade foi realizada de acordo com a NP- 784 de 1970. Foram efectuadas 3 
determinações por amostra e os resultados foram expressos em % (massa em massa). 

3.3.7 Determinação do teor de sólidos solúveis (TSS) 

O teor de sólidos solúveis (TSS) foi determinado utilizando um refractómetro ATAGO DRA1. As leituras 
efectuaram-se no sumo obtido directamente da filtração (gaze de algodão) de polpa esmagada a partir de 
quartos de frutos que compõem a amostra. Os resultados são expressos em °Brix (percentagem de 
sólidos solúveis por 100 g de produto), resultantes da média de n ≥ 3 determinações por amostra. 

3.3.8 Caracterização da enzima polifenoloxidase (PPO) 

Actividade enzimática da PPO 

A extracção da enzima compreendeu na fase inicial, a mistura de 25 g de pêra Rocha com 75 ml tampão 
fosfato de sódio (0,1 M, pH 7) e 5% PVPP (polivinilpirrolidona). A homogeneização desta mistura 
(GrindoMix GM200 (Retsch)) com a realização de 3 ciclos de funcionamento à velocidade e duração de 
4500 rpm x 45 s, intervalados por períodos de 1 minuto de descanso em gelo. Antes do último ciclo 
adicionou-se ao homogeneizado 10 µl de Triton-X100. Seguiu-se a centrifugação 
(5000 rpm x 4 ºC x 20 min - 4K15 Sigma® Laboratory Centrifuges, rotor n.º 11150) a < 5 ºC. O 
sobrenadante resultante foi considerado como o extracto enzimático cru. 
O doseamento espectrofotométrico da actividade enzimática foi efectuado a λ=420 nm (espectrofotometro 
ATI Unicam UV/VIS 4-500). O aumento da absorvância a 420 nm foi monitorizado automaticamente 
durante 1 minuto (software Vision32). 
Do mesmo extracto enzimático foram efectuadas três leituras, considerando 3 diluições diferentes do 
mesmo de forma a verificar a estequiometria da reacção enzimática. Para o efeito foram preparadas as 
seguintes misturas de reacção na cuvette: 3 volumes de extracto enzimático (75, 100 e 125  µl) para 2,5 
ml de solução substrato (catecol 70 mM em tampão fosfato de sódio 0,1 M, pH 7 ou pH 4) e tampão 
fosfato de sódio (0,1 M, pH 7 ou pH 4) a perfazer o volume total de reacção de 3 ml. A actividade da 
enzima foi calculada a partir da porção linear da curva (DO420 nm/min) devido à oxidação do substrato. 
Definiu-se 1 unidade (U) como a variação de 0,001 unidades de absorvência a 420 nm (espectrofotómetro 
ATI Unicam UV/VIS 4-500) por minuto por mililitro, nas condições de ensaio, exprimindo-se os resultados 
em U.100 g-1 (n = 3 por amostra). 

Extractos solúveis e insolúveis da PPO 

Com o objectivo de caracterizar a PPO de pêra Rocha e investigar a relação entre a sua natureza solúvel 
ou insolúvel (ligada) com a reactividade da mesma (formas activas e latentes da enzima) foi considerado o 
doseamento da actividade da PPO em extractos enzimáticos preparados de forma distinta de acordo com 
Concellón et al. (2004).  
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Neste sentido foi considerada como extracto solúvel o sobrenadante resultante do processo de extracção 
descrito no ponto 0, com excepção da adição do detergente Triton X-100. O pellet restante foi 
ressuspenso em tampão fosfato de sódio (0.1 M, pH 7) e, só nesta fase é que se adicionou o detergente 
(10 µl de Triton X-100) com a finalidade de extrair a enzima ligada. A mistura anterior foi centrifugada nas 
mesmas condições e o sobrenadante resultante foi considerado como o extracto insolúvel. Para ambos os 
extractos a actividade enzimática foi doseada de acordo com o descrito anteriormente. 

Cinética enzimática 

As constantes cinéticas KM e Vmax foram determinadas fazendo variar a concentração de substrato a partir 
da linearização de Lineweaver-Burk (Eq. 10), a qual transforma a equação de Michaelis-Menten num 
gráfico (Figura 15) em linha recta de 1/V em função de 1/[S], o qual intersecta o eixo de 1/V no ponto 
1/Vmax com uma inclinação de KM/Vmax.  
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maxV

MK*S
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maxV
1

V
1  Eq. 10 Vmáx - velocidade máxima de catálise 

KM - constante de Michaelis-Menten 
[S] - representa a concentração de substrato 

 
Figura 15 Gráfico de reciprocidade dupla (Lineweaver-Burk).  

pH óptimo 

A dependência da velocidade catalítica com o pH do meio foi determinada com recurso a dois tampões de 
forma cumprir a gama de pH de 4 a 8,5. Assim, para a gama de pH 4 a 7 utilizou-se o tampão citrato de 
sódio (0,1 M) e para a gama de pH 6 a 8,5 preparou-se o tampão fosfato de sódio (0,1 M). O doseamento 
da actividade da PPO foi efectuado para diferentes soluções substrato de catecol (70 mM) nos dois 
tampões mencionados.  

Temperatura de catálise óptima 

Na avaliação da influência da temperatura na velocidade de catálise efectuou-se o doseamento da 
actividade da PPO a diferentes valores de temperatura: 15 º, 20 º, 25 º, 30 º, 35 º e 45 ºC. Os extractos 
enzimáticos, bem como, a solução substrato, foram levados aos diferentes valores pretendidos (tubos de 
ensaio) em banho termostatizado (Haake L/D1). Para garantir a manutenção da temperatura durante o 
tempo de reacção foi utilizada, no doseamento espectrofotométrico, uma célula termostatizada (Unicam 
UV5-220 Thermostatted Cell Holder). 
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Fracções lábeis e termorresistentes 

Na determinação das fracções lábeis e termorresistentes da enzima PPO utilizou-se o método de análise 
proposto por Ling e Lund (1978 cit in Morales-Blancas et al., 2002) para analisar as cinéticas de 
inactivação térmica em sistemas constituídos por grupos enzimáticos com distintas estabilidades térmicas. 
As duas fracções do modelo assumem que cada fracção da enzima segue uma cinética de primeira ordem 
que se traduz matematicamente da seguinte forma: 
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  Eq. 11 

Em que t representa o tempo a uma determinada temperatura; EL0 e ER0 são as concentrações iniciais da 
fracção lábil e termoresistente, respectivamente; kL e kR são as taxas (constantes) lineares de reacção 
para as respectivas fracções da isoenzima para o substrato.  
Segundo Ling e Lund (1978 cit in Morales-Blancas et al., 2002), para simplificar a interpretação dos 
resultados de inactivação térmica, podem considerar-se duas situações limite para a Eq. 11 uma vez que a 
gama apresentada na literatura para os valores de k correspondentes às fracções estável e lábil da enzima 
é muito variada. Com base em estudos de inactivação térmica efectuados com soluções puras de POD, os 
mesmos autores, demonstraram que para tempos de tratamento prolongados normalmente a actividade da 
fracção lábil da isoenzima é inferior a 1%. Esta constatação permite sustentar a hipótese de que nessas 
situações a totalidade da fracção lábil é inactivada. Um critério semelhante foi aplicado por Rodrigo et al. 
(1997) para estimar a actividade inicial da fracção termoresistente da POD. Neste sentido, quando o tempo 
de aquecimento é prolongado (t), e –kL tende para zero e a Eq. 11 pode ser simplificada (Eq. 12): 
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  Eq. 12 

Neste seguimento a linearização da Eq. 12, é dada por, 
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Para períodos de aquecimento curtos as fracções termorresistentes deverão sofrer alguma inactivação 
térmica. No entanto, de acordo com Ling e Lund (1978 cit in Morales-Blancas et al., 2002) as diferenças 
entre a actividade teórica (assumindo que não ocorre inactivação das formas termorresistentes) e a 
actividade estimada foi inferior a 3,6%. Esta sobre estimação é considerada baixa em comparação com os 
erros experimentais. Neste sentido, para tempos (t) de tratamento curtos pouca da actividade da fracção 
termoresistente é inactivada e a Eq. 11 pode ser aproximada e rearranjada na Eq. 14. 

( )












+
=








+

−
−

100x
EKEK

eEK100x
EKEK

EK%.Enz.Act
0RR0LL

tLk
0LL

0RR0LL

0RR   Eq. 14 

A linearização da mesma é representada pela Eq. 15. 
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A actividade inicial total em percentagem das fracções termorresistentes [(U0R/U0) x 100] e termolábeis 
[(U0L/U0) x 100] do sistema enzimático são iguais aos valores do antilogaritmo das intercepções das Eq. 14 
e 15, respectivamente. Assim, verifica-se a seguinte expressão matemática:  
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  Eq. 16 

Se KL ≈ KR, os valores da parte esquerda da Eq. 16 representarão as proporções relativas da fracção 
termoresistente [ER0 / (EL0 + ER0)], e termo lábil [EL0 / (EL0 + ER0)] das fracções da isoenzima. 
A avaliação da cinética de inactivação térmica, compreendendo a avaliação das fracções termolábeis e 
termorresistentes em extractos enzimáticos (obtidos quer da zona interna como externa), implicou o 
doseamento da actividade da PPO à temperatura considerada (banho termostatizado, ± 1 ºC), por tempos 
pré-definidos. Para o efeito, os diferentes valores de temperatura aos quais se efectuou tal doseamento 
foram: 60 º, 65 º, 70 º, 75 º, 78 º, 80 º, 82 º, 85 º e 90 ºC. 

3.3.9 Conteúdo fenólico total 

A determinação do conteúdo fenólico total foi realizada de acordo com o método descrito por Singleton e 
Rossi (1965), baseado na reacção colorimétrica promovida pelo Reagente de Folin-Ciocalteu. 
Para a preparação do extracto fenólico foi efectuada a mistura 1:1 (p:v) de polpa (ou de polpa e casca 
quando da caracterização do fruto inteiro) e metanol (70%). As misturas foram homogeneizadas a 
20000 rpm x 1 min (polytron Yellow) e centrifugadas (5000 rpm x 4 ºC x 20 min) coincidindo o 
sobrenadante com o extracto fenólico.  
O doseamento do teor fenólico total é efectuado fazendo reagir 100 µl de extracto fenólico com 5 ml de 
reagente Folin-Ciocalteu diluído (1/10), a que adiciona posteriormente 4 ml de carbonato de sódio (7,5%). 
A mistura anterior (constituída em triplicado) é colocada em banho termostatizado (45 ºC) durante 15 min. 
Segue-se a leitura espectrofotométrica a λ = 765 nm.  
Os resultados são obtidos por extrapolação a partir de uma curva de calibração realizada (em simultâneo) 
com soluções padrão de ácido gálico, em concentrações a variar de 0 a 600 mg.L-1 (10, 50, 100, 250, 300, 
400, 500 e 600 mg.L-1). Os resultados são expressos em mg de equivalentes a ácido gálico por 100 g de 
produto fresco (mGAE.100 g-1). 

3.3.10 Perfil fenólico 

Extracção 

A extracção dos compostos fenólicos de pêra Rocha foi realizada pela homogeneização do produto (1:2, 
p:v) em metanol puro (20000 rpm x 1 min), seguindo-se a centrifugação (5000 rpm x 4 ºC x 20 min) e 
concentração do sobrenadante à secura a 40°C sob pressão reduzida (Laborota 4001, Heidolph). A 
ressuspensão do resíduo seco foi efectuada em 1,5 ml de metanol (HPLC grade), procedendo-se em 
seguida à respectiva filtração (0,45 µm, MiniSart RC25) e injecção (20  µl). Foram efectuadas três 
extracções por amostra, efectuando-se duas injecções por cada extracto. 

Perfil fenólico e identificação dos compostos 

A determinação do perfil e identificação dos compostos fenólicos foi efectuada por HPLC-DAD segundo o 
método adaptado de Pettitjean-Freytet et al. (1991). Todas as determinações foram conduzidas à 
temperatura ambiente num sistema HPLC da Waters, equipado com desgaseificador (In-Line Degasser), 
bombas de gradiente quaternárias (600 HPLC pump), injector automático (717 plus Autosampler), coluna 
NovaPack C18 (300 mm x 3,9 mm, 4 µm) e detector DAD (Photodiode Array Detector 2296).  
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O tempo total de corrida foi de 60 min, sendo as amostras (e padrões externos) eluídas de acordo com o 
programa de gradiente que se descreve: isocrático durante 5 min a 12% B, gradiente (curva 10) para 
15% B durante 5 min, gradiente (curva 10) para 30% B durante 25 min, gradiente (curva 10) para 50% B 
durante 5 min, isocrático a 50% B durante 10 min, retomando as condições iniciais em 5 min (12% B). A 
composição da fase móvel utilizada foi de água : ácido ortofosfórico (0,3%) (A) e acetonitrilo : água : ácido 
ortofosfórico (80:20:0,3%) (B), sendo a corrida realizada a um fluxo de 1 ml.min-1. 
A aquisição de dados e integração foi realizada pelo software Empower Software Build 1154 (Waters, 
2002). O detector DAD (280 e 340 nm) foi utilizado para confirmação da identificação e pureza dos picos 
por comparação espectral (190 a 600 nm, largura de banda de 1,2 nm).  
A identificação dos compostos fenólicos resultou da comparação simultânea do tempo de retenção e 
espectro característicos relativamente a padrões externos ( concentração de 50 µg.ml-1). 

Curvas de calibração para a quantificação do ácido clorogénico  

A quantificação dos compostos fenólicos identificados como ácido clorogénico foi realizada pela 
determinação da área dos picos obtida face à calibração realizada do respectivo padrão externo. Esta 
calibração foi realizada com base nas áreas obtidas (triplicados) correspondentes às diferentes 
concentrações de padrão (5, 10, 25, 50, 75 e 100 µg.mL-1). Os resultados relativos às calibrações 
efectuadas encontram-se resumidos no Quadro 19, resultando o limite de detecção de 3 vezes o desvio 
padrão do ruído. 

Quadro 19 Equação da recta de regressão e coeficientes de correlação, limite de detecção (LD) e 
quantificação (LQ) para o ácido clorogénico (λ = 340 nm). 

Equação Coeficiente de correlação LD (µg.mL-1) LQ (µg.mL-1) 

124543x*48512y −=  0.9965 5.0645 15.3470 

y – área do pico a 340 nm; x - µg do composto fenólico. 

3.3.11 Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante foi determinada segundo Re et al. (1999), tendo como princípio a reactividade 
do radical ABTS*+ com o Trolox.  
O processo de extracção foi realizado a partir da mistura 1:2 (p:v) de polpa (ou de polpa e casca quando 
da caracterização do fruto inteiro) e etanol (100%) homogeneizada no polytron (Yellow) nas seguintes 
condições: 20000 rpm x 1 min. O homogeneizado centrifugado (5000 rpm x 4 ºC x 20 min) e o 
sobrenadante resultante foi considerado como o extracto antioxidante. Foram efectuadas três extracções 
por amostra. 
Após acerto da solução ABTS*+ (7 mM ABTS, 2,45 mM K2S2O8) com etanol (HPLC grade) a uma 
absorvância de 0,70 ± 0,02, a inibição do radical ABTS*+ é promovida pelo extracto (1:100, 
extracto:ABTS*+) sendo a mesma monitorizada (7 min, 30 ºC) a λ=734 nm. A taxa de inibição do radical é 
convertido em µmolTEAC.100 g-1 por extrapolação a partir de uma curva de calibração realizada com 
padrões de Trolox, com concentrações finais variáveis de 0 a 15 µM (1,5, 2,5, 5,0, 10,0 e 15,0 µM). 

3.3.12 Determinação das fracções pécticas  

A extracção das fracções pécticas, solúveis em água (FSA), oxalato (FSO), ácido (FSAc) e, base (FSB); 
foi realizada mediante o método descrito em Majumder e Mazumdar (2002) com algumas modificações. As 
diferentes fracções foram extraídas a partir do resíduo alcoólico insolúvel (RIA) obtido através da 
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homogeneização de 20 g em 100 mL de etanol (95%). O homogeneizado mantido em banho de refluxo 
durante 30 min foi filtrado sob vácuo e o resíduo lavado com etanol (80 mL/100 mL) até à descoloração 
tendo posteriormente sido seco a 35 ºC (± 2 ºC).  
Os poliuronidos foram isolados a partir do RIA. Assim, 50 mg de RIA foram homogeneizados em 30 mL de 
água sob agitação durante duas horas à temperatura ambiente. O homogeneizado foi centrifugado 
(5000 rpm x 20 min) e o sobrenadante denominado como a fracção solúvel em água (FSA). O pellet foi 
ressuspendido em 30 mL de oxalato de amónio (30 mL/100 mL), centrifugado nas mesmas condições e, o 
sobrenadante designado por fracção solúvel em oxalato (FSO). O pellet, desta última, foi ressuspendido 
em 150 mL de HCl (0,05 mol.L-1) e, após incubação durante 1 hora a 98 ºC em banho de refluxo, a 
solução foi centrifugada (5000 rpm x 20 min). O sobrenadante correspondeu à fracção solúvel em ácido 
(FSAc). Por último a ressuspensão do pellet em 30 mL de NaOH (0,05 mol.L-1) foi centrifugada 
(5000 rpm x 20 min) tendo o sobrenadante dado origem à fracção solúvel em NaOH (FSB). Todas as 
extracções foram realizadas em triplicado. A concentração em ácido urónico das fracções consideradas foi 
avaliada pelo método descrito na NF V05 – 128 (1984) tendo os resultados sido expressos em ácido 
galacturónico.  

3.3.13 Determinação do teor em ácido ascórbico (AA) e fracções (DHA e RHA) 

A quantificação de ácido ascórbico total ( soma do L (+) dehidro ascórbico e do L - ácido ascórbico) foi 
efectuada por cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) segundo o pr EN 14130. 
A extracção do ácido ascórbico foi efectuada com utilização de ácido metafosfórico a 2% (m/v).  
O teor em acido ascórbico total (AAT) foi determinado pela redução das formas de L (+) dehidro ascórbico 
a L (+) ácido ascórbico, pela adição de uma solução redutora (homocisteína) e o teor total em L (+) ácido 
ascórbico determinado por HPLC (detector de UV a 265 nm). 
Os resultados apresentados obtiveram-se a partir da média de 3 determinações por amostra e foram 
expressos em mg de ácido ascórbico.100 g-1 de produto. 

3.3.14 Avaliação da microestrutura 

A avaliação da microestrutura da pêra foi efectuada por microscopia electrónica de varrimento (SEM), 
segundo o método descrito por Figueiredo e Pais (1994). Em cada dia de análise as amostras de tecido 
foram preparadas cortando fatias de polpa paralelamente à secção longitudinal do fruto.  
No processo de fixação as secções de tecido foram imersas durante 45 min à temperatura ambiente em 
soluções glutaraldeído (1,5 mL/100 mL) preparadas em tampão cacodilato de sódio (0.05 mol.L-1; pH 7). 
Após filtração a vácuo (1-2 min) a solução anterior foi substituída pela solução de glutaraldeído (3 mL / 100 
mL) preparada na mesma solução tampão mais concentrada (0.1 mol.L-1), permanecendo as amostras 
imersas na mesma durante 2 h à temperatura ambiente.  
O material foi lavado intensamente com a mesma solução tampão e a pós-fixação foi realizada 
transferindo as amostras para a solução aquosa de tetróxido de ósmio (OsO4) (2 mol.L-1) na qual 
permaneceram 2 h à temperatura ambiente. Após desidratação em soluções de acetona (concentrações 
de 30, 50, 70, 90 e 100%) e secagem ao ponto crítico, seguiu-se a metalização das amostras com ouro 
(Polaron E5300). As amostras assim preparadas (2 por amostra) foram examinadas no microscópio 
electrónico de varrimento JEOL JSM T220 a 15 kV (Centro de Microscopia Electrónica da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa). As imagens foram captadas em Ilford FP4 Plus film e as 
microfotografias tomadas a uma ampliação de 100 x.  
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3.3.15 Determinação da cor  

Os parâmetros da cor foram determinados com o auxílio do colorímetro Minolta CR 300, no sistema 
CIELab (iluminante C), sendo a calibração efectuada a partir do padrão de referência branco (L* = 97,10; 
a* = 0,19; b* = 1,95). Os resultados expressam a média de 16 determinações por amostra. 

Para além dos parâmetros L*a*b*, foram ainda calculadas a saturação ou cromatocidade da cor C*, a 
tonalidade hº (Hue) e o índice de escurecimento (WI). A cromatocidade C* (Eq. 17) é uma medida do 

croma ou da saturação da cor e representa a 
distância ao eixo neutro. O atributo de cor hº 
(Eq. 18 à Eq. 20) pode ser definido como o 
ângulo (0 – 360º) que transmite a tonalidade de 
cor. Os ângulos formados variam pelos eixos 
dos parâmetros a* e b*, definindo assim a 
tonalidade da cor, sendo que ângulos entre 0º e 
90º correspondem aos vermelhos, laranjas e 
amarelos; de 90º a 180º os amarelos, amarelo-
verdes e verdes; de 180º a 270º os verdes, 
cianos e azuis; de 270º a 360º os azuis, 
púrpuras, magentas e novamente os vermelhos 
(Dafne, sd).  

Segundo Bolin e Huxsoll (1991), o índice de escurecimento (WI) correlaciona de forma adequada com a 
proporção de material branco à superfície dos hortofrutícolas. 

( ) 222 *b*a*L100100WI ++−−=   Eq. 21 

3.3.16 Determinação instrumental da firmeza 

A análise da textura, para determinação da firmeza da pêra, foi realizada com um texturómetro do modelo 
TA-HDi® Texture Analyser da Stable Micro SystemsTM, célula de carga de 50 kg, mediante um teste de 
penetração realizado à temperatura ambiente. 
Secções de pêra (1 cm de espessura) resultantes do corte de quartos do fruto (em sentido longitudinal) 
foram submetidas ao teste de penetração com sonda cilíndrica (5 mm de diâmetro), à profundidade de 5 
mm e à velocidade de 0,5 mm.s-1.  
Os resultados de firmeza (N.mm-2) foram obtidos a partir do pico de força máxima (na curva de 
deformação - N) dividido pela área de contacto (mm2) da sonda com o fruto e resultaram da média de 16 
repetições. 

3.3.17 Análise sensorial 

As amostras foram sujeitas a avaliação sensorial (teste descritivo, com prova de ordenação) por um painel 
semi-treinado de 8 – 10 provadores. Foram utilizadas escalas estruturadas de 1 a 5, para a avaliação dos 
atributos: cor, firmeza, aroma, sumosidade e, ainda, a apreciação global das mesmas. Os descritores 
utilizados para a definição da escala apresentam-se no Quadro 20.  
No treino do painel (ISO 8586-1, 1993), foram consideradas sessões nas quais foram disponibilizadas aos 
provadores amostras de pêra fresca (imediatamente após corte) e em diferentes graus de oxidação 
(escurecimento) para sensibilização do grau de alteração e definição das âncoras das diferentes escalas.  

( )22 *b*aC* +=  Eq. 17 
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Eq. 18 
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Eq. 20 
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Quadro 20 Escalas e respectivos descritores adoptados na avaliação dos atributos sensoriais de pêra 
Rocha cortada em quartos. 

Atributo Sensorial Escala 

Cor Firmeza Aroma Sumosidade 

Apreciação 
Global 

1 Claro Muito firme Ausente Seco Muito bom  

2 Moderadamente 
claro Firme Fraco Ligeiramente 

seco 
Bom 

3 Ligeiramente 
escuro 

Moderadamente 
firme 

Medianamente 
perceptível 

Medianamente 
seco 

Suficiente (limite 
de aceitabilidade) 

4 Escuro Mole  Intenso  Suculento Mau 

5 Muito escuro Muito mole Muito intenso Muito suculento Muito mau 

 

Atendendo ao cariz hedónico da apreciação global, em que os provadores expressam a aceitabilidade do 
produto em avaliação (ponderação dos atributos avaliados), foi considerado como limite de aceitabilidade 
sensorial a classificação correspondente à âncora 3 – Suficiente. 

3.4 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

No tratamento estatístico de resultados foi utilizado o programa informático “STATISTIC” v 6.1 (StatSoft, 
Inc., 2002).. 

3.4.1 Testes 

Análise de variância ANOVA 

Para separação de médias utilizou o teste LSD com um nível de significância de 5%. 

Correlação Pearson  

Para avaliar a magnitude de associação entre duas variáveis quantitativas utilizou-se o método de 
correlação de Pearson ao nível de 5% de probabilidade (p = 0,05).  

3.4.2 Delineamento experimental metodologia de superfícies de resposta (RSM)  

O delineamento experimental segundo a metodologia de superfícies de resposta (RSM) envolve quatro 
fases: selecção dos parâmetros do sistema (variáveis independentes e os seus níveis); formulação do 
delineamento experimental (sendo o comum o delineamento central composto rotacional – DCCR); 
construção do modelo (DCCR é adequado somente para modelos lineares e quadráticos – testes 
estatísticos avaliam a validade do modelo, incluindo a falta de ajuste e a análise de resíduo); e encontrar 
as soluções óptimas (se o modelo for estatisticamente válido, pode ainda ser usado para predizer o ponto 
óptimo do sistema) (Arteaga et al., 1994). 
Nos ensaios de optimização utilizou-se o delineamento DCCR. Os resultados foram avaliados pela 
metodologia de superfície de resposta (MSR) e, utilizou-se o modelo empírico de regressão polinomial 
quadrático (Eq. 22) para estimar as respostas individuais Y (variáveis independentes) (Montgomery, 1991). 
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2
33

2
22

2
112313123210 AAAA tbtbTbttbtTbtTbtbtbTbb +++++++++=Υ  Eq. 22 

O delineamento para três variáveis contém um mínimo de 2n + 2n + 1 pontos ou ensaios, onde n é o 
número de variáveis independentes. Os ensaios definidos por estes pontos compreendem: 2 n pontos 
para um modelo factorial completo (pontos cúbicos) (combinam níveis +1 e –1), 2 n pontos axiais em cada 
eixo, com distância do centro igual à distância de cada vértice, um nível em α e os outros em zero (valores 
de máximo e mínimo), mais um ou mais pontos no centro do modelo (nível zero). O valor de α depende do 
número de pontos do modelo factorial (F) e do número de factores (n), sendo calculado pela equação 

c
4

n=α , onde nc = n º de pontos cúbicos, resultando + α = 1,6818 e - α = -1,6818, para as 3 variáveis 
codificadas.  
Na optimização do pré-tratamento térmico utilizou-se o delineamento DCCR com três variáveis 
independentes (tempo-t, e temperatura do tratamento_T e período de armazenagem_tA) que incluiu 18 
corridas independentes, em que 8 (nc – pontos cúbicos) referentes ao planeamento factorial completo 2n 
(n=3), 6 (ns – pontos estrela) pontos axiais e, 4, relativos a repetições do ponto central (n0 – pontos 
centrais). O ponto central fornece uma média para estimar o erro experimental e a falta de ajuste e, os 
pontos axiais, foram adicionados para estimar a curvatura do modelo. As gamas de variação entre o limite 
inferior e o superior de cada variável foram determinadas por meio de testes preliminares.  
Na optimização do tratamento de ozonização utilizou-se o delineamento do tipo 2**(k-p) (Box-Hunter) com 
2 variáveis independentes (concentração de O3 e tempo de imersão) que incluiu 7 corridas independentes, 
sendo 4 referentes ao planeamento factorial completo 2n (n=2) e 3 repetições do ponto central.  
Em ambas as situações os resultados (variáveis dependentes) foram submetidos à análise de regressão 
multivariada. Na selecção das equações dos modelos polinomiais quando foi necessário eliminar 
coeficientes adoptou-se a metodologia passo a passo (passo-a-trás / backward removal), utilizando os 
blocos RSM e GRM (Modelo de Regressão Geral) do programa de estatística. 
A significância do modelo foi testada por análise de variância ANOVA que incluiu os testes de Fisher 
(comparação dos valores de F com os valores F- críticos / tabelados, a p=0,05) e, a avaliação dos 
coeficientes de regressão múltipla ( 2r  e 2

ajustr ). Nos testes – F os valores tabelados inferiores aos valores 
calculados apresentam significância a 95%. O F-rácio: regressão / resíduos utilizou-se para avaliar o 
significado estatístico da variância atribuída à efectividade do modelo e, o F-rácio: falta de ajuste / erro 
puro, para avaliar a falta de ajuste associada aos erros experimentais. Na avaliação dos coeficientes de 
regressão múltipla ( 2r  e 2

ajustr ) utilizou-se o critério apontado por Montgomery (1991) que advoga, entre 
ambos, uma distância de menos de uma décima de unidade. 
Foi utilizada a Metodologia de Superfície de Resposta (RSM) para analisar os efeitos das variáveis 
independentes (x1, x2, ….xn) do processo nas respostas (yi). As curvas da análise de superfície de 
resposta foram elaboradas conforme níveis estudados, utilizando-se as equações de regressão múltipla. A 
resposta pode ser escrita como sendo função (f) de x: yi = f (x1, x2,…xn). 

3.4.3 Modelos 

Modelo de Gompertz  

As contagens de Micro.30 ºC e de bolores e leveduras, em função do período de armazenagem foram 
ajustados ao modelo proposto por Gompertz segundo a equação modificada por Zwietering et al. (1991) 
(Eq. 23). 
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Y – Contagem de microrganismos (Log10 UFC.g-1) ao fim de um 
determinado tempo; 
k – Contagem inicial de microrganismos estimada pelo modelo 
(Log10 UFC.g-1); 
A – Desenvolvimento microbiano máximo alcançado na fase 
estacionária (Log10 UFC.g-1); 
μmax – Taxa de desenvolvimento máxima (∆ Log10 UFC.g-1.dia-1); 
λ – Fase lag (dias); 

tA – Tempo de armazenagem (dias). 

Eq. 23 

A previsão do período de vida útil, segundo o critério microbiológico, foi calculada a partir da equação 
obtida por Gompertz e modificada por Zwietering et al. (1991) (Eq. 24). Nesta equação, considerou-se 
como limite máximo para as contagens de microrganismos o valor anteriormente referido de 7 Log10UFC.g-

1. 
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PVU– período de vida útil; 
k – Contagem inicial de microrganismos estimada pelo modelo 
(Log10 UFC.g-1); 
A – Desenvolvimento microbiano máximo alcançado na fase 
estacionária (Log10 UFC.g-1); 
μmax – Taxa de desenvolvimento máxima (∆ Log10 UFC.g-1.dia-1); 

λ – Fase lag (dias); 

Eq. 24 

O grau de ajuste do modelo matemático aos resultados experimentais baseou-se na magnitude do 
coeficiente de determinação R2 (variância explicada), no quadrado médio dos resíduos (MSE, i.e. a soma 
do quadrado dos resíduos a dividir pelos correspondentes graus de liberdade) e, 95% do erro padrão dos 
parâmetros (SE) obtidos directamente do programa estatístico. A qualidade da regressão foi avaliada 
também pela inspecção visual dos resíduos, dispersão em torno do valor nulo e normalidade.  

Modelos para cálculo dos parâmetros a D, Z e Ea 

A termotolerância enzimática pode expressar-se através dos parâmetros cinéticos D e Z. O valor de D, 
tempo de redução decimal, é definido como tempo em minutos necessário para alcançar uma redução de 
90% na actividade enzimática inicial para uma determinada temperatura, assumindo uma relação 
exponencial entre a actividade e o tempo de exposição. O parâmetro Z caracteriza a temperatura 
necessária para reduzir o valor de D num ciclo logarítmico. Para calcular os parâmetros cinéticos D e Z, os 
resultados da inactivação da PPO foram analisados segundo cinéticas de 1ª ordem utilizando as Eq. 25, 
26 e 27. 
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Em que At representa a actividade enzimática residual para o 
tempo t, A0 representa a actividade enzimática inicial e, k é a 
constante de reacção (min-1) para uma determinada condição. Os 
valores de k foram obtidos através da regressão linear de log [At 
/A0] versus tempo como o – declive x 2.303.  

Eq. 27 

Na avaliação da energia de activação para a inactivação da PPO, outra forma de avaliar a dependência 
das taxas de inactivação enzimática com a temperatura, foi efectuada a análise de regressão linear do 
modelo de Arrhenius (Eq. 28). 
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T e Tref representam a temperatura absoluta (K) e a temperatura 
de referência (K), respectivamente. 
K ref é a taxa constante à temperatura Tref 
Ea é a energia de activação (kJmol-1),  
R é a constante universal dos gases (8,31 J.mol-1.K-1).  

A e A0 representam respectivamente a actividade enzimática 
residual para o tempo t e A0 a actividade enzimática inicial. 

Eq. 28 

Modelo de conversão fraccionário de 1ª ordem 

Os resultados experimentais foram ajustados ao modelo de conversão fraccionário de 1ª ordem, proposto 
por Levenspiel (1972) (Eq. 29). 

( ) ( ) ( )At*
e0e exp*CCCWI,ºh*,L κ−−+=   Eq. 29 

C é o parâmetro de cor em estudo (L*, hº e WI) ao fim de determinado tempo t.  
C0, Ce e K são os parâmetros estimados pelo modelo. C0 e Ce, são respectivamente, os valores dos 
parâmetros de cor iniciais e de equilíbrio e, k a constante cinética. 
Na análise de regressão não linear procedeu-se como descrito anteriormente. 
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4. APTIDÃO DA PÊRA ROCHA PARA PROCESSAMENTO MÍNIMO 

Neste ponto reúnem-se os estudos que contribuíram para a caracterização das potencialidades de pêra 
Rocha em quartos, no âmbito do processamento mínimo. No que respeita ao fruto inteiro, apresenta-se a 
análise comparativa de diferentes atributos da qualidade, nos vários lotes de frutos utilizados e, a 
avaliação dos efeitos da armazenagem e da temperatura na alteração dos mesmos. No fruto minimamente 
processado quantificaram-se os efeitos do processamento tecnológico e da armazenagem refrigerada na 
evolução da qualidade do produto. Em virtude do elevado potencial de escurecimento da pêra Rocha 
pormenorizam-se, no último sub-ponto, as bases bioquímicas que estão na sua origem.  

4.1 ANÁLISE COMPARATIVA DE DIFERENTES LOTES DE PÊRA ROCHA 

Para os frutos, o estado de maturação no momento do PM é considerado um factor determinante na 
manutenção da qualidade do produto durante a armazenagem (Soliva-Fortuny et al., 2002b). Em pêra é 
aconselhado um estado de maturação inicial – ligeiramente em verde, estado prévio à maturação para 
consumo (Gorny, et al., 1998; Sapers e Miller, 1998, Gorny et al., 2000; Abbott e Buta 2002). Este critério 
assume especial importância face ao comportamento climatérico do fruto, uma vez que as transformações 
induzidas pelas operações de corte aceleram as vias bioquímicas conducentes à senescência, tanto mais 
rapidamente quanto maior é a proximidade daquela fase. Por outro lado, os frutos muito imaturos poderão 
não revelar o conjunto de características organolépticas desejáveis, nomeadamente ao nível de açúcares 
solúveis (doçura) e amolecimento adequado da polpa. Na pêra, em particular, o desenvolvimento do perfil 
aromático típico, a excessiva firmeza e a ausência de suculência da polpa poderão igualmente 
comprometer a aceitabilidade do produto (Gorny et al. 2000, Bai et al., 2008).  

4.1.1 Metodologia 

A pêra Rocha utilizada neste trabalho, proveniente da região de origem protegida do Ribatejo e Oeste 
(predominantemente da Quinta do Brejo), foi seleccionada pelo tamanho optando-se pelo calibre de 
dimensões de ca. 65 x 75 mm e, para um estado de maturação pós-colheita ligeiramente em verde com 
base em critérios visuais.  
Todos os lotes de frutos, utilizados nos ensaios tecnológicos, foram submetidos a uma caracterização 
inicial cujo protocolo analítico associado compreendeu em comum as seguintes determinações: atributos 
químicos (pH, acidez titulável – AT e conteúdo em sólidos solúveis – TSS) e cor da polpa (cor CIELab). 
Para alguns lotes, acrescentaram-se ainda, a avaliação da firmeza da polpa (sem casca), a determinação 
de humidade, o doseamento da actividade da PPO (pH 7), a quantificação do conteúdo fenólico total, do 
conteúdo em ácido ascórbico total e a avaliação da contaminação microbiológica inicial (microrganismos 
aeróbios a 30 ºC, bolores e leveduras, microrganismos psicrotróficos, bactérias lácticas e 
enterobactereaceas, respectivamente). Num dos lotes efectuou-se a caracterização do perfil fenólico do 
fruto inteiro (casca e polpa) e da polpa. A comparação dos resultados entre lotes, através das análises 
descritiva e de variância ANOVA, permitiu caracterizar o estado de maturação pós-colheita bem como 
identificar a variabilidade subjacente aos critérios de selecção utilizados.  

4.1.2 Resultados e discussão 

TSS, pH e AT 

Na Figura 16 e na Figura 17, apresentam-se os valores médios do TSS, pH e de AT relativos a diferentes 
lotes de frutos, pertencentes a quatro campanhas consecutivas (2003-2007). 
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O valor médio de TSS entre os 
diferentes lotes de pêra foi de 13,3ºBrix, 
desvio padrão de 0,7ºBrix, nos quais, 
50% dos valores amostrados variaram 
entre 12,8º a 14,6ºBrix (1º e 3º quartis). 
Entre lotes, verificaram-se diferenças 
significativas (p<0,05) no TSS quando 
nas respectivas comparações se 
excedeu o valor de 1,3ºBrix.  
Normalmente, a pêra é colhida num 
estado de maturação fisiológico 
considerado incompleto para o consumo 
em fresco e, é armazenada em 
condições de refrigeração (-1 ºC a 0 ºC e 
90-95% humidade relativa) por períodos 
prolongados que podem alcançar 9 
meses (Galvis-Sánchez, 2004). A 
maturação completa do fruto para 
consumo ocorre após a transferência 

dos frutos para a temperatura ambiente (15 ºC a 21 ºC) (Cantillano, 1987 cit in Coutinho et al., 2003).  
Segundo Soares et al. (2001), os frutos, após a colheita, deverão apresentar um TSS, mínimo, de 11ºBrix. 
No período de comercialização de pêra Rocha, as modificações associadas à maturação, promovem o 
aumento do conteúdo em sólidos solúveis, a diminuição da acidez, a síntese de compostos de aroma e 
sabor, o amarelecimento da pigmentação da casca e o amolecimento da polpa. Para consumo em fresco, 
a pêra deverá apresentar um valor mínimo de TSS de 13ºBrix. 
Todos os lotes (Figura 16), apresentaram valores de TSS superiores aos normalmente verificados nesta 
cultivar à data de colheita, situados na gama de 11º a 12ºBrix (Galvis-Sánchez, 2004; Nelson e Almeida, 
2006), traduzindo um estado de maturação pós-colheita mais avançado. 
Galvis-Sánchez (2004) constatou acréscimos de TSS durante a armazenagem pós-colheita de pêra 
Rocha, até valores de 13ºBrix, sobretudo nos primeiros 4 meses, relativamente a um período de 
armazenagem pós-colheita de 9 meses. 
A proximidade entre o valor médio (13,3ºBrix) e a mediana (12,9ºBrix) no conjunto de lotes, aponta para 
diferenças pequenas entre si e que se inscrevem nas variações expectáveis no curso da armazenagem 
pós-colheita deste fruto. Tendo em conta os desvios padrão das amostras, o valor de TSS ≥ 13ºBrix que 
representa o valor limite para o consumo do fruto, foi cumprido em todos os lotes, com apenas duas 
excepções (lote nº 3 e 4).  
Segundo os critérios de Kader (1999) em pêra os níveis de acidez baixos consideram-se não interferir na 
percepção sensorial do mesmo e, em consequência, não são indicados valores máximos, ao contrário do 
que sucede em frutos de maior acidez. 
Os resultados de acidez (expressos em g de ácido málico.kg-1) e de pH, avaliados nos diferentes lotes 
apresentaram valores médios e desvios padrão de, respectivamente, 1,4 ± 0,4 e de 4,5 ± 0,3 (Figura 17), 
correlacionando-se negativamente entre si (r=-0,78; r2 = 0,60 e p < 0,001). Entre os lotes avaliados, 
estabeleceram-se diferenças significativas quando as respectivas comparações excederam quantitativos 
de 0,9 g.kg-1 ácido málico para a acidez e 0,5 unidades para o pH. Estes resultados encontram-se dentro 
da gama característica referida para este fruto e exprimem, em média, valores de acidez inferiores aos 
determinados neste cultivar no momento da colheita referenciados por outros autores: 2,2 g.L-1 (Soares et 
al., 2001), 1,8 g.L-1 (Galvis-Sánchez, 2004) e de 1,7 g.L-1 (Nelson e Almeida, 2006). 
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Figura 16 Conteúdo em sólidos solúveis (TSS) em 
diferentes lotes de pêra Rocha. Bandas de variação correspondem 
ao desvio padrão. 
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A diminuição da acidez com o 
amadurecimento do fruto ao longo da 
armazenagem refrigerada da pêra Rocha 
foi caracterizada por Galvis-Sánchez 
(2004), tendo sido contabilizadas 
variações significativas nos estágios 
finais da mesma (a partir do 4º mês) e, 
sobretudo, após a transferência dos 
frutos para a temperatura ambiente.  
No conjunto de lotes caracterizados, não 
foi estabelecida qualquer correlação 
entre os resultados do TSS e da acidez, 
encontrando-se lotes com valores de 
TSS elevados independentemente dos 
valores de acidez. A razão TSS / acidez 
não exprimiu neste caso diferenças ao 
nível do estado de maturação. Acresce 
que nas pêras o nível de acidez não é 
considerado, de per si, um bom indicador 

da maturação pós-colheita do fruto na medida em que são verificadas grandes variações de ano para ano. 
Em consequência, as variações encontradas entre lotes poderão justificar-se preferencialmente pelas 
diferenças passíveis de ocorrer em função do ano de colheita e compatibilizam, em média, com a gama de 
variação característica das fases iniciais de armazenagem pós-colheita de pêra Rocha (Galvis-Sánchez, 
2004). 

Cor CIELab 

Na Figura 18 constam os valores relativos aos parâmetros luminosidade L*, tonalidade hº e índice de 
escurecimento WI que caracterizaram a cor branca da polpa de pêra Rocha nos diferentes lotes de frutos 
utilizados. Os parâmetros L*, hº e WI são normalmente utilizados para descrever as alterações de cor 
manifestadas na polpa de frutos nomeadamente o grau de escurecimento e a percepção de 
amarelecimento e / ou de acastanhamento (Dong et al., 2000; Gorny et al., 2002; Vasantha et al., 2005, 
Oms-Oliu et al., 2007).  
Os valores médios, desvios padrão e gamas de variação máxima entre lotes, para os parâmetros L*, hº e 
WI foram de 79,65 ± 1,32 [min - máx:- 77,53 - 81,62], 99,61 ± 1,98 [min - máx: 96,51 - 102,40] e 
75,15 ± 1,92 [min - máx: 72,42 - 78,89], respectivamente.  
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Figura 17 Valores de pH e de acidez titulável (AT) 
avaliados nos diferentes lotes de pêra Rocha. Bandas de 
variação correspondem ao desvio padrão. 
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Figura 18 Parâmetros de cor L*(a), hº (b) e WI (c) 
avaliados na polpa de pêra Rocha. Bandas de variação 
correspondem ao desvio padrão. 

Os valores médios de L* da polpa de pêra relativos ao conjunto dos 15 lotes (79,65 ± 1,32) imediatamente 
após descasque, pertencem à gama referenciada em diversas cultivares de pêra (Dong et al., 2000; Gorny 
et al., 2002; Oms-Oliu et al., 2006) e, da cv. Rocha, em particular (Galvis-Sánchez, 2004). 
A variação de hº entre os diferentes lotes, situou-se na gama (102º e 97º), valores pertencentes ao terceiro 
quadrante, a variar entre verde (180º) e o amarelo (90º). Valores de hº desta ordem de grandeza são 
igualmente característicos da polpa de pêra (Gorny et al., 2000; Gorny et al., 2002). Entre diferentes 
matérias-primas não foi verificada qualquer correlação entre as variações de hº e os restantes parâmetros. 
Os valores médios de WI entre as diferentes matérias-primas, com média e desvio padrão de 
75,15 ± 1,92, respectivamente, correlacionaram-se com os valores de L* (r=0,76, r2 = 0,58; p<0,05) 
declarando que decréscimos neste índice correspondem à intensificação do escurecimento. Este índice 
apresenta relativamente ao L* a vantagem de considerar no respectivo cálculo todos os parâmetros da cor 
CIELab. 
No período pós-colheita de pêra Rocha são verificadas alterações de cor, nomeadamente a tendência 
para o amarelecimento da polpa com a armazenagem em refrigeração, atribuída à actividade da 
polifenoloxidase (Galvis-Sánchez, 2004). 
A correlação entre os parâmetros médios de cor e índices de qualidade (TSS, pH e AT) entre lotes 
demonstrou apenas duas dependências (moderadas) com significado estatístico (p<0,05). Do parâmetro 
L* com a AT (r=0,58, r2=0,34 e p<0,05) e da tonalidade hº com o pH (r=-0,52, r2=0,27 e p<0,05). A primeira 
indica que as matérias-primas de maior acidez associaram valores de L* mais elevados correspondendo a 
polpas mais brancas. A correlação com a tonalidade traduz a relação inversa na qual as matérias-primas 
de maior acidez coincidiram com valores de tonalidade mais baixos, isto é, polpas mais próximas da 
tonalidade amarelada. No entanto, os valores mínimos de hº (ca. de 97º) mantém um afastamento 
considerável ao valor de 90º pelo que ainda longe da percepção da tonalidade de amarelo. 
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A comparação da cor entre lotes verificou diferenças significativas (p<0,05) para todos os parâmetros 
considerados quando as mesmas excederam 2,0, 2,9 e 2,7 unidades de variação para o L*, hº e WI, 
respectivamente. No entanto, apesar da variabilidade caracterizada entre lotes, quaisquer das matérias-
primas utilizadas foram consideradas sensorialmente aceitáveis após o descasque. A variabilidade 
determinada nos valores objectivos da cor entre os diferentes lotes enquadra-se nas variações que 
decorrem durante a armazenagem, associadas em parte à evolução da maturação do fruto, bem como às 
que se podem imputar entre diferentes anos de produção.  

Firmeza  

Os valores médios de firmeza da polpa de pêra Rocha sem casca determinados nas caracterizações 
iniciais da matéria-prima nas diferentes campanhas de produção, são apresentados na Figura 19. 

A firmeza inicial entre os diferentes lotes 
variou de 0,99 a 1,43 N.mm-2, com um 
valor médio e desvio padrão de, 
respectivamente, 1,19 ± 0,15 N.mm-2. Os 
valores de firmeza variaram 
significativamente quando as diferenças 
excederam o valor de 0,3 N.mm-2. A 
apreciação sensorial da firmeza obteve 
sempre classificações correspondentes à 
percepção de polpa firme / muito firme, 
característico desta cv. de pêra 
(resultados apresentados em ensaios 
posteriores). 
Entre os diferentes lotes de frutos, 
verificaram-se correlações significativas 
entre os valores médios de firmeza e os 
índices da qualidade AT (r=-0,76, 

r2 = 0,60, p = 0,01) e com o TSS (r=-0,67, r2 = 0,45, p = 0,03). As mesmas traduzem respectivamente 
valores de firmeza superiores para as matérias-primas menos ácidas e menos doces. A relação 
encontrada com a acidez traduz uma tendência inversa à expectável com a evolução da maturação do 
fruto. Contrariamente, a relação com o TSS mostra que nas matérias-primas mais doces coincidiram com 
valores de firmeza inferiores. A variabilidade expressa pelos resultados de firmeza entre os diferentes lotes 
poderá expressar a dependência com variações ligeiras no estado de maturação pós-colheita dos frutos. A 
variabilidade nos resultados de firmeza poderá igualmente inscrever-se nas variações inerentes ao ano de 
produção, na dependência de factores meteorológicos.  

Actividade da polifenoloxidase e conteúdo fenólico total  

No Quadro 21 apresentam-se os resultados médios da actividade da PPO e do conteúdo fenólico total 
(FenT), referentes às avaliações efectuadas em diferentes matérias-primas. 
Os valores médios e desvios padrão foram de 29,7 ± 12,5 U.100 g-1 e de 22,8 ± 7,5 mGAE.100 g-1 para a 
actividade da PPO e FenT, respectivamente. Ambos os quantitativos apresentaram uma amplitude de 
variação alargada, com diferenças superiores ao dobro, entre valores mínimos e máximos (14,2 e 
46,5 U.100 g-1 para a PPO e 11,4 e 33,5 mGAE.100 g-1 para os FenT), determinando diferenças 
significativas (p<0,05) entre lotes.  
Os quantitativos da PPO em pêra podem variar durante a armazenagem pós-colheita (Siddiq et al., 1994; 
Siddiq e Cash, 2000; Galvis-Sánchez, 2004), em função de muitos factores. 
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Figura 19 Valores de firmeza (N.mm2) nos diferentes lotes 
de pêra Rocha. Bandas de variação correspondem ao desvio padrão. 
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Os quantitativos fenólicos totais, para a mesma cultivar, são igualmente muito variáveis e dependentes das 
práticas culturais e das condições meteorológicas, nomeadamente da exposição solar (Tomás-Barberán e 
Espin, 2001). No período pós-colheita prevêem-se igualmente variações na dependência de inúmeros 
factores. A concentração de etileno e os processos mecânicos de injúria durante a armazenagem pós-
colheita em refrigeração, são tidos como mecanismos indutores da síntese fenólica e, em consequência, 
da síntese enzimática da PPO (Peiser et al. 1998, Tomás-Barberan e Espin, 2001). Estas razões justificam 
a impossibilidade de definição de uma tendência única para a variação do conteúdo fenólico durante a 
armazenagem. Siddiq e Cash (2000) verificaram uma diminuição significativa no conteúdo fenólico total e, 
em particular, do ácido clorogénico, em duas cv. de pêra d’Anjou e Bartlett ao longo da maturação pós-
colheita. Coseteng e Lee (1987) verificaram a mesma tendência relativamente aos fenólicos de maçã. No 
entanto, é igualmente referida a tendência contrária para a pêra cv. d’Anjou (Mellenthin e Wang, 1974) 
com o registo de aumento durante a armazenagem pós-colheita. 

Quadro 21 Actividade da PPO e conteúdo fenólico total de diferentes lotes de pêra Rocha. 

Id_MP PPO (U.100 g-1) FenT (mGAE.100 g-1) 

1 - 13,53 a ±0,42 
5 19,81 b ±1,60 24,16 bcd ±0,29 
8 45,81 d ±5,36 - 

9 30,18 c ±1,10 24,91 bcd ±1,47 
10 29,40 c ±0,92 29,05 de ±1,66 
13 46,48 d ±2,04 11,42 a ±0,31 
14 21,68 b ±1,26 21,16 b ±1,41 
15 14,22 a ±1,67 33,52 e ±4,08 
16 30,18 c ±1,88 24,91 c ±2,91 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95. 

Em seis dos lotes que compreenderam ambas as determinações, foi estabelecida uma correlação negativa 
entre os níveis médios de actividade da PPO e de fenólicos totais de r=-0,85, r2 = 0,73 e p = 0,03, 
mostrando que níveis máximos de actividade enzimática corresponderam a valores mínimos em fenólicos 
totais. Tendo em conta que os compostos fenólicos são substratos da PPO nas reacções de 
escurecimento enzimático a relação anterior poderá traduzir a oxidação de fenólicos dando origem em 
consequência a escurecimentos. No entanto, não se verificou qualquer correlação entre estas 
determinações e os parâmetros de cor (CIELab ou calculados). Não foi igualmente verificada qualquer 
relação entre a composição fenólica e / ou a actividade da PPO, com os atributos de qualidade (TSS, pH e 
AT), revelando a independência relativamente a possíveis variações no estado de maturação pós-colheita 
entre os lotes testados.  
Tendo em conta que a actividade da PPO e o conteúdo fenólico são considerados factores determinantes 
no potencial de escurecimento dos frutos (Vamos-Vigyaso, 1981), a grande dispersão de resultados 
constatada nestes atributos entre lotes, representa um factor não controlado com implicações importantes 
na vulnerabilidade ao escurecimento após PM. 

Ácido ascórbico total 

Na Figura 20 apresentam-se os resultados médios do conteúdo em ácido ascórbico total (AAT) relativo às 
caracterizações efectuadas em sete lotes de pêra Rocha. 
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Os quantitativos em ácido ascórbico total 
na polpa do fruto entre os diferentes 
lotes apresentaram uma amplitude, a 
variar entre 3,8 a 7,8 mg.100 g-1, com 
média e desvio padrão de 
5,75 ± 1,14 mg.100 g-1. No entanto, 50% 
dos valores estimados variou entre 4,61 
a 6,52 mg.100 g-1 (variação inter-quartil). 
Para os lotes analisados não foi 
verificada qualquer correlação entre os 
teores médios em AAT e os atributos de 
qualidade (TSS, pH e AT). 
Em pêra Rocha são citados valores 
desta ordem de grandeza, 
caracterizando neste fruto, valores 
baixos para esta vitamina. Galvis-
Sánchez (2004) determinou um valor de 
4,4 mg.100 g-1 e, Veltman et al. (2000) 
valores de 8,2 ± 0,29 mg.100 g-1 e 

6,1 ± 0,29 mg.100 g-1, em frutos pertencentes ao mesmo ano de produção mas, provenientes de áreas 
geográficas distintas.  
Em pêra cv. Rocha são referidas variações no teor em ácido ascórbico total ao longo da armazenagem 
pós-colheita. Veltman et al. (2000) e Galvis-Sánchez (2004) contabilizaram decréscimos superiores a 50%, 
face aos valores obtidos no início da armazenagem. As perdas em AAT manifestaram-se 
independentemente da manutenção de outros índices de qualidade, tendo sido associadas a reacções de 
auto oxidação e de degradação enzimática, envolvendo diversas oxirredutases, nomeadamente a 
ascorbato oxidase cujo pH óptimo de actividade (pH 4,5 - 5,5) coincide com o pH natural do fruto (Davey et 
al., 2000).  
Apesar da diversidade de factores com influência nos teores de AAT, a maioria dos lotes analisados 
revelou uma relativa semelhança nos quantitativos totais. 

Perfil fenólico do fruto 

Os cromatogramas característicos do perfil fenólico de pêra Rocha, fruto inteiro (casca e polpa) e polpa, 
são apresentados na Figura 21.  
Os principais ácidos fenólicos e respectivos derivados identificados no perfil do fruto inteiro foram os 
ácidos hidroxicinâmicos (ácido p-coumárico), com predominância do ácido clorogénico (ácido 5’-
cafeiolquínico). Na polpa, foi apenas identificado o ácido clorogénico. Este último composto, revelou-se o 
mais representativo de pêra Rocha, compreendendo ca. de 90% do total dos picos detectados, tal como 
identificado noutros estudos realizados neste fruto (Herrmann, 1992; Murata et al., 1992; Galvis-Sánchez 
et al., 2003).  
No perfil cromatográfico associado ao fruto inteiro foi possível identificar a presença de uma maior 
diversidade de compostos e, um maior quantitativo de flavonóides relativamente ao perfil associado à 
polpa. No fruto inteiro, pertencentes à classe de flavonóides foram identificados, a procianidina B2, a (-)-
epicatequina, a (-)-galocatequina, a (-)-epigalocatequina, a (+)-catequina, a rutina, a quercetina-3-
glucosideo, a quercetina-3-arabinoglucosideo, a naringina, o phlorizin e a quercetina. No perfil associado à 
polpa do fruto só foram identificados os flavan-3-ols procianidina B2 e a (-)-epicatequina. Este facto 
comprova a importante contribuição da casca para a riqueza fenólica de pêra Rocha tal como 
demonstrado por Galvis-Sánchez et al. (2003). 
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Figura 20 Teor em ácido ascórbico total (AAT) em seis 
lotes de pêra Rocha. Bandas de variação correspondem ao desvio 
padrão.  
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O contributo fenólico das cascas é desta forma revelado pela presença exclusiva de flavonóis (picos IV a 
VIII e XI), grupo fenólico sem expressão na polpa do fruto. Deste grupo, destaca-se a presença de 
quercetina-3-glucosideo (pico V), assim como a presença de phlorizin (pico X) no perfil correspondente ao 
fruto inteiro, composto este referenciado como presente e característico das cascas pêra (Galvis-Sánchez 
et al., 2003). 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 21 Perfil fenólico de pêra Rocha, com casca e apenas polpa (offset de 45º). (a) Cromatograma 
a 280 nm; (b) Cromatograma a 340 nm. Identificação dos picos: 1- Ácido clorogénico; 2- Procianidina B2; 3- (-)-
Epicatequina; 4- Ácido p-coumárico; I- (-)-Galocatequina; II- (-)-Epigalocatequina; III- (+)-Catequina; IV- Rutina; V- Quercetina-3-
glucosideo; VI-Quercetina-3-arabinoglucosideo; VII e VIII- Quercetinas não identificadas; IX- Naringina; X- Phlorizin; XI- 
Quercetina. 

Nos dois extractos preparados a partir do fruto inteiro e da polpa não foi possível identificar a arbutina, 
outro dos compostos fenólicos característico da pêra (Durkee et al., 1968). Galvis-Sánchez et al. (2003) 
identificaram a presença de arbutina exclusivamente nas cascas de pêra Rocha, embora não a tenham 
quantificado na polpa devido à concentração baixa aí presente. A ausência de detecção da arbutina no 
nosso caso, poderá pelo mesmo motivo ser atribuída ao efeito de diluição causado pela mistura da polpa 
com a casca. 
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Contaminação microbiológica  

Apresenta-se na Figura 22 os valores médios da contaminação inicial determinada em três matérias-
primas, relativa aos grupos de microrganismos aeróbios a 30 ºC (Micro.30 ºC) e bolores e leveduras 
(Bol&Lev). 
Para o lote 13 foram ainda efectuadas as contagens de microrganismos psicrotróficos, de bactérias 
lácticas (BAL) e de Enterobactereaceae, cujos valores constam do Quadro 22.  
As contagens microbiológicas associadas aos três lotes de pêra Rocha (sem casca) foram, em média, de 
2,3 Log10UFC.g-1 (intervalo de variação: de 1,6 a 2,6 Log10UFC.g-1) para o grupo de Micro.30 ºC e de 
2,4 Log10UFC.g-1 (intervalo de variação: de 1,8 a 2,7 Log10UFC.g-1) para o grupo dos bolores e leveduras. 
O lote 13 revelou, em comparação com os outros dois, contagens inferiores (p<0,05) para ambos os 
grupos testados, com uma diferença de 1 ciclo Log10.  

Níveis de contaminação inicial desta 
ordem de grandeza são referidos 
noutros trabalhos de investigação no 
âmbito do PM de frutos. Swailam et al. 
(2007) determinaram em cinco amostras 
de pêra fresca cortada (cv. Leconte), 
contagens a variar entre 1,9 a 
4,6 Log10UFC.g-1 para o grupo de 
Micro.30 ºC e de 1,0 a 3,7 Log10UFC.g-1 

para o grupo de bolores e leveduras. 
Soliva-Fortuny et al. (2004) determinou, 
em maçã cv. Golden Delicious uma 
contaminação inicial de ca. de 
2 Log10UFC.g-1 para ambos os grupos 
microbiológicos. 
Os níveis de contaminação 
anteriormente referidos são inferiores 
aos contabilizados em produtos frescos 
cortados, analisados imediatamente 
após processamento industrial. Nessas 

situações são obtidas com frequência contagens de microrganismos aeróbios a 30 ºC superiores, e a 
variar de 3 a 6 Log10UFC.g-1 (Nguyen-the e Carlin, 1994; Ragaert et al., 2007).  
Da Figura 22 constata-se que as contagens relativas ao grupo de bolores e leveduras foram, em todas as 
situações, semelhantes às do grupo de Micro.30ºC, com diferenças na ordem de 0,1 a 0,2 Log10UFC.g-1. A 
semelhança entre ambos os quantitativos sugere que a flora de contaminação inicial predominante em 
pêra Rocha, corresponda ao grupo de bolores e leveduras. A prevalência deste grupo é uma característica 
dos frutos face ao que normalmente é avaliado em hortícolas frescos cortados, cuja flora dominante 
reporta ao grupo de bactérias (Ragaert et al., 2007). Este facto atribui-se aos valores mais baixos de 
acidez e à natureza dos ácidos orgânicos naturais dos frutos relativamente aos hortícolas (Soliva-Fortuny 
e Martin-Beloso, 2003).  
A contaminação láctica é responsável por induzir alterações consideráveis no sabor e no aroma dos 
vegetais (Scott e Swaffield, 1998). Nos frutos as possíveis vias de alteração envolvem a indução da 
produção de lipases (Meyers et al., 1996). Muitos dos estudos realizados no âmbito do PM de frutos 
mencionam a presença de bactérias lácticas na flora de contaminação inicial, encontrando-se a 
capacidade de desenvolvimento durante a armazenagem na dependência da temperatura e condições 
intrínsecas dos frutos (Nguyen-the a Carlin, 1994).  
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Figura 22 Contaminação microbiológica inicial relativa aos 
grupos de Micro.30ºC e de bolores e leveduras em três lotes 
de pêra Rocha. Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança 95%. 
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Quadro 22 Contagens médias de microrganismos psicrotróficos, bactérias lácticas e 
Enterobactereaceae relativas ao lote 13. 

Grupo microbiológico Contagens (Log10UFC.g-1) 
Psicrotróficos 1,9 

Bactérias Lácticas nd* 

Enterobactereaceae nd* 

*Contagens inferiores a 10 UFC. 

Relativamente à contaminação láctica inicial, Portella et al. (1997) determinaram o valor de 4,0x107UFC.g-1 
em meloa mp armazenada a 5 ºC durante 12 dias e, Swailam et al. (2007) em pêra mp cv. Leconte 
valores entre 1,0 a 3,5 Log10UFC.g-1. 
Em ananás mp, O’connor-Shaw et al. (1994) demonstraram que a contaminação láctica inicial 
(9x104 UFC.g-1) diminuiu com a armazenagem do produto (11 dias a 4 ºC), em ca. de 1 ciclo Log10. Em 
meloa mp, os mesmos autores verificaram a tendência contrária contabilizando nas mesmas condições de 
armazenagem, acréscimos de 2 ciclos Log10, a partir de uma contaminação inicial de 3,3x104 UFC.g-1.  
Os resultados obtidos, apesar de reportarem exclusivamente ao lote nº13 (Quadro 22), reflectiram a 
ausência de contaminação láctica em pêra Rocha. Lamikanra et al. (2000) também não detectaram a 
presença deste grupo microbiano em meloa mp armazenada a 4 ºC. 
Ainda no lote 13, as contagens médias de microrganismos psicrotróficos (1,9 Log10UFC.g-1) expressaram 
valores semelhantes quer aos Micro.30 ºC, quer aos bolores e leveduras (Figura 22). Este facto traduz a 
capacidade de desenvolvimento da flora de contaminação epífita durante a armazenagem do fruto mp em 
refrigeração.  
Não foi detectada a presença de Enterobactereaceae, o que atesta, neste caso, a qualidade higiénica do 
lote segundo o critério proposto nas Guidelines Inglesas (PHLS, 2000) onde se refere para produtos 
alimentares, um valor máximo de 104 UFC.g-1. 

4.1.3 Balanço intercalar 

 

4.2 EFEITO DA TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM NA QUALIDADE DE PÊRA ROCHA 

Neste ensaio avaliou-se a influência da temperatura de armazenagem (temperatura ambiente e 5 ºC) na 
qualidade de pêra Rocha, enquanto fruto inteiro. A temperatura ambiente simulou a condição de 
armazenagem dos frutos durante o período de comercialização, no qual a indução do amadurecimento 
determina variações rápidas nos factores da qualidade. A temperatura de 5 ºC representa a condição de 
armazenagem do fruto minimamente processado. O confronto desta caracterização com a posterior 
avaliação da qualidade do fruto minimamente processado permitirá clarificar as principais vias de alteração 
da qualidade agravadas com o PM. 

De acordo com os critérios de selecção utilizados os frutos apresentaram, na generalidade, um nível 
de qualidade aceitável para consumo, quer em termos físico-químicos quer microbiológico. Os níveis 
de ácido ascórbico em pêra Rocha correspondem a valores baixos e característicos deste fruto. 
Confirmou-se que as cascas concentram a maior riqueza fenólica do fruto. 
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4.2.1 Metodologia 

Frutos de pêra Rocha foram seleccionados (cf. cap II ponto 2.1) de forma a constituir um lote homogéneo. 
A partir deste constituíram-se aleatoriamente dois sub-lotes. Os mesmos (25 kg cada) foram armazenados 
em condições de refrigeração (5 ºC) e à temperatura ambiente (ca. 20ºC) por períodos de 27 e 9 dias, 
respectivamente. Amostras, constituídas por seis frutos cada, foram analisados à saída da câmara 
frigorífica e ao longo dos períodos de armazenagem respectivos (2, 6 e 9 e 9, 20 e 27 dias, à temperatura 
ambiente (Am_FTA) e, em refrigeração (Am_F5ºC). O protocolo analítico compreendeu as seguintes 
determinações: TSS, pH, AT, humidade e ácido ascórbico total, cor CIELab e firmeza da polpa.  
Para as Am_FTA foi ainda realizada a determinação das fracções pécticas (fracções solúveis em água – 
WSF, oxalato – OSF, ácido – ASF e base – ALSF) e a observação da microestrutura dos tecidos da polpa.  
Os resultados foram sujeitos a análise de variância ANOVA. Os resultados de caracterização inicial do lote 
são apresentados no Quadro A1.1 (em anexo).  

4.2.2 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

A variação da tonalidade (hº) em polpa de pêra Rocha, nas duas situações de armazenagem, TA e 5ºC, 
apresentou uma evolução não linear em função do período de armazenagem tendo os respectivos 
resultados sido ajustados ao modelo cinético de conversão fraccionário de 1ª ordem, proposto por 
Levenspiel (1972) . As representações gráficas dos modelos são apresentadas na Figura 23. As equações 
dos modelos de conversão fraccionária (Eq. 30 e Eq. 31), para as Am_FTA e Am_F5ºC, os respectivos 
valores paramétricos e variância explicada associadas, encontram-se descritos no Quadro 23. 

( )[ ]At128699,0
TA e4684,92171,1014684,92ºh −−+=   Eq. 30 

( )[ ]At074481,0
Cº5 e6635,97109,1016635,97ºh −−+=   Eq. 31 

Os valores iniciais de hº na polpa 
(101,1 ± 1,6), manifestaram variações 
significativas (p<0,05) nas duas 
situações de armazenagem. À 
temperatura ambiente a diminuição dos 
respectivos valores médios foi 
significativa (p<0,05) no 1º e último 
intervalos testados. Sob condições de 
refrigeração a mesma diminuição face 
aos valores iniciais só demonstrou 
significado estatístico no último dia 
analisado (27º dia). A comparação 
ANOVA revela ainda que a tonalidade 
média nas Am_FTA ao 9º dia foi 
significativamente (p<0,05) menor face à 
das Am_F5ºC no 27º dia.  
A aproximação ao ângulo de 90º traduz 
o amarelecimento da polpa com o 
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Figura 23 Evolução da tonalidade da polpa de pêra Rocha 
armazenada à temperatura ambiente (Am_FTA) e em 
refrigeração (Am_F5ºC). 



 

82 

avanço do período de armazenagem à temperatura ambiente, tal como descrito por (Galviz-Sánchez, 
2004).  

Quadro 23 Valores paramétricos e (r2 e MSE) relativos aos modelos de conversão fraccionários para 
as variações de hº, em pêra Rocha armazenada à temperatura ambiente (TA) e em 
refrigeração (5 ºC). 

Parâmetro Ce* C0* k* (dia-1) R2 MSE 

hº (TA) 92,47 ± 1,19 101,17 ± 0,44 0,15 ± 0,02 0,70 4,8x10-2 

hº (5 ºC) 97,66 ± 0,99 101,11 ± 0,37 0,07 ± 0,05 0,40 6,1x10-2 

* Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). R2 = variância explicada. MSE: Quadrados médios dos 
resíduos. C0 e Ce = valores dos respectivos cor CIELab iniciais e de equilíbrio, respectivamente, definidos pelo 
modelo testado. k = constante cinética. 

A relação entre as constantes k (kTA = 0,15 dia-1 e k5ºC = 0,07 dia-1) caracterizadas através dos respectivos 
modelos (Quadro 23) mostra que a cinética de alteração de hº à temperatura ambiente decorreu com ca. 
do dobro da velocidade, sob influência do aumento da temperatura. Por outro lado, os coeficientes Ce 
(valores de equilíbrio) mostram diferenças significativas (de ca. de 5 unidades de variação de hº) entre as 
situações de equilíbrio (coeficientes Ce).  

TSS, pH, AT e humidade 

A influência da temperatura de armazenagem de pêra Rocha na evolução do TSS, AT e pH encontra-se 
expressa na Figura 24. 
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Figura 24 Evolução do TSS (a), AT e pH (b) em pêra Rocha armazenada à temperatura ambiente 
(Am_FTA) e em refrigeração (Am_F5ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança 95%. 

A elevação significativa (p<0,05) do TSS (1,3ºBrix) verificada ao final de 9 dias, nos frutos mantidos à 
temperatura ambiente, contrasta com a manutenção dos valores iniciais (p>0,05) nos frutos armazenados 
em refrigeração (5 ºC).  
A variação dos valores de AT e pH no final do período de armazenagem (diminuição de 1,1 g.kg-1 e 
aumento de 0,3 unidades de pH) foi igualmente significativa (p<0,05) nas Am_FTA.  
Nas Am_F5ºC, para igual período de tempo não se verificaram variações significativas (p<0,05). No 
entanto, no período restante as Am_F5ºC verificaram igualmente a mesma tendência, denotando 
decréscimos de 0,6 g.kg-1 e, acréscimos de 0,2 unidades de pH, face aos valores iniciais. 
As diferenças encontradas reflectem a influência da temperatura de armazenagem na indução das 
reacções normais associadas ao amadurecimento do fruto.  
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Ao longo dos respectivos períodos de armazenagem as perdas de massa expressas indirectamente pela 
variação do teor de humidade, manifestaram perdas de 1% e de 0,5% face ao valor inicial de 86,2% para 
as Am_FTA e Am_F5ºC, respectivamente. Estes resultados verificam variações sem qualquer significado 
prático para a qualidade do fruto. 

Ácido ascórbico total e conteúdo fenólico total 

A evolução da capacidade antioxidante da pêra Rocha, representada pelo conteúdo em AAT e 
composição fenólica total, nas duas situações de armazenagem (TA e 5 ºC) é apresentada na Figura 25. 
O conteúdo inicial em AAT (4,2 ± 0,3 mg.100 g-1) nos frutos armazenados em refrigeração (5ºC) manteve-
se sem alterações significativas (p<0,05) ao longo do período total ensaiado. 
Nos frutos que permaneceram à temperatura ambiente (Am_FTA), o teor inicial manteve-se (p>0,05) até ao 
6º dia, diminuindo (p<0,05) em ca. de 38% para o 9º dia.  
Nas Am_FTA o decréscimo do AAT correlacionou-se directamente com a diminuição da tonalidade hº 
(r2=0,69, r=0,83 e p<0,05) e, em consequência, com a intensificação do amarelecimento.  
Em pêra, a mesma relação entre o escurecimento e as variações no quantitativo em AAT foi assinalada 
por Veltman et al. (1999). A hipótese genérica fundamenta-se na participação do ácido ascórbico nos 
mecanismos de defesa da planta contra o “stress” oxidativo (biótico ou abiótico). Neste sentido, as 
variações no quantitativo em ácido ascórbico total e/ou no balanço entre as forma redox do ácido 
ascórbico (ácido - dihidroascórbico - DHA) reflectem essas respostas. Quando a diminuição dos níveis 
totais ultrapassa um valor limiar, específico por variedade, desencadeiam-se as reacções de 
escurecimento (Franck et al., 2007).  

Nas Am_FTA verificou-se a diminuição 
significativa (p<0,05) no conteúdo 
fenólico total ao longo da armazenagem 
(Figura 25). Ao 2º dia, contabilizaram-se 
perdas de ca. de 20% do valor inicial 
agravadas ao 9º dia, para ca. de 30%. 
As perdas contabilizadas nas Am_F5ºC 
foram no período inicial de 9 dias ca. 
20% do valor inicial e semelhantes 
(p>0,05) às verificadas nas Am_FTA, sem 
posteriores variações (p<0,05) no 
restante período. A diminuição dos 
compostos fenólicos correlacionou-se 
(p<0,05) com os valores da tonalidade hº 
(r=0,94 e; r=0,81, à temperatura 
ambiente e a 5 ºC, respectivamente), 
facto que pode traduzir o consumo dos 
mesmos nas reacções de 
escurecimento. Esta relação foi 
igualmente apresentada noutros estudos 

(Galviz-Sánchez, 2004). 
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Figura 25 Evolução do AAT e conteúdo fenólico total 
(FenT) em pêra Rocha armazenada à temperatura ambiente 
(Am_FTA) e em condições de refrigeração (Am_F5ºC). Bandas 
de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 
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Firmeza  

As variações de firmeza da polpa de pêra Rocha com período de armazenagem do fruto inteiro à 
temperatura ambiente e a 5 ºC são apresentadas na Figura 26. 
No caso dos frutos mantidos à temperatura ambiente, a diminuição (p>0,05) da firmeza inicial da polpa, No 
1º intervalo testado, contabilizou ca. de 5%. No entanto, do 2º para o 6º dia assistiu-se a um decréscimo 
significativo (p<0,05) correspondente a uma perda de ca. de 93%, face aos valores iniciais, mantendo-se 
os valores de firmeza sem alterações significativas para o último dia analisado. Estas alterações foram 
igualmente percebidas sensorialmente (avaliação informal), constatando-se um excessivo amolecimento 
aos, sexto e nono dias.  
Um comportamento semelhante foi caracterizado por Galviz-Sánchez (2004) na sequência do 
amadurecimento deste fruto por um período de 9 dias à temperatura ambiente, após a armazenagem pós-
colheita. Neste estudo, as perdas de firmeza quantificadas à temperatura ambiente, ascenderam a mais de 
95% face aos valores iniciais distinguindo-se da manutenção dos valores ao longo da armazenagem 
prolongado (9 meses). Em contraste, as Am_F5ºC manifestaram a tendência para a manutenção dos níveis 
iniciais de firmeza ao longo dos 27 dias de armazenagem, sem variações significativas (p<0,05) entre 
registos médios.  

Veltman et al. (2000) verificaram 
igualmente a manutenção (p>0,05) dos 
valores de firmeza de pêra Rocha (ca. 
250 dias, atmosfera controlada) ao longo 
da armazenagem refrigerada.  
A manutenção da firmeza do fruto em 
condições de refrigeração em 
comparação com o amolecimento 
acentuado à temperatura ambiente 
evidencia o papel efectivo da 
temperatura na inibição das vias 
conducentes ao amolecimento dos 
tecidos. Este facto poderá ser atribuído à 
natureza climatérica e à elevada 
sensibilidade da pêra ao etileno 
(Almeida, 2005), conhecido que é o 
efeito desta hormona na promoção do 
amadurecimento e senescência e, do 
papel inibidor da temperatura na 
respectiva síntese (Prasanna et al., 

2007). 

Fracções pécticas 

As fracções pécticas (solúveis em água – FSA, oxalato – FSO, ácido – FSAc, e base – FSB), expressas 
em ácido galacturónico, avaliadas em pêra Rocha ao longo da armazenagem à temperatura ambiente, são 
apresentado na Figura 27. 
As variações nos registos médios do teor péctico total (soma das fracções) face ao valor inicial não foram 
significativas durante o período testado, excepto ao 6ºdia em que se contabilizaram um aumento em cerca 
de 15% (p<0,05). Durante o período ensaiado, a fracção solúvel em água (FSA) verificou variações não 
significativas (p>0,05). As fracções solúveis em oxalato (FSO) e em ácido (FSAc) denotaram acréscimos 
significativos (p<0,05) do 1º para o 3º intervalos testados, de ca. de 2,5 e 1,5 vezes, respectivamente. A 
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Figura 26 Evolução da firmeza (N.mm-2) em pêra Rocha 
armazenada à temperatura ambiente (Am_FTA) e em 
condições de refrigeração (Am_F5ºC). Bandas de variação 
correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 
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fracção solúvel em soluções alcalinas (FSB) diminuiu significativamente (ca. 60%) para o 2º dia e 
manteve-se no restante período sem variações significativas (p>0,05).  
Em geral, as alterações na firmeza durante o amadurecimento resultam, predominantemente da 
decomposição da fracção polissacárida que compõe a lamela média e a parede celular (Jackman e 
Stanley, 1995). A desagregação da protopectina da parede celular é mediada pela acção de diversas 
enzimas pécticas, tais como a poligalacturonase e a pectina metilesterase. Em muitos frutos tem sido 
demonstrado que a perda de firmeza se correlaciona quer com aumento das pectinas solúveis quer com a 
actividade das referidas enzimas (Gross e Sams 1984; Ali et al., 1995; El-Buluk et al., 1995). 
O amolecimento excessivo da polpa de pêra Rocha manifestado do 1º para 3º intervalo ensaiado (Figura 
26) não foi acompanhado pelo aumento percentual da fracção solúvel de pectina contrariamente ao que 
normalmente é referido na sequência do amadurecimento dos frutos. 

A única correlação com significado 
estatístico entre os resultados médios de 
firmeza e das fracções pécticas, foi 
estabelecida com a fracção solúvel em 
oxalato (FSO) com valores de r=-0,98 e 
r2=0,96. Embora o aumento destas 
fracções com a perda de firmeza da 
polpa não seja apontado noutros 
estudos, a referida correlação reflecte 
uma alteração significativa na 
composição péptica. Brownleader et al. 
(1999) demonstram que a 
desestruturação celular e as alterações 
na firmeza dos frutos para além da 
solubilização da composição das 
paredes celulares envolvem a 
participação de mecanismos complexos 
e específicos por fruto que esta 
avaliação não permitiu esclarecer. 
 

Microestrutura  

Os resultados da avaliação histológica constantes na Figura 28 permitem visualizar a perda de integridade 
celular na polpa de pêra Rocha com o avançar do período de permanência do fruto à temperatura 
ambiente. 
Da 1ª para a 2ª microfotografia, é possível evidenciar a alteração da forma regular das células com 
enrugamento da parede celular e o aumento dos espaços intercelulares. A perda de adesão celular torna-
se evidente na comparação entre os dois primeiros registos face aos últimos, onde é possível constatar o 
colapso da estrutura inicial. As modificações ao nível da estrutura celular coincidiram temporalmente com 
as variações de firmeza no fruto. Neste sentido, a completa desintegração celular observada a partir do 
6ºdia correspondeu a uma variação drástica na firmeza com perdas superiores a 90% face aos valores 
iniciais.  
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Figura 27 Evolução do teor péctico total e das fracções 
pécticas (solúveis em água – FSA, oxalato – FSO, ácido – FSAc, e base – 
FSB) em pêra Rocha armazenada à temperatura ambiente 
(ca. 20 ºC) durante 9 dias. Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 
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As microfotografias evidenciam a perda de adesão das células parenquimatosas (CP) e o aumento do espaço 
intercelular (EI) na pêra com o avançar do tempo.  

Figura 28 Microfotografias da polpa de pêra Rocha obtidas por microscopia electrónica (ampliação de 
100 x) obtidas nos dias 0, 2, 6 e 9 de armazenagem à temperatura ambiente (ca. 20ºC). 

4.2.3 Balanço intercalar 

 

4.3 EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DA ARMAZENAGEM NA QUALIDADE DE PÊRA ROCHA MP 

Nos frutos mp, a indução rápida dos processos fisiológicos e microbiológicos, na sequência do PM e da 
armazenagem concorre para a deterioração da qualidade em fresco. Os atributos da qualidade que 
implicam mais cedo a rejeição do produto são específicos por fruto. Este facto remete para a importância 
de identificar, em cada caso, qual ou quais os atributos e respectivas origens que comprometem a 
qualidade abaixo do limite de aceitação sensorial e / ou de segurança microbiológica. Este esclarecimento 
é importante para adequar as intervenções tecnológicas (tratamentos de conservação) e, consequente 
prolongamento do período de vida útil do produto.  
Este ensaio teve por objectivo caracterizar e identificar os atributos da qualidade críticos, ao longo da 
armazenagem refrigerada de pêra Rocha mp, bem como avaliar o efeito do tipo de corte seleccionado na 
actividade respiratória do fruto. 

4.3.1 Metodologia  

Para dar cumprimento ao objectivo, efectuou-se o PM de frutos de pêra Rocha pertencente a um lote 
homogéneo previamente seleccionado, sem aplicação de tratamentos de conservação, com excepção do 

Para além dos efeitos conhecidos da temperatura de refrigeração na diminuição das alterações de 
composição, velocidade de amadurecimento e senescência do fruto, estes resultados demonstram 
que de entre os atributos em avaliação, a variação da cor foi o atributo que manifestou maior 
independência do efeito do abaixamento da temperatura.  
A análise das variações no teor em pectina total e respectivas fracções demonstrou-se insuficiente 
face às alterações na firmeza e estrutura dos tecidos observadas com o avanço da maturação versus 
senescência do fruto. 
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tratamento de descontaminação, com carácter generalizado no âmbito deste processamento (Simons e 
Sanguansri, 1997).  
Os frutos (ca. de 20 kg) foram submetidos ao conjunto de operações de PM. As amostras constituídas em 
triplicado (12 quartos por saco) e identificadas por Am_Ctr foram analisadas no dia do processamento (dia 
0) e ao longo da armazenagem (5 ºC), nos dias 3, 5, 8, 10, 15 e 20. O protocolo analítico compreendeu as 
seguintes determinações: TSS, pH e AT, cor CIELab nas superfícies externas e internas dos quartos de 
fruto, firmeza da polpa, conteúdo em ácido ascórbico total (AAT), evolução microbiológica, análise da 
composição gasosa no interior das embalagem e análise sensorial . 
A identificação dos atributos críticos e a previsão do período de vida de pêra Rocha mp (Am_Ctr), foi 
efectuada mediante a comparação de médias, por análise de variância (ANOVA,), modelização (regressão 
não linear) ao longo da armazenagem, bem como através de correlações lineares (Pearson) entre os 
diferentes atributos. 
O estudo da influência do corte e da temperatura no comportamento fisiológico de pêra Rocha foi 
efectuado com base na avaliação da actividade respiratória. Para o efeito foram constituídos 2 tipos de 
amostras em triplicado – frutos inteiros e frutos cortados em quartos, a partir dos quais se efectuaram 
medições do CO2 libertado e O2 consumido, a dois valores de temperatura: 5 ºC e 15 ºC. Os resultados da 
actividade respiratória foram submetidos a análise ANOVA. A influência da variação da temperatura na 
actividade respiratória foi quantificada através do cálculo do coeficiente de temperatura Q10 . 
A caracterização inicial dos frutos cumpriu o protocolo analítico utilizado para as Am_Ctr, e os resultados 
médios, apresentados no Quadro A1.2 (em anexo), estabelecem as condições do fruto em fresco. 

4.3.2 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

As variações de cor decorrentes do PM são particularmente influenciadas pela extensão dos danos 
provocados pelo corte e pela capacidade oxidante dos agentes de descontaminação utilizados. As 
variações ao longo da armazenagem resultam da continuidade dos processos fisiológicos, directamente 
relacionados com o potencial de escurecimento característico do fruto, temperatura e composição 
atmosférica no interior da embalagem.  
Os resultados dos parâmetros da cor, L*, hº e WI, nos dois tipos de superfícies, dos quartos de pêra 
Rocha, superfícies de descasque e superfícies de corte, ao longo da armazenagem são apresentados na 
Figura 29.  
O escurecimento e /ou o amarelecimento avaliado através da diminuição dos valores dos parâmetros de 
cor com a armazenagem, foram mais acentuados nas superfícies de descasque relativamente às 
superfícies de corte. Nas primeiras contabilizaram-se variações médias no curso da armazenagem de 7,5, 
8,7 e 10,4 unidades em comparação com 1,8, 6,1 e 3,6 nas segundas para os parâmetros L*, hº e WI, 
respectivamente.  
Com excepção do dia 0, os valores médios de L* e WI entre os dois tipos de superfícies demonstraram 
diferenças significativas (p<0,05). No entanto, para a tonalidade hº a mesma comparação só foi 
significativa (p<0,05) a partir do 8º dia de armazenagem. Este facto indicia que a tendência para o 
amarelecimento da polpa evolui de forma distinta do escurecimento. 
A alteração visual da cor nos dois tipos de superfícies foi igualmente perceptível, quer após 
processamento quer o respectivo agravamento com o avanço da armazenagem. Dado que a apreciação 
sensorial da cor, nos quartos do fruto, é directamente influenciada pela observação das zonas criticas 
(superfícies descascadas), nos ensaios posteriores considerou-se apenas a avaliação nestas. 
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Figura 29 Evolução de L* (a), hº (b) e WI (c) nas 
superfícies de descasque e corte nos quartos de 
pêra Rocha, durante 20 dias de armazenagem 
(5 ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança a 95%. 

Na Figura 30, a comparação entre os valores médios de L*, hº e WI obtidos no fruto inteiro (Quadro A1.2, 
em anexo) e nas Am_Ctr no dia 0 (Quadro A5.1, em anexo), demonstra o efeito significativo (p<0,05) do 
PM na alteração da cor (impacto inicial). A quantificação deste efeito na alteração total de cor (soma das 
variações imputadas ao PM e à armazenagem) contabilizou ca. de 27%, 35% e 31% para o L* e hº e WI, 
respectivamente. As alterações de cor decorrentes da armazenagem, ca. de 70% das variações totais, 
foram caracterizadas pela evolução dos resultados dos cor CIELab tomados nas superfícies descascadas 
(superfícies críticas, Am_Ctr) que se apresentam no Quadro A5.1 (em anexo). 
Os decréscimos sucessivos nos valores médios de L* e hº foram significativos (p<0,05) até ao 8º e 10º 
dias de armazenagem, respectivamente. A partir dessas datas as amostras denotaram variações não 
significativas (p>0,05) até ao final da armazenagem. 
A variação dos valores WI foi significativa (p<0,05) no primeiro intervalo ensaiado. As diminuições 
posteriores só voltaram a verificar significado (p<0,05) ao final do 10º dia, mantendo-se até 20º dia, 
registos estatisticamente iguais (p>0,05). 
Na maioria dos estudos realizados em pêra mp, a susceptibilidade ao escurecimento superficial 
representou o principal factor a limitar o período de vida deste fruto: cv. Bartlett, cv. Bosc, cv. Anjou, 
cv. Red Anjou (Rosen e Kader, 1989; Sapers e Miller, 1998; Dong et al., 2000; Gorny et al., 1998; Gorny et 
al., 2000; 2002), cv. Abate (Pittia et al., 1999) e cv. Conference (Soliva-Fortuny et al., 2002a).  
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A evolução dos resultados de L*, hº e WI vs. 
tempo de armazenagem (tA, dias), ajustou-se 
adequadamente ao modelo de conversão 
fraccionário de 1ª ordem. As cinéticas de 
alteração da cor de pêra Rocha mp em função 
do tempo de armazenagem, dadas pelas 
Equações 32, 33 e 34, apresentam-se na 
Figura 31. Os valores paramétricos e a 
variância explicada (r2) dos respectivos 
modelos encontram-se descritos no Quadro 24. 
A alteração dos parâmetros da cor (L*, hº e WI) 
é mais acentuada nos estágios iniciais da 
armazenagem, verificando-se ao final do 4º 
dia, mais de 50% das variações de cor aferidas 
no curso total da armazenagem. A comparação 
entre os valores de k mostra ainda que a 
diminuição da tonalidade hº foi ligeiramente 
mais rápida face aos parâmetros L* e WI. 

( )( )At*20,0exp50,7070,7850,70*L −−+=∆   Eq. 32 

( )( )At*15,0exp38,8251,9238,82ºh −−+=∆   Eq. 33 

( )( )At*23,0exp40,6126,7240,61WI −−+=∆   Eq. 34 

As equações dos modelos cinéticos relativos aos parâmetros L*, hº e WI, caracterizam a evolução das 
alterações de cor nas superfícies criticas dos quartos com o tempo de armazenagem, determinando taxas 
de escurecimento, através do parâmetro k (0,20, 0,15 e 0,23 dia-1, respectivamente) a partir dos valores 
iniciais C0 (78,70, 92,51 e 72,26, respectivamente) e a subsequente diminuição para valores de equilíbrio 
Ce (70,50; 82,38 e 61,40, respectivamente).  
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Figura 30 Efeito do PM nos valores de L*, hº e WI 
nas superfícies descascadas de quartos de pêra 
Rocha. Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança a 95%. 
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Figura 31 Efeito do tempo de armazenagem (tA, 
dias), nas variações de cor L* hº e WI (a e b, 
respectivamente) das Am_Ctr. 

Quadro 24 Valores paramétricos e (r2, e MSE) relativos aos modelos de conversão fraccionários para 
as variações de L*, hº e WI nas Am_Ctr. 

Parâmetro Ce* C0* k* (dia-1) R2 MSE 

L* 70,50 ± 0,35 78,70 ± 0,37 0,20 ± 0,03 0,83 2,1x10-2 
hº 82,38 ± 0,55 92,51 ± 0,42 0,15 ± 0,02 0,84 2,9x10-2 
WI 61,40 ± 0,52 72,26 ± 0,64 0,23 ± 0,04 0,76 6.2x10-2 

*Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). R2 = variância explicada. MSE: Quadrados médios dos 
resíduos. C0 e Ce = valores dos respectivos cor CIELab iniciais e de equilíbrio, respectivamente, definidos pelo 
modelo testado. k = constante cinética. 

Soliva-Fortuny et al. (2002) utilizaram o mesmo modelo (conversão fraccionário de 1ª ordem) para 
descrever as alterações da cor, expressas pelo L*, em pêra cv. Conference mp armazenada em diferentes 
condições de atmosfera modificada em avaliação. No mesmo estudo as taxas de escurecimento (k) 
estimadas variaram de 0,027 a 0,07 dia-1 em função do tipo de filme polimérico e atmosferas utilizadas. Os 
valores de k citados foram de ca. de 3 a 7 vezes inferiores em comparação com os calculados para a pêra 
Rocha (k = 0,20 dia-1) e, justificam-se de acordo com os efeitos de prevenção ao escurecimento sob efeito 
da embalagem em atmosfera modificada. 

Firmeza 

Os resultados de firmeza relativos às Am_Ctr, ao longo de 20 dias de armazenagem são apresentados na 
Figura 32. A comparação entre os valores de firmeza avaliados nas amostras ao dia 0 e na matéria-prima 
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(Quadro A1.2, em anexo) (1,07 ± 0,19 vs. 0,99 ± 0,13, respectivamente), não revelou significado 
estatístico (p>0,05), declarando a ausência de efeito do PM sobre este atributo. 

Não se verificaram variações 
significativas ao longo de toda a 
armazenagem.  
A variação máxima entre os resultados 
de firmeza ao longo do período testado 
contabilizou 13%, relativamente ao valor 
inicial. Este montante reflecte uma 
variação pouco expressiva em 
comparação com o amolecimento 
manifestado em pêra, cv. Bartlett 
cortada em fatias que por igual período 
de armazenagem (5 ºC) contabilizou 
perdas de firmeza de ca. de 50% face ao 
valor inicial (Dong et al., 2000).  
Em pêra cv. Flor de Inverno verificou-se, 
tal como neste caso, a manutenção dos 
valores de firmeza durante 28 dias de 
armazenagem (4 ºC ± 1 ºC) do fruto mp 

em quartos (Oms-Oliu et al., 2006). 
O comportamento de estabilidade para a firmeza da polpa em pêra mp, diverge da maioria dos resultados 
apresentados nos estudos efectuados com este fruto, nos quais também se considera o amolecimento 
como um factor crítico durante a armazenagem do produto (Rosen e Kader, 1989, Gorny et al., 1998; 
Soliva-Fortuny et al., 2002a).  
Para além da grande variabilidade às alterações de firmeza imputadas aos tipos de cultivares (Gorny et al., 
2000; Abbott et al., 2004), o tipo de corte pode, neste caso, ter influenciado o comportamento de maior 
estabilidade observado. 
Nos estudos de Rosen e Kader (1989), Gorny et al. (1998), Soliva-Fortuny et al. (2002a), as pêras são 
processadas em fatias e/ou cubos. Em comparação o corte em quartos (quer no nosso caso quer para cv. 
Flor de Inverno) corresponde a um tipo de corte que induz menores danos nos tecidos do fruto. Neste 
sentido, minimiza-se a síntese de etileno induzido pelo corte e, em consequência, o efeito desta hormona 
na promoção do amolecimento de frutos climatéricos (Abe e Watada, 1991, Toivonen e Brummell, 2008).  

TSS, pH e AT 

Os resultados médios relativos ao TSS, pH e AT, avaliados nas Am_Ctr ao longo da armazenagem são 
apresentados no Quadro A4.1 (em anexo). 
A comparação entre os resultados médios obtidos na avaliação das Am_Ctr no dia 0 (Quadro A4.1, em 
anexo) face aos valores analisados na matéria-prima (Quadro A1.2, em anexo), revelou variações sem 
significado (p>0,05), quer para os valores de acidez (diminuição de ca. de 0,5 g ác. málico.kg-1) quer para 
os valores de pH (diminuição de ca. 0,2 unidades de pH). A comparação no conteúdo em sólidos solúveis 
expressou igualmente uma variação não significativa (p>0,05) de ca. de 0,6ºBrix. 
Os intervalos de variação máximos determinados para o pH, AT e TSS nas amostras ao longo do período 
total de armazenagem foram de: 4,4 – 4,3 unidades de pH; 1,5 – 1,8 g ác. málico.kg-1 e 14,1 – 14,8ºBrix, 
respectivamente, expressando a tendência de manutenção do estado de maturação pós-colheita inicial.  
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Figura 32 Evolução da firmeza nas amostras Ctr, durante 
20 dias de armazenagem refrigerada(5 ºC). Bandas de variação 
correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 
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Trabalhos similares realizados em ananás, manga, meloa, melancia e morango (9 dias / 5 ºC) por Gil et al. 
(2006), em meloa (4ºC / 14 dias) por Lamikanra et al. (2000) e melão (8 dias / 6 ºC) por Vilas-Boas et al. 
(2004), revelaram a mesma tendência para os parâmetros TSS, AT (ou expressos directamente através 
das variações quantificadas no teor em ácidos orgânicos) e pH. 
Nos estudos efectuados em pêra (15 dias / 3 ºC) (Senesi et al., 1999), maçã cv. Gala (14 dias / 1 ºC) (Bett 
et al., 2001); maçã cv. Jonagored (10 dias / 4 ºC) (Rocha et al., 1998), demonstrou-se igualmente a 
ausência de desvios face aos valores iniciais de TSS e / ou quantitativo em açucares, após PM e sob 
influência da armazenagem refrigerada. 
Nos casos de excepção, identificados para o kiwi por Gil et al. (2006) (9 dias / 5 ºC), no mesmo fruto por 
Agar et al. (1999) (12 dias / 0 ºC) e, em maçã por Buta et al. (1999) (5 semanas / 5 ºC) foi caracterizada 
um aumento de TSS e uma diminuição da AT, associada à evolução da maturação pós-colheita dos frutos 
com a armazenagem. 
Apesar das distintas condições de temperatura de refrigeração e períodos de armazenagem considerados, 
o comportamento de estabilidade caracterizado em pêra Rocha para os parâmetros de qualidade em 
avaliação enquadra-se na tendência geral apresentada pela maioria dos estudos. 

Ácido ascórbico total 

A capacidade antioxidante atribuída à vitamina C desempenha uma actividade biológica importante para a 
saúde humana, assumindo os respectivos quantitativos, um importante atributo da qualidade (Lee e Kader, 
2000). A vitamina C  é o termo genérico utilizado para os compostos que possuem actividade biológica do 
L- ácido ascórbico (RHA). RAA é a principal forma activa mas o ácido L-dihidroascórbico (DHA), um 
produto resultante da sua oxidação, também exibe actividade biológica. O DHA pode ser reconvertido à 
forma RHA através de agentes redutores, nomeadamente por via enzimática (ascorbato oxidase) e / ou, 
pode ser hidrolisado irreversivelmente a ácido 2,3-dicetogulónico, com perda efectiva de actividade 
vitamínica. A soma das duas formas contabiliza o ácido ascórbico total (AAT). 
Os valores médios em ácido ascórbico total avaliados nas Am_Ctr ao longo do período de armazenagem 
são apresentados na Figura 33. Os quantitativos em AAT presentes na matéria-prima (6,3 ± 1,2mg.100 g-

1) (Quadro A1.2, em anexo), não sofreram alterações significativas (p<0,05) relativamente aos avaliados 
nas Am_Ctr ao dia 0 (5,9 ± 0,7) totalizando uma perda de ca. 5% face ao valor inicial. No trabalho 
efectuado em morango e dióspiro mp Wright e Kader (1997), contabilizaram uma oxidação significativa da 
forma RHA à forma DHA, sob efeito do PM. Este facto foi atribuído à imersão dos frutos cortados nas 
soluções de hipoclorito de sódio, com carácter oxidante, durante a operação de descontaminação do 
produto.  
As variações em AAT não manifestaram significado estatístico (p>0,05) ao longo do período ensaiado. No 
entanto, a tendência média verificou uma diminuição dos valores médios até ao 5º dia, correspondente a 
uma perda de 14% face ao valor no dia 0. Entre o 5º e 10º dias verificou-se a manutenção dos níveis 
médios em ca. de 5 mg.100 g-1, recuperando-se no final da armazenagem os valores avaliados na 
matéria-prima (ca. de 26%). 
As perdas totalizadas na armazenagem de pêra Rocha até ao 5º dia (14 %) foram da mesma ordem de 
grandeza das referidas no estudo efectuado em kiwi mp, no qual foi estimada uma perda de 13% ao final 
de 6 dias à temperatura de 5 ºC (Agar et al., 1999).  
Em pêra Rocha mp, a diminuição contabilizada no período inicial de 5 dias, coincidiu com o período em 
que se verificou a taxa de escurecimento mais acentuada. A mesma relação foi estabelecida por Aguila et 
al. (2006) em rábano mp, associando-se as perdas em AAT à respectiva oxidação nas reacções de 
escurecimento.  
Gil et al. (2006) investigaram as variações de ácido ascórbico em diferentes frutos mp: ananás, manga, 
meloa, melancia, morango e kiwi, ao longo de 9 dias de armazenagem (5 ºC) através da determinação das 
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diferentes formas redox, RHA e DHA e AAT. Para todos os frutos concluíram que as perdas efectivas em 
AAT não foram importantes a ponto de comprometer a qualidade dos produtos. A oxidação inicial para a 
forma DHA na sequência do PM, foi compensada pela regeneração da forma RHA ao longo da 
armazenagem, evitando-se desta forma as perdas efectivas em ácido ascórbico total. Este mecanismo 
demonstrou ser mais efectivo nos frutos com valores de pH mais baixo (pH 3.4 – 3.7) perante a grande 
instabilidade da forma DHA em condições de pH próximo da neutralidade. No entanto, os valores de pH da 
pêra Rocha (4,22) não configuram a situação mais favorável para a verificação deste mecanismo de 
prevenção de perdas.  
Nos produtos mp, a desintegração celular facilita o contacto do ácido ascórbico com diferentes grupos 
enzimáticos (ascorbato oxidase, polifenoloxidase, citocromo oxidase e peroxidases) com potencial para a 
respectiva oxidação (Erdman e Klein, 1982, Watada et al., 1990). Acresce que as condições de “stress”, 
nomeadamente os danos causados nas membranas, conduzem ao aumento da produção de ROS 
(reactive oxygen species) entre outros radicais livres, igualmente promotores de perdas em AAT. Um dos 
mecanismos de resposta celular como forma de reparar e/ou compensar os processos de injuria celular 
envolve a síntese de substâncias antioxidantes, entre as quais o ácido ascórbico (Stegmann et al., 1991 cit 
in Vina et al., 2006).  

Neste sentido as variações em ácido 
ascórbico resultam do balanço entre as 
reacções de degradação deste 
composto e os processos de biossíntese 
e/ou de regeneração da forma activa 
DHA em RAA verificada antes que se 
verifique a hidrólise irreversível para a 
forma ácido 2,3-dicetogulónico (Wright e 
Kader, 1997). Tendo em conta que não 
foram observadas perdas de massa ao 
longo da armazenagem do fruto mp 
(dados não apresentados), a tendência 
de recuperação dos valores iniciais de 
AAT verificada nas Am_Ctr no final da 
armazenagem (ca. de 26%) poderá ser 
observada á luz dos processos 
anteriormente referidos. 
 

Evolução da composição gasosa 

A contínua actividade respiratória de pêra Rocha mp ao longo da armazenagem é constatada pela 
evolução dos níveis de O2 e CO2 avaliados na atmosfera interna das embalagens (Figura 34). 
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Figura 33 Evolução do conteúdo em ácido ascórbico total 
avaliado nas Am_Ctr, ao longo de 20 dias (5 ºC). Bandas de 
variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 
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Figura 34 Evolução da composição da atmosfera (% de O2 / CO2) no interior das embalagens das 
Am_Ctr, ao longo da armazenagem (5 ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

A diminuição dos níveis de O2 foi significativa do 1º para o 3º dia, mantendo-se sem variações (p>0,05), 
até ao 8º dia. Para o 10º dia, verificou-se outra diminuição significativa (p<0,05), alcançando no período 
subsequente a manutenção dos registos, com medições na ordem de 12% para o O2.  
Inversamente, verificou-se a acumulação de CO2 no interior das embalagens, ao longo da armazenagem. 
O aumento percentual de CO2 foi significativo durante os dois primeiros intervalos testados, tendo-se 
verificado uma situação próxima do equilíbrio, sem variações significativas (p<0,05) a partir do 10º dia, 
com registos médios para este gás de ca. de 4%. 
As concentrações gasosas tenderam para a situação de estabilização ao final de 10 dias de armazenagem 
com valores de 4% CO2 e de 10% para o O2.  
O ajuste, dos resultados médios dos níveis de O2 e CO2, ao longo do tempo, a modelos de regressão 
fraccionários de 1ª ordem (Eq. 35 e Eq. 36), revelou-se adequado, quer pelo grau de variância explicada 
(R2), como pela análise de resíduos e significância dos valores paramétricos, apresentados no Quadro 25.  

Quadro 25 Valores paramétricos para os modelos de conversão fraccionário que descrevem a 
variação percentual de O2 e CO2 no espaço cabeça das embalagens de pêra Rocha mp ao 
longo de 20 dias (5 ºC). 

Gases atmosféricos Ce* C0* k* (dia-1) R2 MSE resíduos 

O2 (%) 8,63 ± 0,69 20,59 ± 0,43 0,13 ± 0,02 0,92 2,8 x 10-2 

CO2 (%) 4,13 ± 0,20 0,10 ± 0,21 0,20 ± 0,03 0,86 7,2 x 10-3 

*Os valores correspondem às médias (± erro padrão). C0 e Ce = valores dos respectivos gases iniciais e de 
equilíbrio, respectivamente, definidos pelo modelo testado. k = constante cinética. R2 = variância explicada. MSE: 
Quadrados médios dos resíduos. Todos os parâmetros apresentam significância estatística a 95%, com 
excepção do C0 no modelo que descreve a evolução da CO2. 

A evolução gasosa através dos respectivos modelos prevê que a situação de equilíbrio para as 
concentrações de 8,6% O2 e de 4,0% CO2, seja alcançada ao final de 50 e 20 dias, respectivamente. 
Estas previsões teóricas confirmam que não se alcançou uma situação de equilíbrio para o O2 durante o 
período ensaiado. 

( ) ( )( )At*13,0
2 exp63,858,2063,8%O −−+=∆   Eq. 35 
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( ) ( )( )At*20,0
2 exp13,410,013,4%CO −−+=∆   Eq. 36 

A alteração da composição gasosa no interior da embalagem apresenta vantagens na manutenção da 
qualidade dos produtos (Zagory e Kader, 1988). Segundo Gorny (1997), a composição atmosférica 
aconselhada na armazenagem de pêra mp (0 º a 5 ºC) deverá situar-se em níveis de 0,5% para o O2 e 
inferiores a 10% para o CO2. Nas condições de embalagem passiva com utilização do filme de 
polipropileno biorientado, só foi cumprida a condição relativamente ao CO2. O afastamento à situação ideal 
no caso do O2 verificou-se durante o período total de armazenagem, sendo ainda que este gás é 
considerado como o mais determinante em termos de benefícios da qualidade associado à MAP. 
Considerando a utilização do filme em questão a atmosfera ideal só poderá ser estabelecida por 
modificação activa, mediante a injecção da referida mistura gasosa no momento do embalamento. 

Evolução microbiológica 

No Quadro 26 apresentam-se as contagens microbiológicas de Micro.30 ºC e de bolores e leveduras, 
avaliadas nas Am_Ctr ao longo da armazenagem (5 ºC). 

Quadro 26 Contagens de Micro.30 ºC e Bol&Lev obtidas nas Am_Ctr, ao longo de 20 dias (tA, 5 ºC). 

tA (dias) Micro.30 ºC* (Log10UFC.g-1) Bol&Lev* (Log10UFC.g-1) 

0 2,4a ± 0,2  2,9a ± 0,1 
3 2,7a ± 0,2  3,1a ± 0,1 
5 3,4b ± 0,2  3,5b ± 0,1 
8 4,2c ± 0,1  4,2c ± 0,1 

10 4,7d ± 0,2  4,7d ± 0,1 
15 5,9e ± 0,1  5,8e ± 0,1 
20 6,6f ± 0,2  6,5f ± 0,3 

* Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Valores médios com letras iguais não apresentam 
diferenças significativas a 0.95.  

A contaminação inicial (Quadro A1.2, em anexo) para os Micro.30 ºC e bolores e leveduras, não sofreu 
alterações significativas após PM (contagens obtidas no dia 0). Estes resultados demonstram que a 
descontaminação com hipoclorito de sódio, não exerceu acção letal sobre os microrganismos 
contaminantes presentes nas amostras. A ineficácia associada ao uso deste agente químico é igualmente 
referida noutros trabalhos (Abadias et al., 2008) e dependente de inúmeros factores (cf. revisão 
bibliográfica). 
As contagens microbiológicas para a flora mesófila foram aumentando sistematicamente ao longo da 
armazenagem. Relativamente à contaminação inicial verificaram-se acréscimos significativos (p<0,05) a 
partir do 3º dia de armazenagem. Ao final do 10º dia alcançaram-se cerca do dobro dos quantitativos 
iniciais (de 2,4 para 4,7 Log10UFC.g-1). O padrão de evolução para o grupo de bolores e leveduras foi 
muito semelhante, embora a duplicação das contagens iniciais (de 2,9 para 5,8 Log10UFC.g-1) só tenha 
ocorrido mais tarde, ao 15º dia. 
O desenvolvimento da flora de contaminação de bolores e leveduras foi expressivo ao longo da 
armazenagem, contrariando a tendência identificada por Soliva-Fortuny e Martín-Belloso (2003 b). Estes 
autores declararam que apesar da microflora nativa dos frutos ser principalmente constituída por bolores, a 
flora bacteriana constitui o grupo responsável pela deterioração microbiológica durante a armazenagem. 
Segundo a legislação francesa (Bull. Off Concur. Consum. Repres. Fraudes, 48, 221, 1988) o termo de 
validade de hortofrutícolas frescos cortados é alcançado quando se atingem contagens de microrganismos 
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aeróbios totais de 7,7 Log10UFC.g-1 (Nguyen-the e Carlin, 1994, Pirovani et al., 1997). O critério 
microbiológico proposto pela legislação Espanhola (Real Decreto 3484/2000; BOE, 2001) (mais restritivo) 
e, adoptado na maioria das empresas nacionais, refere um valor de 7 Log10UFC.g-1 de Micro.30 ºC para a 
definição do termo de validade destes produtos. Nas Am_Ctr, o desenvolvimento microbiológico, para os 
dois grupos testados durante o período total de armazenagem, nunca ultrapassou aquele valor. 
Os resultados das contagens de Micro.30 ºC e bolores e leveduras avaliadas nas Am_Ctr ao longo da 
armazenagem, expressos em Log10UFC.g-1, foram ajustados ao modelo proposto por Gompertz segundo a 
equação modificada por Zwietering et al. (1991) . 
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10 exp42,480,2g.UFCLogL&B  
 Eq. 38 

Os parâmetros de Gompertz relativos aos Micro.30 ºC e bolores e leveduras, com elevada significância 
estatística (p<0,001), encontram-se inscritos no Quadro 27. 

Quadro 27 Valores médios para os parâmetros Gompertz que descrevem a evolução de Micro.30 ºC e 
Bol&Lev, em pêra Rocha mp armazenada durante 20 dias (5 ºC). 

Parâmetros de Gompertz* População 
microbiana R2 MSE k A μmax λ 

Micro. 30ºC 0,99 7,23 x 10-4 2,24±0,13 4,94±0,29 0,30±0,01 1,64±0,67 

Bol&Lev 0,99 4,04 x 10-4 2,80±0,07 4,42±0,23 0,26±0,01 2,80±0,49 

* Os valores correspondem às estimativas médias (± erro padrão). k: contagem inicial de microrganismos 
estimado pelo modelo (log10 UFC.g-1). A: máximo desenvolvimento microbiano alcançado na fase estacionária 
(log10 UFC.g-1). μmax: taxa de desenvolvimento máxima [∆log10 (UFC g-1).dia-1]. λ tempo lag (dias).  

Os parâmetros de Gompertz (Quadro 27) revelam para os dois grupos microbiológicos testados, valores 
semelhantes. O mesmo tipo de modelo aplicado ao desenvolvimento da flora mesófila em pêra “cactus” 
mp ao longo da armazenagem (4 ºC) (Corbo et al., 2004), revela parâmetros cinéticos semelhantes aos 
verificados em pêra Rocha. No referido estudo, estimou-se um PVU de 16 dias (6 ºC). 
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Figura 35 Influência do tempo de armazenagem na evolução das contagens de Micro.30 ºC (a) e 
Bol&Lev (b), em pêra Rocha mp, ao longo da armazenagem (5 ºC). 

A previsão do período de vida útil, segundo o critério microbiológico, foi calculada a partir da equação 
obtida por Gompertz e modificada por Zwietering et al. (1991). Nesta equação, considerou-se como limite 
máximo para as contagens de microrganismos o valor anteriormente referido de 7 Log10UFC.g-1. 
Segundo a estimativa média dos modelos o termo de validade (Quadro 28) é alcançado ao final de 27 dias 
e de 28 dias para os grupos de Micro.30 ºC e bolores e leveduras, respectivamente. Tendo em conta a 
previsão mais desfavorável os referidos prazos são garantidos ao final de 19 e 21 dias, donde se conclui 
que 19 dias representa o período que assegura, em absoluto, a qualidade microbiológica de pêra Rocha 
mp armazenada à temperatura de 5 ºC. 

Quadro 28 Período de vida útil, do ponto de vista microbiológico, estimado pela equação de Gompertz 
para pêra Rocha mp armazenada a 5 ºC. 

Período de vida* (dias) 
População microbiana Estimativa média Estimativa mais 

desfavorável 

Micro.30 ºC 27,4 18,9 
Bol&Lev 27,8 20,9 

*Segundo o critério microbiológico que define uma contagem microbiológica máxima (UFC.g-1) de 7 ciclos Log10.  

Análise sensorial 

Na Figura 36, apresentam-se os resultados da análise sensorial, no que respeita às classificações 
atribuídas aos atributos cor, firmeza, aroma e sumosidade, bem como ao juízo da apreciação global das 
Am_Ctr, ao longo da armazenagem (5 ºC). 
O aumento gradual das classificações de cor atribuídas às Am_Ctr traduz a percepção da intensificação 
do escurecimento com a armazenagem. A classificação média no dia 0 (ca. 2,6) revela logo neste dia um 
afastamento à 1ª âncora (claro) que define a condição em fresco (pêra descascada) e, em consequência, 
traduz o escurecimento resultante do PM. As variações nas classificações de cor apresentaram apenas 
significado estatístico (p<0,05) ao 5º dia. A partir desta data as classificações médias próximas da 4ª 
âncora (Escuro), reflectiram a percepção de um nível de escurecimento muito acentuado. 
As classificações da firmeza atribuídas às Am_Ctr, situaram-se, ao longo de todo o período testado, 
próximas da âncora 2, sem variações significativas (p>0,05), traduzindo a percepção de uma polpa firme.  
Os resultados da avaliação dos atributos aroma e sumosidade, das Am_Ctr, sem variações significativas, 
em todos os intervalos testados (Figura 36), traduzem igualmente a manutenção destes atributos após PM 
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(dia 0). As classificações situadas próximas das âncoras 3 (para o aroma) e 4 (para a sumosidade), 
revelaram, respectivamente, um nível mediano relativamente à percepção de aroma a pêra e, de um grau 
de suculência relativamente próximo da condição em fresco (âncora 5). 
O aumento das classificações atribuídas à apreciação global das Am_Ctr, revelam a rejeição crescente 
com o aumento do período de armazenagem. A variação significativa (p<0,05) nas classificações ocorreu 
logo no 1º intervalo testado e, é coincidente com a transposição do limite de aceitabilidade das amostras 
(âncora 3).  
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Figura 36  Evolução das classificações sensoriais dos atributos cor (a), firmeza (b), aroma (c) e 
sumosidade (d) e a apreciação global das amostras Ctr, ao longo de 20 dias (5 ºC). Bandas de variação 
correspondem ao intervalo de confiança a 95%.  
Escalas sensoriais para os atributos: Cor: 1. Claro; 2. Moderadamente claro; 3. Ligeiramente / medianamente escuro; 4. Escuro; 
5. Muito escuro. Firmeza: 1. Muito firme; 2. Firme; 3. Moderado; 4. Mole; 5. Muito mole. Aroma: 1. Ausente; 2. Fraco; 3. 
medianamente perceptível; 4. Intenso; 5. Muito intenso. Sumosidade: 1. Seco; 2. Ligeiramente seco; 3. Moderadamente seco; 4. 
Suculento; 5. Muito suculento. Apreciação global: 1. Muito bom; 2. Bom; 3. Suficiente (Limite de aceitabilidade); 4. Mau; 5. Muito 
mau. 

Como forma de avaliar qual dos atributos foi mais decisivo no juízo da apreciação das amostras 
apresenta-se no Quadro 29 as correlações lineares entre os atributos em avaliação e a apreciação global. 
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Quadro 29 Valores de correlação linear entre as classificações médias dos atributos sensoriais (cor, 
dureza, aroma e sumosidade) e da apreciação global das Am_Ctr.  

Atributos vs. Ap_Glob r(X,Y) r² t p 

Cor vs. Ap_Glob 0,85 0,73 3,63 0,0150 

Dureza vs. Ap_Glob -0,83 0,68 -3,28 0,0220 

Aroma vs. Ap_Glob -0,39 0,16 -0,96 0,3815 

Sumosidade vs. Ap_Glob 0,57 0,33 1,55 0,1817 

As correlações assinaladas a vermelho são significativas a 95% de confiança. 

As correlações que verificaram significado estatístico (p<0,05) com a apreciação global foram apenas a 
cor (r=0,85) e a firmeza (r=0,83). Contudo só as classificações atribuídas à cor foram decisivas na rejeição 
das amostras (limite de aceitabilidade = 3) demonstrando que a apreciação global do produto foi 
predominantemente influenciado pela avaliação desse atributo.  
A avaliação sensorial de frutos mp (painéis treinados e não treinados) apresentada na maioria dos estudos 
é predominantemente influenciada pela apreciação da qualidade visual, nomeadamente no que respeita 
às alterações de cor (Soliva-Fortuny e Martín-Belloso, 2003). 
Estudos realizados em diferentes cultivares de pêra cv. Anjou (Sapers e Miller, 1998; Dong et al., 2000) e 
Bartlett (Gorny et al., 2002), referem que o fruto após PM sem aplicação de tratamentos específicos de 
prevenção ao escurecimento, apresentou níveis de escurecimento (valores de L*) acima do limite de 
aceitabilidade, logo ao final do 1º dia de armazenagem (5 ºC). 

Relações entre parâmetros objectivos e sensoriais 

No Quadro 30 apresentam-se as correlações entre os resultados das determinações objectivas e das 
classificações sensoriais ao longo do período de armazenagem que revelaram significado estatístico. 
Todos os parâmetros objectivos da cor (L*, hº e WI) apresentaram correlações altamente significativas 
(p<0,01) com a apreciação sensorial deste atributo (-0,93; -0,94 e -0,91 respectivamente) e, significativas 
(p<0,05), com a apreciação global das amostras (-0,88; -0,83 e 0,9, respectivamente). As mesmas 
demonstram que o painel de provadores foi sensível às variações de cor manifestadas pelas amostras ao 
longo da armazenagem e, simultaneamente, que esse juízo foi decisivo na aceitação global das amostras.  
A apreciação sensorial da firmeza correlacionou-se significativamente (p<0,05) com os resultados 
objectivos deste atributo (0,78, p=0,04) traduzindo igualmente a sensibilidade do painel para a avaliação 
do mesmo. Verificou-se igualmente a existência de uma correlação significativa (r=0,76) entre a firmeza 
instrumental e a apreciação do aroma, revelando que a tendência de amolecimento ligeira foi 
acompanhada pela diminuição na percepção de aroma ao longo da armazenagem. No entanto, a ausência 
de correlação entre as avaliações da firmeza (objectiva e sensorial), com a classificação da apreciação 
global das amostras demonstra novamente que as variações deste atributo com a armazenagem, não têm 
influência ao nível da rejeição. 
Todos os parâmetros objectivos da cor correlacionaram-se positivamente com as classificações da firmeza 
sensorial (0,98, 0,97 e 0,90 para o L*, hº e WI, respectivamente). Estas relações revelam que a diminuição 
das classificações da firmeza, acompanharam a evolução do escurecimento e/ou o amarelecimento das 
amostras. A correlação significativa entre o hº e a sumosidade (-0,78, p=0,0386), traduz ainda que o 
amarelecimento registado nas amostras foi inversamente proporcional à percepção de sumosidade das 
mesmas. 
De acordo com a aceitação das Am_Ctr no dia de processamento (dia 0), as correlações estabelecidas e o 
ajuste adequado dos modelos para os cor CIELab, pode definir-se um nível de aceitação para a pêra 



 

100 

Rocha mp submetida apenas ao tratamento de descontaminação. Em conformidade os valores de 
78,70 ± 0,37, 92,51 ± 0,42 e 72,25 ± 0,64, respectivamente para os parâmetros L*, hº e WI, resultantes da 
resolução dos respectivos modelos CIELab (Eq. 32, 33 e 34, respectivamente) para t = 0, definem as 
gamas de variação objectiva com aceitação sensorial. 

Quadro 30  Correlação entre os resultados médios das determinações objectivas e classificações 
médias dos atributos sensoriais das amostras Ctr, ao longo da armazenagem (5 ºC). 

Atributos objectivos 
vs. sensoriais  r(X,Y) r² t p 

L*         
Cor_S -0,93 0,87 -5,87 0,0020 
Firmeza_S 0,98 0,96 11,51 0,0001 
Ap_Glob -0,88 0,77 -4,14 0,0090 

hº         
Cor_S -0,94 0,89 -6,38 0,0014 
Firmeza_S 0,97 0,94 8,67 0,0003 
Sumosidade_S -0,78 0,61 -2,79 0,0386 

Parâmetros 
CIELab 

Ap_Glob -0,83 0,69 -3,35 0,0204 
 WI     

 Cor_S -0,91 0,83 -4,95 0,0043 

 Firmeza_S -0,90 0,81 -4,66 0,0055 

 Ap_Glob -0,90 0,81 -4,66 0,0055 

F (N.mm-2)         
Firmeza_S 0,78 0,61 2,81 0,0377 

Firmeza 
instrumental 

Aroma_S 0,76 0,57 2,59 0,0490 
 

Efeito do corte e da temperatura na actividade respiratória 

A influência do corte e da temperatura na taxa respiratória de pêra Rocha, calculada, com base nas 
medições do CO2 libertado no fruto inteiro e cortado, a dois valores de temperatura (5 º e 15 ºC), 
apresenta-se na Figura 37. 
O valor de 5 ml CO2.kg-1.h-1 determinado para este fruto a 5 ºC (Figura 37), inclui-a na classe de produtos 
com actividade respiratória baixa (5 – 10 ml CO2.kg-1.h-1 à temperatura de 5 ºC) segundo o critério 
apresentado por Kader (2002, cit in Almeida, 2005). Este valor é comparável com os níveis avaliados por 
Gorny et al. (2000) em diferentes cultivares de pêra (cv. Anjou, Bartlett, Bosc e Red Anjou) a 0 ºC, com 
valores na gama de 5 a 20 ml CO2.kg-1.h-1, dependente das cultivares.  
A análise multifactorial ANOVA indica que o corte e a temperatura influenciam significativamente a 
actividade respiratória (p<0,0000001; F = 125,4 e p<0000001; F = 113,2, para o corte e temperatura, 
respectivamente). Sob efeito do corte a taxa respiratória aumentou (ca. 3,6 vezes) à temperatura de 5 ºC, 
de forma não significativa (p>0,05) em comparação com o aumento (p<0,05) verificado à temperatura de 
15 ºC de ca. de 3,8 vezes. Sob influência da temperatura (de 5 º para 15 ºC) verificaram-se incrementos 
significativos (p<0,05) no estado cortado de ca. de 4,2 vezes.  
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O aumento da actividade respiratória 
nos produtos hortofrutícolas sob efeito 
das duas variáveis em estudo, é 
amplamente mencionado na literatura. 
São referidos aumentos variáveis de 1,2 
a 7 em função do tipo de produto, do tipo 
e extensão do corte e da temperatura 
(Varoquaux e Wiley, 1994, Ahvenaienen, 
1996, Cantwell e Suslow, 2002, Aguayo 
et al., 2004). O corte induz a produção 
de etileno e, em consequência, estimula 
a actividade respiratória como forma de 
reparar os danos causadas pela perda 
de compartimentação celular (Brecht, 
1995). 
O aumento da actividade respiratória em 
pêra Rocha cortada em quartos 
relativamente ao fruto inteiro foi de 367 e 
383%, a 5 º e 15 ºC, respectivamente.  
No estudo referido anteriormente, Gorny 

et al. (2002) contabilizaram aumentos na sequência do corte em fatias, variáveis consoante as cultivares 
de pêra. São referidos agravamentos de 35%, 64% e 232% para as cv. Bosc, Anjou e Red Anjou, 
respectivamente, apresentando a cv. Bartlett níveis respiratórios semelhantes antes e após o corte. Tendo 
em consideração que a extensão do corte é menor nos quartos de fruto relativamente às fatias, os valores 
determinados para a pêra Rocha demonstram, em comparação, uma influência acentuada na elevação da 
actividade metabólica nesta cultivar.  
A influência da temperatura é normalmente quantificada através da determinação do coeficiente Q10. 
Contudo, o aumento de 10 ºC na actividade respiratória não apresenta um comportamento linear, variando 
consoante a gama de temperatura para o qual é calculado. Em geral, para produtos hortofrutícolas inteiros 
verificam-se os valores de Q10 de 2,5 a 4,0 na gama de 0 º a 10 °C, diminuindo para 2,0 a 2,5 no intervalo 
temperatura de 10 º a 20 ºC (Saltveit, 2002). Nos produtos cortados verifica-se a mesma tendência, no 
entanto, são referidos valores de 7 no intervalo de 1 º a 10 ºC e, de 2 a 3, para temperaturas superiores a 
10 ºC (Wills et al., 1998 cit in Escalona et al., 2006). 
Na gama de 5 º a 15 ºC, os valores de Q10, para a pêra Rocha foram de 4,0 e 4,4 no estado inteiro e 
cortado, respectivamente. A comparação entre estes valores demonstra que a indução da actividade 
respiratória é agravada no estado cortado.  
Gorny et al. (2000) apresentaram valores de Q10 em pêra fatiada a variar de 2 a 4,4 (de 0 º a 10 ºC) e de 3 
a 9,7 (de 10 º a 20 ºC), dependendo da cultivar em estudo. Os resultados determinados em pêra Rocha 
situam-se nas gamas referidas e, expressam uma elevada dependência da actividade respiratória sob 
efeito da temperatura.  
A influência marcante do corte e da temperatura na actividade respiratória de pêra Rocha poderá ser 
critica na medida em este parâmetro fisiológico é directamente proporcional à capacidade de deterioração 
dos produtos (Watada et al., 1996).  
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Figura 37 Efeitos do corte (inteiro vs cortado em quartos) e 
da temperatura (5 º e 15 ºC) na actividade respiratória de 
pêra Rocha (ml CO2.kg-1.h-1). Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança 95%. 
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4.3.3 Balanço Intercalar 

 

4.4 BIOQUÍMICA RELACIONADA COM AS ALTERAÇÕES DE COR  

Os níveis intrínsecos de actividade da PPO e o quantitativo e natureza dos substratos fenólicos, são 
considerados os principais factores que determinam o potencial de escurecimento dos hortofrutícolas 
(Vamos-Vigyazo, 1981; Martínez e Whitaker, 1995). Nos produtos minimamente processados, a acção do 
corte estimula as reacções de escurecimento na medida em que a perda de compartimentação celular, 
facilita o contacto entre enzimas e substratos fenólicos. A indução da neossíntese de fenólicos (Saltveit, 
1999), o desenvolvimento de reacções auto-catalíticas entre compostos fenólicos e os processos com 
participação da enzima peroxidase (POD, EC 1.11.1.7) (Gauillard e Richard-Forget, 1997, Zhang et al., 
2004, Aquino-Bolanos e Maercado-Silva, 2004) constituem outros mecanismos, induzidos pelo corte, que 
contribuem para aumentar a susceptibilidade ao escurecimento nestes produtos.  
Neste ponto pretendeu-se esclarecer a dinâmica do escurecimento em pêra Rocha com base na 
caracterização dos principais factores que a determinam, nomeadamente dos aspectos associados à PPO 
(níveis de actividade, parâmetros cinéticos e características bioquímicas), bem como, ao nível dos 
substratos fenólicos, quantitativa e qualitativamente.  
A caracterização bioquímica associada compreendeu a comparação das avaliações efectuadas em zonas 
da polpa de pêra Rocha com manifestações distintas ao escurecimento. Nesse sentido, considerou-se a 
zona interna, constituída por tecidos do mesocarpo (excluindo os tecidos adjacentes ao caroço) e, a zona 
externa, abrangendo os tecidos do epicarpo de maior susceptibilidade ao escurecimento. 

4.4.1 Metodologia de identificação do escurecimento anatómico em pêra Rocha 

Para caracterizar o escurecimento diferencial verificado em função das zonas de corte testaram-se in loco 
a afinidade da PPO para dois substratos fenólicos: o ácido clorogénico em representação do substrato 
endógeno mais importante na pêra e, o catecol, por ser o substrato utilizado no doseamento da PPO. 
Para cumprir o objectivo efectuou-se a imersão de fatias de pêra Rocha (2 – 3 mm), com e sem casca, em 
soluções tamponizadas (10 mL de tampão fosfato de sódio, 0,1 M, pH 7), contendo os substratos 
adicionados, o ácido clorogénico e o catecol, nas concentrações de 3 e 2 mM (caixas de Petri), 

No fruto mp a manutenção dos valores inicias relativos aos índices de qualidade (TSS, pH e AT) e 
firmeza da polpa, reflectiram níveis de aceitação sensorial ao longo de 20 dias de armazenagem. 
Verificou-se igualmente a retenção dos níveis em AAT na armazenagem do fruto mp, face aos valores 
da matéria-prima. Segundo as previsões estimadas pelo modelo de Gompertz o desenvolvimento 
microbiológico no produto só alcança o limite crítico a partir do 19º dia de armazenagem. 
A intensificação do escurecimento superficial nas superfícies descascadas de pêra Rocha mp, ao 
longo da armazenagem, constituiu o único factor que comprometeu (3º dia) a aceitação sensorial do 
produto. Os tratamentos tecnológicos de prevenção ao escurecimento são assim uma condição 
obrigatória no PM. As propostas tecnológicas poderão incidir quer na elevação da condição C0 
(minimização do impacto do PM) quer na alteração das taxas de escurecimento (k) (efeitos de inibição 
na armazenagem). Ambas as situações corresponderão à elevação dos registos para os parâmetros 
de cor e, em consequência à extensão do período de vida útil do produto. 
Os efeitos expressivos do corte e da temperatura na actividade respiratória caracterizados em pêra 
Rocha não resultaram críticos (anóxia e/ou concentração excessiva de CO2) de acordo com a 
permeabilidade do filme utilizado. Contudo a composição gasosa criada passivamente pela actividade 
respiratória, revelou um afastamento à condição ideal referida para este fruto. 
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respectivamente. As amostras imersas em ácido clorogénico e catecol (condições de substrato saturantes) 
foram identificadas como Am_clorog e Am_cat, respectivamente. As amostras testemunha (Am_Ctr) foram 
imersas na mesma solução tampão, sem adição de substratos fenólicos. A avaliação histológica do 
escurecimento efectuou-se através da comparação visual dos registos fotográficos das amostras, ao longo 
de determinados períodos de tempo (0, 1, 5, 22 e 28 horas). 

4.4.2 Resultados e discussão 

No Quadro 31 a observação dos registos fotográficos das amostras (Am: _clorog, _cat e _ctr) ao longo do 
tempo, evidencia a maior susceptibilidade ao escurecimento nas zonas periféricas das fatias (tecidos 
adjacentes ao epicarpo) relativamente às zonas internas (tecidos do mesocarpo), reproduzindo a 
diferenciação típica, caracterizada objectiva e sensorialmente, nos quartos do fruto.  
Em pêra mp, Gorny et al. (2002) observaram igualmente um escurecimento mais acentuado nos tecidos 
adjacentes à casca, tendo o facto sido atribuído à elevada concentração de compostos fenólicos nessas 
zonas. Ensaios semelhantes efectuados em carambola permitiram igualmente caracterizar as zonas de 
escurecimento criticas no fruto, revelando-se, ao invés, a zona interna do mesmo como a mais 
problemática (Teixeira et al., 2006). 
A intensificação do escurecimento foi muito mais rápida nas amostras imersas em solução com adição dos 
substratos exógenos (Am_cat; e Am_clorog) relativamente às Am_ctr, independentemente da presença da 
casca. A percepção visual do escurecimento nas primeiras ocorreu logo ao final da 1ª hora enquanto que 
nas Am_ctr uma alteração equivalente só foi registada ao fim de 5 horas. Estas observações confirmam a 
aptidão do catecol e do ácido clorogénico como substratos utilizados pela PPO de pêra Rocha. Por outro 
lado, salientam a importância da concentração fenólica na indução das reacções de escurecimento (Van 
Buren, 1970; Vamos-Vigyazo, 1981).  
A tonalidade da pigmentação apresentada pelas amostras foi distinta, em função da natureza do substrato 
testado. As Am_cat exibiram tonalidades mais avermelhadas relativamente às Am_clorog, cuja alteração 
de cor se assemelhou à verificada nas Am_Ctr. Este facto não é de estranhar dado que o ácido 
clorogénico, ao contrário do catecol, é um substrato natural da pêra (Munoz et al., 2007) e o tipo de 
pigmentação resultante dos produtos da reacção da PPO (posterior condensação das quinonas) é 
específica consoante o substrato metabolizado (Adams e Brown, 2007). 
A grande reactividade da PPO para o catecol, traduzida pela maior velocidade de escurecimento 
alcançada nas Am_cat, em comparação com as Am_clorog, sugere uma maior afinidade enzimática para o 
primeiro substrato. A elevada afinidade da PPO para o catecol (ou derivados de catecol) relativamente a 
outros substratos tem sido demonstrada em muitos estudos efectuados em vegetais incluindo a pêra, 
através da comparação das respectivas constantes cinéticas KM (Siddiq e Cash, 2000; Aydemir, 2004; 
Ziyan e Pekyardimci, 2004) e justifica o uso generalizado deste fenólico nas técnicas de doseamento da 
actividade desta enzima. 
A fundamentação bioquímica para o potencial de escurecimento diferencial entre frutos ou entre as zonas 
da polpa num mesmo fruto é determinada quer pelos aspectos ligados à PPO quer aos substratos 
fenólicos. No entanto, a importância de cada um destes factores é específica por fruto. Em lichia (Joas et 
al., 2005) e carambola (Teixeira et al., 2006) os quantitativos enzimáticos e/ou a presença de diferentes 
formas da PPO (activas / latentes) representaram o factor determinante na susceptibilidade ao 
escurecimento. Em maçã Amiot et al. (1997) determinaram, nos locais de escurecimento mais intenso, 
tecidos adjacentes à casca e junto ao caroço, uma maior concentração de PPO e de ácido clorogénico 
relativamente às zonas intermédias do mesocarpo. A pêra japonesa (cv. Kosui) apresentou quantitativos 
uniformes de PPO (activa) através dos tecidos da polpa pelo que escureceu de forma uniforme quando 
imersa em contacto com substratos exógenos. Nesta cultivar a elevada resistência ao escurecimento foi 
atribuída aos baixos quantitativos fenólicos que apresenta, nomeadamente em ácido clorogénico 
(Tsurutani et al., 2000). A diferença de susceptibilidade ao escurecimento entre distintas cultivares de 
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pêssego foi justificada pela correlação positiva entre a intensidade de escurecimento e o conteúdo em 
ácido clorogénico em particular, independentemente dos quantitativos da PPO (Cheng e Crisosto, 1995). 
De uma forma geral as peras apresentam uma maior concentração fenólica no epicarpo e tecidos 
adjacentes relativamente aos tecidos da polpa (Vamos-Vigyazo, 1981). Na pêra Rocha verificou-se a 
ausência de resposta ao escurecimento nas zonas internas das fatias quando na presença dos dois 
substratos exógenos. Este facto demonstra que a natureza das formas de PPO desempenham, neste 
caso, um papel importante na susceptibilidade ao escurecimento. No trabalho realizado em fatias de 
carambola mp Teixeira et al. (2006) verificaram igualmente a ausência de reacção à presença de 
substratos exógenos nos tecidos do fruto com menor susceptibilidade ao escurecimento. Vamos-Vigyazo 
(1981) refere que nos tecidos que não apresentam reacção ao catecol, a enzima encontra-se 
provavelmente em baixa concentração ou num estado de latência que não reflecte a actividade das formas 
activas. 
Independentemente das amostras (Quadro 31) é possível verificar que a extensão da área afectada 
evoluiu da periferia para os tecidos internos do parênquima, tal como caracterizado noutros frutos: pêra 
(Gorny et al. 2002), maçã (Amiot et al. 1997) e jicama (Aquinino-Bolanos et al., 2000). A progressão do 
escurecimento a partir de tecidos injuriados às células adjacentes é explicada pela indução de inúmeras 
respostas fisiológicas, incluindo a síntese de novo da PAL e consequente acumulação de compostos 
fenólicos e / ou pela transferência de factores de activação da PPO (Adams e Brown, 2007).  
Nas Am_cat; e Am_clorog, a progressão do escurecimento foi ligeiramente mais rápida nas situações em 
que não foi retirada a casca. Este comportamento foi mais evidente nas amostras imersas em catecol, logo 
após 5 horas de reacção (Quadro 31). O descasque / corte é tido como um promotor das reacções de 
escurecimento pela indução fenólica associada (Ke e Saltveit 1988; Lopez-Galvez et al., 1996; Tomás-
Barberán et al., 1997). No entanto, neste caso não se observou o efeito promotor do corte. 
De acordo com a discussão anterior é possível que a distribuição fenólica e a presença de formas e/ou 
quantitativos enzimáticos distintos através dos tecidos da polpa desempenhem em conjunto um papel 
importante no escurecimento anatómico típico de pêra Rocha.  
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4.4.3 Metodologia de avaliação da cinética da PPO em função da zona do fruto 

A determinação de diferentes isoformes da PPO em pêra é vulgarmente referida nos estudos de 
caracterização desta enzima (Sakiroglu et al.,1996; Gauillard e Richard-Forget,1997; Siddiq e Cash 2000; 
Ziyan e Pekyardimci, 2004). Normalmente são detectadas por técnicas electroforéticas a presença de 2 a 
3 isoformes distinguidas pela massa molecular. Os diferentes isoformes da PPO apresentam valores de 
pH, temperatura óptima e performances de catálise distintos (formas activas e inactivas) (Vamos-Vigyazo, 
1981). Nos vegetais coexistem formas activas e inactivas (ou latentes) da enzima PPO (Winters et al., 
1998). Segundo Fraignier et al. (1995) as formas inactivas da PPO, de massa molecular superior, são 
provavelmente precursoras das formas activas apresentando as primeiras uma estrutura proteica 
desenrolada (não globular) fazendo parte integrante das membranas tilacoides (formas ligadas). Segundo 
o mesmo autor a presença de formas activas da PPO depende da actividade proteolítica celular, 
condicionada pela cultivar, estado fisiológico e período de armazenagem. 
Pretendeu-se com este ensaio confirmar a hipótese de que a distribuição não uniforme (quantitativa e 
qualitativamente) das formas da PPO através dos tecidos da polpa de pêra Rocha seja responsável pelo 
potencial de escurecimento típico neste fruto. Neste sentido, a prevalência, na zona periférica (/externa) de 
formas enzimáticas de maior reactividade, normalmente associadas à natureza solúvel da enzima e/ou, 
inversamente, um predomínio de formas menos reactivas e / ou latentes na zona interna, associadas às 
formas insolúveis e/ou ligadas da PPO (Vamos-Vigyazo, 1981; Barrett et al., 1991) poderão explicar o 
maior potencial de escurecimento à periferia relativamente à zona interna da polpa. De acordo com este 
objectivo, efectuou-se a caracterização da PPO com base na respectiva solubilidade, em função da 
localização dos tecidos na polpa. 
Frutos de pêra Rocha (15 frutos) foram descascados, cortados em quartos com exclusão dos tecidos 
adjacentes ao caroço. Destacaram-se os tecidos da zona periférica da polpa (ca. de 0,5 cm de espessura) 
relativamente aos que compõem a zona interna e, a mistura, dos respectivos pedaços em separado serviu 
para a constituição dos dois tipos de amostras (Am_ext e Am_int), a partir das quais se efectuou a 
extracção, o doseamento da PPO (pH 7) e o respectivo cálculo das características cinéticas (KM e Vmáx). 
A distinção da natureza solúvel da PPO baseou-se no tipo de extracção efectuada, constituindo-se três 
tipos de extractos: Solúvel, Insolúvel e Misto. Por último, considerou-se ainda uma avaliação directa da 
actividade da PPO em alíquotas de sumo, obtido por prensagem da polpa, com ambas as proveniências 
tecidulares. Este último doseamento constitui outra forma de contabilizar as formas solúveis da PPO, no 
caso, sem interferência do processo de extracção. Os resultados dos doseamentos da PPO foram 
submetidos à análise ANOVA. 

4.4.4 Resultados e discussão 

As actividades e constantes cinéticas da PPO apresentadas no Quadro 32 permitem verificar que todos os 
extractos preparados (Misto, Solúvel e Insolúvel), incluindo o sumo dosearam actividade da PPO, com 
excepção do extracto correspondente à fracção insolúvel da zona periférica do fruto (Am_ext).  
Na zona interna (Am_int), o doseamento da actividade da PPO nos extractos mistos foi inferior ao 
somatório das actividades obtidas nos extractos Sol e Insol (55,62 < 50,70 + 11,46 U.100 g-1), 
correspondendo cerca de 80% do total da PPO à fracção solúvel. Na zona periférica (Am_ext), não foi 
possível quantificar actividade da PPO no extracto insolúvel facto que poderá atribuir-se aos baixos 
quantitativos presentes em solução. Estes resultados revelam a prevalência das fracções solúveis da PPO 
relativamente às insolúveis / ligadas, independentemente da localização dos tecidos.  
Todos os extractos constituídos a partir da zona interna contabilizaram uma actividade enzimática superior 
(p<0,05) relativamente à periférica, nas relações de 7,5, 12,4, e 1,1 para os Ext_Norm, Ext_Sol e Sumo, 
respectivamente. A proporção relativa entre quantitativos das duas zonas do fruto, expressa uma relação 
contrária face ao potencial de escurecimento caracterizado no mesmo.  
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Quadro 32 Actividade e constantes cinéticas da PPO avaliada nos extractos enzimáticos e em sumo 
com origem nas zonas externas e internas da pêra Rocha. 

Zona Interna (Am_int) Zona Periférica (Am_ext) Tipo de extracto 

Act. PPO1 
(U.100 g-1) 

Vmax 
(U.100 g-1) 

KM 
(mM) 

Act. PPO1 
(U.100 g-1) 

Vmax 
(U.100 g-1) 

KM 
(mM) 

Ext. Misto 55,62d ± 0,90 112,4 36, 9 7,44b,c ± 0,24 10, 9 15,2 

Ext. Solúvel 50,70d ± 0,66 84,0 26,5 4,08ª ± 0,24 4,9 7,8 

Ext. Insolúvel 11,46c ± 1,02 17,6 15,1 - - - 

Sumo2 165,00f ± 1,56 192,3 11,2 144,72e ± 10,80 166,7 8,9 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Valores médios com letras iguais não apresentam 
diferenças significativas a 0.95. 1 Determinação com catecol a 70 mM. 2 Obtido por prensagem da zona 
correspondente do fruto. 

Por outro lado, a consideração de que as formas solúveis da PPO (Ext_Sol) associam estados mais 
reactivos da enzima ficou comprometida, quer pelos quantitativos estimados na zona interna 
(50,7 U.100 g-1), quer pela superioridade destes face aos obtidos na zona periférica (4,1 U.100 g-1). 
Os doseamentos de PPO efectuados no sumo apresentaram níveis de actividade enzimática menos 
discrepantes entre as duas zonas (165,0 e 144,72 U.100 g-1 zona interna e periférica, respectivamente). 
Estes resultados expressam a contabilização de formas solúveis já que não é provável que o sumo obtido 
exclusivamente por ruptura celular contenha formas ligadas da enzima.  
A comparação das constantes cinéticas (Vmax e KM) da PPO nos dois tipos de amostras e extractos, 
confirma a existência de comportamentos catalíticos distintos da PPO de pêra Rocha. Nas Am_int, a 
velocidade máxima calculada em todas as fracções de PPO foi superior à avaliada nas Am_ext. Os 
valores de KM foram sempre superiores nas Am_int face às Am_ext sugerindo que na zona periférica 
prevalecem formas da PPO com maior afinidade para o substrato. 
Os valores de KM (catecol) referidos no estudo de Rivas e Whitaker (1973), para duas formas de PPO 
identificadas em pêra, de 20,9 e de 8,0, são da mesma ordem de grandeza dos que foram calculados para 
as soluções enzimáticas relativas às Am_ext (Quadro 32). 
Em pêra cv. Williams, os valores de KM (4-Metil catecol) apresentados por Gauillard e Richard-Forget 
(1997) a variar de 6 a 4 para os dois da PPO identificados no mesocarpo, foram muito inferiores aos 
determinados nos dois tipos de amostras (Am_ext e Am_int). 
Os valores de KM calculados a partir do sumo foram, independentemente da zona estudada, distintos dos 
que foram calculados a partir dos extractos enzimáticos. Este facto poderá prender-se com as diferenças 
entre os dois tipos de soluções conhecida que é a influência das condições ambientais (pH, temperatura e 
força iónica) nos parâmetros cinéticos de uma enzima (Dogan e Dogan, 2004). Relativamente ao pH os 
extractos enzimáticos encontraram-se tamponizados ao valor de 7 enquanto o sumo manteve valores 
próximos do pH natural do fruto de ca. de 4,5.  
A reactividade da enzima PPO nas diferentes fracções e para as duas zonas em estudo, expressa pela 

relação 
M

max

K*2
V  (Vamos-Vigyazo, 1981), é apresentada no Quadro 33. 



 

108 

Quadro 33 Reactividade da enzima PPO em função do tipo de extracção preconizada e localização 
dos tecidos no fruto. 

Zonas Tipo de extracto 
Interna Periférica 

Normal/Misto 1,5 0,4 
Solúvel 1,6 0,3 
Insolúvel 0,6 - 
Sumo1 8,6 9,3 

1 Obtido por prensagem da zona correspondente do fruto. 

A reactividade da enzima foi superior (ca. de 4 a 5 vezes) nos extractos com origem nos tecidos internos 
face aos periféricos e, no extracto solúvel da PPO (ca. de 3 vezes) relativamente à insolúvel. Nos 
doseamentos efectuados a partir do sumo, a PPO apresentou uma reactividade ligeiramente superior (1,1 
vezes) nos tecidos com origem periférica. 
Os resultados obtidos no sumo (maior afinidade para o substrato catecol e a maior capacidade catalítica 
da PPO nos tecidos periféricos) são os que expressaram uma maior concordância com o padrão de 
escurecimento observado no fruto. Assumindo que estiveram em jogo formas solúveis e / ou activas da 
PPO, a realidade no sumo reproduziu melhor o ambiente natural do fruto.  

4.4.5 Metodologia de caracterização da PPO em função da zona do fruto 

Neste ensaio pretendeu-se distinguir a presença de formas enzimáticas da PPO, nas duas zonas do fruto 
(externa e interna), com base na premissa de que as mesmas (diferenças ao nível da massa molecular, 
conformação espacial das subunidades e, estrutura primária da proteína) apresentem valores de pH 
óptimo, temperatura óptima e estabilidade térmica distintos (Vamos-Vigyazo, 1981). 
Constituíram-se dois tipos de amostras (Am_ext e Am_int) tal como descrito no ponto anterior. Nos 
extractos enzimáticos crus, obtidos a partir dos dois tipos de amostras efectuou-se a determinação do pH 
óptimo de actividade (com verificação de 5 valores de pH na gama de 3 a 8) e da temperatura óptima de 
actividade (para 5 valores de temperatura a variar entre 15 º a 45 ºC). Considerou-se ainda a 
determinação dos parâmetros cinéticos D (tempo de redução decimal), Z (factor de dependência da 
temperatura), Ea (energia de activação) e a determinação das formas lábeis e termorresistentes segundo a 
metodologia apresentada por Morales-Blancas et al. (2002). Os resultados dos doseamentos da PPO 
(pH 7) foram submetidos à análise ANOVA. 

4.4.6 Resultados e discussão 

pH óptimo 

O poder catalítico da PPO depende da conformação tridimensional da molécula, em particular do centro 
activo, de forma a permitir a configuração adequada para a ligação do(s) substrato(s) e para a catálise 
propriamente dita. O pH influencia o grau de ionização dos aminoácidos com consequências a nível da 
conformação da enzima e respectiva velocidade de catálise. Na Figura 38, apresentam-se os valores de 
actividade da PPO obtidos na gama de pH 3 - 8 para as Am_ext e Am_int. 
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Independentemente do tipo de amostra, a 
PPO apresentou 2 máximos relativos de 
actividade, a pH 4 e 7.  
O pH óptimo para a PPO apresenta uma 
gama de variação entre 4 a 7, consoante a 
origem da enzima (Aylward e Haisman, 
1969 cit in Vamos-Vigyazo, 1981). 
Relativamente ao substrato catecol os 
valores de pH óptimo de actividade, 
determinados no nosso caso, bem como os 
referenciados na literatura para diferentes 
cultivares de pêra inserem-se na gama 
referida: pH 7 para a cv. Ankara (Ziyan e 
Pekyardimci, 2004) e cv. Durondeau 
(Weemaes et al., 1998), a 8,5 em cv. Dog 
Rose (Sakiroglu et al.,1996), 4,7 e 5,5 nas 
cv. d'Anjou e cv. Bartlett, respectivamente 
(Siddiq e Cash, 2000) e 4,3 para a cv. 

Blanquilla (Espin et al., 1998). 
A verificação de dois máximos de actividade nos extractos enzimáticos, revela um afastamento ao 
delineamento típico das curvas de actividade em função do pH em forma de sino único. Este 
comportamento foi constatado para a PPO noutros estudos (Muchuweti et al., 2006) e, segundo Vamos-
Vigyazó (1981) denuncia a presença de distintas formas da enzima, em resultado de uma purificação 
enzimática insuficiente. No caso, a preparação dos extractos enzimáticos crus não purificados enquadra-
se nessa situação. 
Segundo a hipótese da coexistência de diferentes formas de PPO activas e latentes em ambos as 
amostras, as diferenças significativas (p<0,05) de actividade enzimática nas Am_ext em função do pH 
(125 e 34 U.100 g-1 a pH 4 e pH 7, respectivamente) (Figura 38) podem ser interpretadas como a 
prevalência de formas da PPO com óptimo de actividade a pH 4. Nas Am_int os picos de actividade a pH 4 
e 7 revelaram-se mais próximos (63 e 43 U.100 g-1, respectivamente), exprimindo a presença mais 
equitativa das duas formas nas Am_int.  
A actividade das formas da PPO com pH óptimo a 4, entre as Am_ext e Am_int (125 U.100 g-1 e 
63 U.100 g-1, respectivamente) revela uma relação de ca. de dobro. Nas Am_int inverteu-se a situação 
verificando as formas com pH óptimo de actividade a 7 uma superioridade em ca. de 1,3 vezes 
relativamente às formas a pH 4. Em lichia os quantitativos de PPO activa determinados nos tecidos 
próximos do epicarpo apresentaram igualmente o dobro da actividade específica relativamente aos do 
mesocarpo ou endocarpo (Underhill e Critchley, 1995). 
De acordo com o escurecimento anatómico típico verificado na polpa de pêra Rocha é provável que as 
formas da enzima com óptimo de actividade a pH 4 correspondam às formas mais reactivas da enzima. 
Estas observações explicam a razão pela qual, nos doseamentos efectuados a pH 7, a relação entre 
actividades enzimáticas nas zonas externa e interna exprimiram uma relação inversa relativamente ao 
potencial de escurecimento do fruto. 
Acresce ainda que independentemente da zona do fruto, os valores máximos de actividade (valores 
absolutos) foram alcançados a pH 4, valor este próximo do pH natural da pêra Rocha (ca. de 4,5) o que 
favorece as formas da PPO localizadas nas zonas externas. Fraignier et al. (1995) identificaram que as 
formas activas da PPO em diferentes cultivares de pêssego apresentaram valores óptimos de pH entre 4 a 
5,5, assinalando igualmente a importância da proximidade ao valor de pH natural do fruto na actividade 
enzimática. De acordo com a susceptibilidade de escurecimento entre as duas zonas pode inferir-se que 
as formas da PPO com óptimo de actividade a pH 4 maioritariamente presentes nas zonas externas 
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Figura 38 Determinação do pH óptimo de actividade da 
PPO nas Am_int e Am_ext de pêra Rocha. Bandas de 
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correspondem a formas reactivas e responsáveis pelo escurecimento acentuado verificado na zona 
periférica da polpa. 

Temperatura óptima  

A energia de activação das moléculas induzida pelo incremento da temperatura favorece a catálise 
enzimática até um determinado valor de temperatura coincidente com o máximo de actividade. Acima 
desse valor de temperatura (óptima), a actividade enzimática diminui rapidamente, com a desestabilização 
das ligações químicas e alteração da conformação tridimensional da molécula proteica, culminando no 
limite na desnaturação e perda de actividade biológica permanente. 
Na Figura 39 apresentam-se os resultados relativos às determinações da temperatura óptima, obtidos a 
partir das Am_ext e Am_int, expressos em percentagem de actividade residual.  
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Figura 39 Temperatura óptima de actividade da PPO nas Am_int e Am_ext de pêra Rocha. Bandas de 
variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

A determinação da actividade enzimática em função da variação de temperatura (15 º a 45 ºC) evidencia 
um comportamento distinto entre os dois tipos de amostras. Nas Am_int verificou-se um máximo de 
actividade para um valor de temperatura ≤ 15 ºC. A partir desse valor a diminuição da actividade foi 
proporcional ao aumento da temperatura, contabilizando, à temperatura de 45 ºC, uma perda de actividade 
de ca. de 89%. 
Nas Am_ext verificou-se um pico de actividade da PPO, a 30 ºC. Valores de temperatura superiores 
conduziram a perdas de actividade sucessivas, alcançando a 45 ºC, um valor de 75% face ao máximo 
absoluto. O comportamento da curva com diminuição de actividade de 15º para 20ºC parece sugerir a 
presença de outro valor de temperatura óptimo para valores de temperatura ≤ 15 ºC. O registo de duas 
temperaturas de actividade óptima reforça a hipótese da presença de formas enzimáticas distintas. 
Na maioria dos estudos realizados em pêra indicam o valor de 20 ºC como o valor de temperatura óptima 
de actividade da PPO, utilizando o catecol como substrato, cv. Bartlett (Siddiq e Cash, 2000), cv. Dog 
Rose (Sakiroglu et al., 1996) e cv. Ankara (Ziyan e Pekyardimci, 2004). No entanto, a cv. d’Anjou 
apresentou um óptimo de actividade para a PPO a 40 ºC (Siddiq e Cash, 2000).  

Modelos cinéticos para a inactivação térmica da PPO 

Na Figura 40, apresentam-se os resultados de inactivação térmica da PPO de pêra Rocha referente às 
Am_ext (a) e Am_int (b). 
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Figura 40 Inactivação térmica da PPO a diferentes valores de temperatura em extractos de pêra 
Rocha: Am_ext (a) e Am_int (b). 

Os valores de redução decimal D para cada temperatura, as respectivas equações de linearização e 
valores de correlação (r2 e r) constam no Quadro A6.1 (em anexo). 
Da Figura 40, é possível constatar que a inactivação enzimática da PPO na gama considerada (60 º a 
90 ºC), nos dois tipos de amostras, começou a ter maior expressão para valores de temperatura acima de 
75 ºC.  
A dependência da taxa de inactivação da PPO (Log valores de D) com a temperatura é apresentada na 
Figura 41 e revela que a inactivação térmica da PPO exibe um comportamento não linear no intervalo de 
temperatura ensaiado. A verificação de um comportamento não linear (ou bifásico) para a cinética de 
inactivação da PPO foi igualmente caracterizada noutros estudos: pêra (Weemaes et al., 1998); abacate 
(Rúbia et al., 2007); banana (Ditchfield et al., 2006) e, evidencia a coexistência nos extractos de formas 
com sensibilidades distintas à temperatura (termolábeis e termorresistentes).  
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Figura 41 Redução decimal de D em função da temperatura (ºC) para a PPO doseada nas Am_ext (a) 
e Am_int (b). 

Nos gráficos da Figura 41 a consideração de duas gamas de temperatura: ≤ 78 ºC e, > 78 ºC e, ≤ 70 ºC e 
> 70 ºC, para as Am_int e Am_ext, respectivamente, permite definir duas relações lineares e calcular dois 
valores de Z, tal como se apresenta no Quadro 34. 
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Quadro 34 Valores de Z associados ao comportamento bifásico da PPO de pêra Rocha (Am_ext e 
Am_int) 

   Correlação  

Amostras T (ºC) Equação da recta r2 r Z-Value (ºC) 

≤ 70 Log10D=5.2949-0.0325*T 0.98 -0.99 30,8 
Am_ext 

> 70 Log10D=15.5239-0.1785*T 0.98 -0.99 5,6 

≤ 78 Log10D=10.5107-0.1090*T 0.96 -0.98 9,2 
Am_int 

> 78 Log10D=18.4205-0.2155*T 0.99 -0.99 4,6 

 

Em pêra Rocha os valores de Z acima da temperatura de quebra foram inferiores (5,6 e 4,6 para as 
Am_ext e Am_int, respectivamente) aos calculados para a PPO da pêra cv. Durondeau de 8,1 para 
T ≥ 75 ºC (Weemaes et al., 1998). Na zona linear abaixo da temperatura de quebra o valor de Z (30,8 ºC) 
para as Am_ext, foi superior, enquanto que nas Am_int foi inferior (Z=9,2 ºC) em comparação com os 
resultados do mesmo estudo (Z=18,9 para T < 75ºC). 
Com esta comparação pretendeu-se apenas confrontar o comportamento bifásico da PPO nas duas 
situações em lugar de atribuir valores de termorresistência às eventuais formas lábeis e resistentes 
presentes nos extractos. Para esse efeito foi utilizada a metodologia apresentada por Morales-Blancas et 
al. (2002) (cf. Mét.) e, calculadas as formas lábeis e resistentes da PPO (formas L e R, respectivamente). 
Para as Am_ext, a resolução do modelo bifásico obteve valores de: ZL = 7,15 ºC e de ZR=7,36 ºC para as 
formas lábeis e resistentes, respectivamente. Nas Am_int, as soluções apresentadas foram de 
ZL = 6,74 ºC e ZR=6,66 ºC. As diferenças muito pequenas entre valores de Z, quer entre tipo de amostras 
(tratando-se das mesmas formas enzimáticas), quer no mesmo tipo de amostra (onde se pretendem 
distinguir as formas lábeis das resistentes) sugere dificuldades de resolução do modelo bifásico tal como 
referem os autores Anthon e Barret (2002). Todos os valores de Z calculados, independentemente das 
formas L ou R, situam-se na gama de 7,0 ºC ± 0.4 ºC.  
Noutros estudos são referidos diversos valores de Z, variáveis em função do fruto e cultivar: 14,2 ºC em 
banana cv. Anamur (Unal, 2007), 13,0 ºC em uva (Weemaes et al., 1998), 17,6 ºC em ameixa (Weemaes 
et al., 1998), 5,4 ºC em maçã (Weemaes et al., 1998), 8.1 ºC em pêra (Weemaes et al., 1998), 6,1 ºC em 
abacate (Weemaes et al., 1998), 7,1 º a 10,0 ºC em diferentes cultivares de maçã (Yemenicioğlu et al., 
1997), 9,9 º a 10,2 ºC e 11,8 º a 20,4 ºC em diferentes cultivares de alperce, formas termolábeis e 
termoestáveis, respectivamente (Yemenicioğlu et al., 2003). O valor calculado para a pêra Rocha é 
comparável com o apresentado por Weemaes et al. (1998) em pêra, reflectindo formas de enzima 
relativamente termolábeis.  
No Quadro 35, apresentam-se parâmetros cinéticos de inactivação da PPO ajustados ao modelo da Eq. 
39, baseado na equação de Arrhenius, referente às Am_ext e Am_int. 
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Quadro 35 Parâmetros médios para os parâmetros cinéticos de inactivação da PPO referente às 
Am_ext e Am_int. 

Parâmetros de Arrhenius 
Amostra 

Co kref Ea (kJ.mol-1) 
R R2 MSE resíduos 

Am_ext 1.0±0.01 0.1±0.00 490,9±12,5 0.97 0.94 3,2x10-5 

Am_int 1.0±0.01 0.3±0.01 528,6±17,0 0.95 0.90 6.8x10-5 

Os valores representam as médias (± erro padrão). 

Os valores de Ea obtidos para as Am_ext e Am_int, foram de 490,9 ± 12,5 kJ.mol-1 e de 
528,6 ± 17,0 kJ.mol-1, respectivamente. É natural que estes valores de energia de activação 
correspondam apenas à forma enzimática mais termorresistente de cada um dos dois tipos de amostras. 
Resultados de energia de activação (Ea) para a inactivação da PPO referidos noutros trabalhos incluem 
uma gama alargada de valores em função do tipo de hortofrutícola traduzindo níveis de estabilidade 
térmica para a PPO muitos distintos. Em pêra, são referidos valores muito distintos: 418 kJ/mol (Dimick et 
al., 1951 cit in Weemaes et al., 1998), 117,44 kJ/mol e, 291,53 kJ/mol (Weemaes et al., 1998). Citam-se 
ainda outros exemplos, cujos valores de Ea reflectem uma grande disparidade: 219 kJ/mol em PPO de uva 
cv. Dechaunac (Lee et al., 1983), 255 kJ/mol e 153 kJ/mol em PPO de uva cv. Ravat e Niagara, 
respectivamente (Wissemann e Lee, 1981), 109.6 kJ/mol em PPO de alcachofra de Jerusalem 
(Zawistowski et al., 1988), 81,2 kJ/mol em PPO do tubérculo taro (Colocasia esculenta) (Yemenicioğlu et 
al., 1999), 63 kJ/mol em PPO de medlar (Mespilus germânica L.) (Dincer et al., 2002), 44 kJ/mol em PPO 
de dióspiro (Ozen et al., 2004), 18 kJ/mol em PPO de banana (Ngalani et al., 1993). 
A abordagem aos parâmetros cinéticos da PPO (D e Z), nos dois tipos de amostras, reforça a hipótese da 
presença de formas distintas. No entanto, não foi possível distinguir as duas formas da PPO da pêra 
Rocha em termos de termorresistência. 
Num trabalho realizado em batata, Yemenicioğlu (2002) sugere que as formas activas da PPO situadas à 
periferia do tubérculo e responsáveis pelo escurecimento superficial, representam os isoformes mais 
termolábeis da enzima. Kanade et al. (2006) apontam igualmente para a mesma conclusão, mostrando 
que a estrutura terciária e quaternária das formas activas da PPO correspondem a isoformes mais 
termolábeis do que as formas nativas.  
É provável que as formas da PPO que prevalecem à periferia, responsáveis pelo escurecimento 
acentuado nas superfícies cortadas e coincidentes com as formas mais activas da enzima correspondam à 
semelhança dos estudos referidos às formas mais lábeis. 

4.4.7 Metodologia de caracterização da composição fenólica e capacidade antioxidante em função 
da zona do fruto 

Com este ensaio pretendeu-se quantificar a influência da distribuição quantitativa e qualitativa da 
composição fenólica no padrão de escurecimento típico deste fruto.  
Constituíram-se amostras a partir de tecidos das zonas externas e internas de pêra Rocha (Am_ext e 
Am_int, respectivamente) preparadas tal como descrito anteriormente. A partir das mesmas efectuaram-se 
as seguintes determinações: conteúdo fenólico total, perfil cromatográfico e capacidade antioxidante. Os 
resultados do conteúdo fenólico total e capacidade antioxidante foram submetidos à análise ANOVA. 
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4.4.8 Resultados e discussão 

No Quadro 36 apresentam-se os valores do conteúdo fenólico total e da capacidade antioxidante 
determinados nas amostras Am_int e Am_ext. 

Quadro 36 Quantitativo fenólico total (FenT) e capacidade antioxidante (Cap_AO) em extractos 
obtidos de tecidos retirados das zonas interna e externa de pêra Rocha.  

Zona do fruto FenT 
(mGAE.100 g-1) 

Cap_AO 
(µmolTEAC.100 g-1) 

Am_ext 33,1a ± 2,3 130,7a ± 7,8 

Am_int 59,3b ± 1,8 248,3b ± 19,9 

Os valores representam as médias (± desvio padrão). Valores médios com letras iguais não apresentam 
diferenças significativas a 0.95. 

O quantitativo fenólico total nas Am_ext foi significativamente (p<0,05) superior (ca. 1,8 vezes) ao nas 
Am_int (59,25 ± 1,83 vs 33,10 ± 2,33 mGAE. 100 g-1, respectivamente). Um acréscimo significativo 
(p<0,05) e equivalente (1,9 vezes) foi calculado para os resultados da capacidade antioxidante entre 
ambas as amostras (130,7 ± 7,8 vs. 248,3 ± 19,9 µmolTEAC. 100 g-1, respectivamente). Esta relação é 
verificada para muitos frutos, incluindo a maçã e a pêra, (Vamos-Vigyazo, 1981). O conteúdo fenólico total 
avaliado em seis cultivares de pêra apresentou uma variação de 2,8 a 8,1 mg.g-1 na polpa e 123,5 a 
200,5 mg.g-1 na casca (Galvis-Sánchez et al., 2003). Relativamente à polpa os nossos resultados 
reflectem quantitativos fenólicos muito superiores, independentemente do tipo de amostra 
O quantitativo fenólico constituiu o principal contributo para a capacidade antioxidante de pêra Rocha, tal 
como atesta a correlação positiva entre as duas determinações (r=0,84, r2 = 0,71, p > 0,05) e confere com 
a realidade de muitos frutos (Karadenüz et al., 2005) e, em particular, da pêra Rocha (Galvis-Sánchez et 
al., 2003). 
Na Figura 42 apresentam-se parte dos cromatogramas (HPLC-DAD, λ = 340 nm) característicos da 
composição fenólica (a), e a quantificação do composto mais representativo, o ácido em ácido clorogénico 
(b), referentes a extractos preparados a partir das zonas externa e interna do fruto. 

  
Figura 42 Comparação dos cromatogramas relativos a λ= 340 nm (offset de 45º), com predominância 
dos picos identificados como ácido clorogénico (tR=9.7 min; λmax = 326 nm) em tecidos da zona periférica 
e interna de frutos de pêra Rocha, e respectiva quantificação.  

Os dois cromatogramas (HPLC_DAD) (Figura 42) apresentam um perfil fenólico semelhante (picos 
identificados) assim como a prevalência do ácido clorogénico (cujo espectro se destaca com tempo de 
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retenção de ≈ 9,7 minutos), representando o mesmo cerca de 70 e 86% do total de fenólicos identificados 
na zona interna e periférica, respectivamente. 
Nos perfis cromatográficos obtidos em polpa de pêra por Galvis-Sánchez et al. (2003) também só foi 
possível identificar o ácido clorogénico, ao contrário da presença dos picos adicionais correspondentes a 
flavonóides e à arbutina, na casca do fruto. 
A relação entre as alturas do pico relativo ao ácido clorogénico (altura 1 e 2, zona periférica e interna, 
respectivamente) nos dois cromatogramas e respectiva quantificação, expresso em mg.100 g-1, revela 
uma superioridade em ca. de 2.7 nas zonas externas. Comportamento semelhante foi observado por 
Galvis-Sánchez et al. (2003) em seis cultivares de pêra, incluído a Rocha. 
A maior concentração de ácido clorogénico nas Am_ext, revela a maior disponibilidade deste substrato nas 
reacções da PPO nas zonas periféricas (Am_ext). Amiot et al. (1992) demonstrou uma relação directa 
relativamente à concentração de ácido clorogénico e a susceptibilidade ao escurecimento em diferentes 
cultivares de maçã. Para este fenólico em particular são-lhe atribuídas ainda funções importantes no 
controlo e / ou na indução das reacções de escurecimento (Vamos-Vigyazo, 1981; Kader et al., 1997; 
Munoz et al., 2007). Um exemplo desta situação refere-se ao envolvimento da o-quinona resultante da 
oxidação do ácido clorogénico na subsequente oxidação de outros polifenóis, tais como as flavonas. 
Estes resultados demonstram que o quantitativo fenólico total e, em particular a concentração do ácido 
clorogénico, apresentam uma relação directa com o potencial de escurecimento observado nas duas 
zonas estudadas. 
A natureza das formas enzimáticas da PPO presentes nas zonas externas (pH óptimo de actividade a 4 e 
com grande afinidade para os substratos fenólicos) em associação com a concentração de compostos 
fenólicos nessas zonas nomeadamente no que se refere ao ácido clorogénico suporta, em conjunto, a 
explicação para a susceptibilidade ao escurecimento de pêra Rocha. 

4.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O escurecimento superficial que decorre no processamento tecnológico e que se acentua com a 
armazenagem do produto constitui a principal limitação para a manutenção da qualidade em fresco de 
pêra Rocha mp. Identificou-se o envolvimento directo quer da PPO quer dos substratos fenólicos no 
fenómeno de escurecimento. A constatação de formas distintas da PPO através dos tecidos da polpa 
e a prevalência de formas activas nas zonas de maior susceptibilidade ao escurecimento remete para 
a importância da implementação de tratamentos de prevenção com actuação directa na actividade e 
cinética da enzima e /ou na alteração da composição dos substratos fenólicos. 
O afastamento à condição em fresco com origem fisiológica, nomeadamente a deterioração da cor 
num nível sensorialmente inaceitável antecede o desenvolvimento microbiológico crítico no âmbito 
dos critérios definidos para este produto. No entanto, o desenvolvimento de bolores e leveduras foi 
identificado como o mais problemático a ter em consideração na óptica do prolongamento do período 
de vida comercial de pêra Rocha mp (para além de 19 dias). 
O comportamento de estabilidade observado na firmeza dos tecidos da polpa de pêra Rocha mp ao 
longo da armazenagem demarcou-se manifestamente da evolução deste atributo enquanto fruto 
inteiro. Em conformidade, as alterações da composição péctica e desestruturação a nível celular 
associadas à perda rápida da firmeza da polpa, não foram incluídas nos protocolos analíticos relativos 
aos ensaios posteriores.  
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5. APLICAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTOS NO FRUTO INTEIRO 

Neste ponto reúnem-se os estudos de avaliação dos efeitos de dois pré-tratamentos aplicados no fruto 
inteiro: térmico moderado e de acondicionamento sob teor de oxigénio elevado na qualidade de pêra 
Rocha mp, ao longo da armazenagem. Em termos gerais, esta abordagem compreendeu uma fase inicial 
de optimização das variáveis de processo para cada um dos pré-tratamentos, em função da alteração dos 
atributos da qualidade com maior impacto na qualidade visual e sensorial de pêra Rocha mp. Após a 
validação das condições optimizadas, foi efectuada a estimativa da extensão do período de vida útil do 
produto alcançada com a introdução dos mesmos, bem como investigadas as principais causas 
fisiológicas que estão na origem da retenção da qualidade. 
A aplicação destes tratamentos tem sido utilizada com sucesso na óptica da manutenção da qualidade 
durante a armazenagem de hortofrutícolas pós-colheita (Lurie, 1998; Paull e Chen, 2000; Kader e Ben-
Yehoshua, 2000; Fallik, 2004). O princípio em que se baseiam os benefícios destes tratamentos passa 
pela indução de diversos mecanismos de adaptação, a nível celular, em resposta à exposição dos 
mesmos a diferentes condições de “stress” abiótico controlado. A alteração e/ou interrupção temporária 
das vias metabólicas normais nos produtos tratados abrange a síntese proteica, a síntese fenólica, a 
síntese de etileno e a actividade respiratória.  

5.1 EFEITOS DO PRÉ TRATAMENTO TÉRMICO 

No âmbito do PM de hortofrutícolas são diversos os estudos de aplicação de tratamentos térmicos 
moderados que demonstraram eficácia quer na prevenção do escurecimento superficial quer na 
manutenção e/ou incremento de firmeza dos produtos: maçã (Kim et al., 1993, Barrancos et al., 2003), 
pêra (Pittia et al., 1999; Abreu et al., 2003), pêssego (Steiner et al., 2006), kiwi (Beirão-da-Costa et al., 
2006, Beirão-da-Costa et al., 2007), “chinese water chestnut” (Eleocharis dulcis) (Peng e Jiang, 2004), 
batata (Yemenicioğlu, 2002) e aipo (Loaiza-Velarde et al., 2003).  

5.1.1 Metodologia de optimização das variáveis de processo 

A gama de intensidade térmica aplicada com benefícios na retenção de factores da qualidade dos 
produtos no pós corte e armazenagem, é muito diversificada e variável em função dos hortofrutícolas. Na 
generalidade, são tratamentos que envolvem a aplicação de calor moderado, incluído quer a utilização de 
valores de temperatura inferiores a 50 ºC para uma gama alargada de tempos de tratamento (de segundos 
a horas), quer valores de temperatura elevados, da ordem de 95 ºC durante segundos. A multiplicidade de 
regimes (tempo-temperatura) possíveis é limitada pela indução dos efeitos pretendidos na qualidade dos 
produtos, sem causar danos pelo calor (Lurie, 1998). As respostas fisiológicas induzidas pelos tratamentos 
são muito variáveis consoante as diferentes espécies e cultivares de hortofrutícolas, local de produção, 
praticas agrícolas e estado de maturação (Fallik, 2004).  
Com este ensaio pretendeu-se optimizar a gama de intensidade térmica mais adequada para a retenção 
dos atributos da qualidade em fresco de pêra Rocha mp. A optimização das variáveis do processo térmico 
efectuou-se através do delineamento estatístico Composto Central Rotacional com base na Metodologia 
de Superfície de Resposta (MSR). Neste delineamento estatístico consideraram-se três variáveis 
independentes: a temperatura (T) e o tempo do pré-tratamento (t) aplicados no fruto inteiro, e o período de 
armazenagem do fruto mp (tA). As gamas de variação para as variáveis independentes (T, t e tA) foram, T: 
30°C – 50 °C, t: 30 – 150 min e tA: 0 – 7 dias, respectivamente, tendo sido seleccionadas com bases em 
resultados anteriores (Abreu et al., 2001).  
O delineamento experimental incluiu 18 corridas independentes, sendo 8 (nc – pontos cúbicos) referentes 
ao planeamento factorial completo 2n (n=3), 6 (ns – pontos estrela) pontos axiais e 4 repetições do ponto 
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central (n0 – pontos centrais). Para o cálculo dos pontos axiais, utilizou-se a equação c
4

n=α , onde 
nc = n º de pontos cúbicos, resultando + α = 1,6818 e - α = -1,6818, para as variáveis codificadas. As 
condições do ensaio (níveis codificados e descodificados) são apresentadas no Quadro A2.1 (em anexo). 
Os pré-tratamentos térmicos (TT) foram conduzidos, seguindo-se um período de armazenagem overnight 
(2 ºC), após o qual foram submetidos ao conjunto de operações de PM (cf. 3.2.3). Durante o período de 
armazenagem de 7 dias (2 ºC / 90%HR), todas as amostras foram analisadas em triplicado segundo o 
seguinte protocolo (variáveis dependentes): cor CIELab; firmeza da polpa, TSS e pH. 
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Figura 43 Fluxograma de Processamento Mínimo com aplicação de pré-tratamento térmico. 

Os resultados da caracterização da matéria-prima e de amostras de pêra Rocha mp não submetidas a 
pré-tratamento TT (Am_Ctr) no dia do PM (dia 0), encontram-se no Quadro A1.3 (em anexo).  

5.1.2 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Os resultados dos parâmetros luminosidade L* e tonalidade hº, em função das variáveis independentes 
em estudo (T, t e tA), foram ajustados a modelos polinomiais quadráticos de 2ª ordem, cuja análise ANOVA 
associada é apresentada no Quadro 37 e, os coeficientes de regressão atribuídos às variáveis 
independentes e respectivas interacções, no Quadro A3.1 (em anexo). 
Do Quadro 37 verifica-se que os resultados do F-rácio: regressão / resíduos foram, para ambos os 
modelos, significativos (p<0,05) demonstrando que a variância das respostas relativa aos atributos da cor 
(L* e hº) são explicados pelos coeficientes de regressão atribuídos às variáveis independentes e 
respectivas interacções. Por outro lado, o resultado do F-rácio: falta de ajuste / erro puro não significativo, 
confirma que a variância contida nos resíduos foi explicada pelos erros experimentais com um grau de 
confiança a 95%. 

Os coeficientes de regressão dos modelos ( 2r ) perto da unidade (0,977 e 0,978, para L* e hº, 
respectivamente) e próximos dos 2

ajustr  (<0,02 e <0,03, para L* e hº, respectivamente), mostram que para 
ambos os modelos, cerca de 98% da variância total em torno da média é explicada pelas respectivas 
equações, ficando apenas 2% atribuída os resíduos e, que a inclusão dos efeitos considerados nas 
respectivas equações foi adequada para a qualidade da previsão das respostas. Em suma, os modelos 
que descrevem o comportamento de L* e hº, em função de T, t e tA, sem eliminação de qualquer dos 
efeitos (quadrático, linear e interacções) (Quadro A3.1, em anexo), revelaram um carácter predictivo e uma 
boa reprodutibilidade dos erros experimentais, dentro da gama de variação estudada. 

Quadro 37 Análise de variância dos modelos dos parâmetros de cor L* e hº 

Modelo Fonte de 
variação SS df MS 

F-rácio 
(significância 
do modelo) 

p 

Regressão 1045,65 9 116,18 38,40a 0,000* 
Resíduos 24,21 8 3,03   
Falta de ajuste 14,41 5 2,88 0,88b 0,580 
Erro Puro 9,79 3 3,27   

L* 

Total 1069,86 17 62,93   
Regressão 781,82 9 86,87 40,81a 0,000* 
Resíduos 17,03 8 2,13   
Falta de ajuste 12,39 5 2,48 1,60b 0,370 
Erro Puro 4,64 3 1,55   

hº 

Total 798,85 17 46,99   
aF-rácio (regressão/Resíduos); bF-rácio (Falta de ajuste/Erro puro). *- Teste-F significativo para p<0,05. 

Coeficientes de regressão para L*: 98,02r = ; 95,02
ajustr =  e hº: 98,02r = ; 96,02

ajustr = . SS – soma dos 

quadrados, df – graus de liberdade; MS – quadrados médios. 

De acordo com os coeficientes de regressão (Quadro A3.1, em anexo) verifica-se que as variações de 
temperatura (efeitos linear e quadrático), do tempo de tratamento (efeito linear) e, da interacção de ambas 
as variáveis, são significativas (p<0,05), para as respostas geradas nos dois modelos. No entanto, os 
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efeitos associados à variável temperatura (T) apresentaram uma significância estatística superior 
(p<0,001) relativamente ao tempo de tratamento (t) (p<0,05). Por outro lado, todos os efeitos 
contabilizados para a variável tempo de armazenagem (tA) (linear, quadrático ou combinações) não 
apresentaram significância estatística (p>0,05). Do exposto, constata-se que as alterações significativas 
de cor, descritas através das equações dos modelos de L* e hº (Eq. 40 e Eq. 41) resultaram 
maioritariamente das variações de temperatura do pré-tratamento aplicado ao fruto inteiro. 

At*t*001,0At*T*036,0t*T*010,02
At*102,0At*500,0t*381,02T*112,0T*960,8309,99*L −−−+++−+−=  Eq. 40 

At*t*003,0At*T*017,0t*T*008,02
At*042,0At*637,12t*0003,0t*338,02T*103,0T*908,7688,61ºh ++−+−−+−+−=  

Eq. 41 

As representações gráficas para as respostas L* e hº geradas pelos dos modelos quadráticos em função 
das variáveis independentes, encontram-se na Figura 44 e Figura 45, respectivamente.  

a) b)

c)

Figura 44 Superfícies de resposta para o 
parâmetro L*, projectadas para no ponto central 
(40 ºC, 105 min, 3 dias): a) T vs. t; b) T vs. tA; c) 
t vs. tA. 

Para análise das superfícies de resposta relativas aos atributos da cor, a intensidade do pré-tratamento 
térmico mais favorável corresponde aos valores de T, t e tA que maximizam as respostas de L* 
(luminosidade) e hº (tonalidade). 
Da representação do modelo de L*, em função de T e t (Figura 44 a) é possível observar duas regiões, 
representadas pelas áreas mais elevadas e escuras do diagrama, cujas respostas estimadas (ca. de 80), 
são superiores aos valores avaliados nas Am_Ctr (76,09) e da mesma ordem de grandeza da matéria-
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prima (80,71) (Quadro A1.3, em anexo). A primeira região situa-se na gama de temperatura a variar entre 
30 º-35 ºC para tempos de tratamento superiores a 130 minutos e a segunda é delimitada entre 35 º a 
40 ºC, independentemente da duração do tratamento. 
As duas projecções do modelo em função de tA (Figura 44 b & c), mostram uma ligeira e progressiva 
diminuição dos valores de L* com o aumento do período de armazenagem. Da Figura 44 b observa-se que 
o pré-tratamento a ca. de 35 ºC, corresponde à situação mais favorável na medida em que minimiza o 
decréscimo dos valores de L* ao longo da armazenagem. Por último, a projecção das respostas de L* em 
função de t e do tA (Figura 44 c) mostra que esse decréscimo é tanto menor quanto menor for a duração 
do pré-tratamento térmico (t < 40 min).  
Na Figura 45 a observa-se uma região que estima valores máximos de hº (ca. de 90º) delimitada por 
tratamentos a variar entre 30 º a 38 ºC com duração superior a 60 minutos. Nesta região, conjugam-se 
diferentes combinações de tempo e temperatura para a mesma resposta. A região de isoresposta 
subsequente e concêntrica à anterior é delimitada por tratamentos entre 34 º e 40 ºC com duração 
superior a 40 minutos em que se estimam valores de hº de ca. de 88º, inferiores aos avaliados na matéria-
prima (96,5º) e, próximos aos obtidos nas Am_Ctr (88,5) (Quadro A1.3, em anexo).  

a) b)

c)

Figura 45 Superfícies de resposta para o 
parâmetro hº, projectadas para no ponto central 
(40 ºC, 105 min, 3 dias): a) T vs. t; b) T vs. tA; c) 
t vs. tA. 

Tratamentos a uma temperatura superior a 40 ºC, independentemente do tempo de tratamento conduzem 
à diminuição progressiva e indesejável dos valores de hº (<86º). Das representações gráficas de hº em 
função do tA (Figura 45 b & c), observa-se a progressiva diminuição da tonalidade com o aumento do 
período de armazenagem. Este decréscimo é minimizado para valores de temperatura próximos de 34 ºC 
(Figura 45 b) e para tempos de tratamento de 60 minutos (Figura 45 c).  
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O efeito de inibição do fenómeno de escurecimento superficial e/ou retenção da cor original, induzido pela 
aplicação de tratamentos térmicos é amplamente referenciado em diferentes HMP: maçã (45 ºC na gama 
variável de 30-120 min dependente da cultivar) (Kim et al., 1993), (34 º a 42 ºC por períodos até 70 min em 
maçã cv. Golden Delicious (Barrancos et al., 2003), pêra (95 ºC/3 min) (Pittia et al., 1999), alface cv. 
iceberg (50 ºC/90 s) (Saltveit, 1998) alface cv. Romaine (45 ºC/150 s) (Kang e Saltveit, 2003), aipo 
(50 ºC/90 s) (Loaiza-Velarde et al., 2003), batata (50 ºC/60 min) (Yemenicioğlu, 2002) e, tomate 
(39 ºC/90 s) (Ali et al., 2004). A intensidade térmica segundo a qual se observam estes efeitos é muito 
diversificada demonstrando a grande dependência das espécies e cultivares em questão (Lee e Smith, 
1995). A justificação para a diminuição da alteração da cor superficial nos produtos centra-se sobretudo na 
indução de mecanismos que directa ou indirectamente influenciam as reacções de escurecimento 
enzimático em que participam a PPO e os substratos fenólicos. A diminuição parcial da actividade e da 
reactividade da PPO existente, bem como, a diminuição da síntese de novo em resultado do 
redireccionamento das vias biossintéticas normais para a síntese de HSPS por exemplo, foram 
mecanismos identificados na sequência da aplicação de calor. Por outro lado, a síntese fenólica induzida 
pelo corte e responsável pelo aumento da susceptibilidade ao escurecimento nos produtos cortados pode 
ser contrariada pela aplicação destes pré-tratamentos através da diminuição da actividade da fenilalanina 
amónia liase (PAL), considerada a enzima chave na via fenilpropanóide de síntese fenólica. 

Firmeza 

Os resultados da firmeza em função das variáveis independentes T, t e tA, foram ajustados ao modelo 
quadrático representado pela Eq. 42, após a eliminação de efeitos não significativos. 

2T*005,0T*323,0829,6Firmeza +−=   Eq. 42 

A análise ANOVA para validação do modelo é apresentada no Quadro 38, os coeficientes de regressão 
considerados na equação final para a variável T são apresentados no Quadro A3.2 (em anexo) e as 
superfícies de resposta geradas, na Figura 46. 
As variações de firmeza das amostras de pêra Rocha mp submetidas a pré-tratamentos térmicos, 
ajustadas pelo modelo foram exclusivamente dependentes da variação da temperatura de tratamento 
(efeitos linear e quadrático; p<0,0001).  

Quadro 38 Análise de variância do modelo de regressão para a firmeza 

Fonte de variação SS df MS F 
(significância 
do modelo) 

p 

Regressão 1,22 2 0,61 36,88 0,000 
Resíduos 0,25 15 0,02   
Falta de ajuste 0,24 12 0,02 4,84 0,110 
Erro Puro 0,01 3 0,00   
Total 1,47 17 0,09   

aF-rácio (regressão/Resíduos); bF-rácio (Falta de ajuste/Erro puro). *- Teste-F significativo para p<0,05. 

Coeficientes de regressão para Firmeza: 83,02r = ; 81,0
2
ajustr = . SS – soma dos quadrados, df – graus de 

liberdade; MS –quadrados médios. 

A significância dos testes F para os rácios: regressão / resíduos (significativo) e falta de ajuste / erro puro 
(não significativo), atestam a adequação do ajuste do modelo aos resultados experimentais da firmeza. 
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a)

 

b)

 
Figura 46 Superfícies de resposta projectadas no ponto central (40 ºC, 105 min, 3 dias) para a firmeza. 
a) T vs. t; b) T vs. tA. 

Da Figura 46 a é possível observar um patamar de manutenção dos valores de firmeza estimados 
(1,20 N.mm-2) delimitado pela gama a variar de 32 º a 39 ºC, correspondente ao nível de firmeza avaliado 
na matéria-prima e nas Am_Ctr de 1,26 e 1,20 N.mm-2, respectivamente (Quadro A1.3, em anexo).  
A partir do valor de 39 ºC, verificam-se incrementos na firmeza (> 1,2 N.mm-2) proporcionais ao aumento 
da temperatura. O incremento da firmeza na sequência da aplicação de calor moderado é referido em 
muitos HMP (Luna-Guzmán et al., 1999, Beirão-da-Costa et al., 2006). Este efeito tem sido atribuído à 
acção da pectina metilesterase (PME) sobre os componentes da parede celular, em particular da fracção 
péctica. Neste sentido, a actividade da PME, induzida pelo calor, promove a desmetoxilação das cadeias 
de pectina disponibilizando grupos carboxílicos adicionais. A formação de ligações cruzadas entre os 
grupos carboxílicos livres e o cálcio endógeno dá origem à formação de pectatos de cálcio responsáveis 
pelo endurecimento dos tecidos da polpa, reduzindo-se igualmente a β-eliminação conducente à 
despolimerização das pectinas (Garcia e Barrett, 2002, Li et al., 2005). 
A Figura 46 b revela a tendência para a manutenção dos valores de firmeza com o período de 
armazenagem (tA) (2 ºC), independentemente da temperatura aplicada (Figura 46 b) e do tempo de 
tratamento (plano definido pela cota 1.2 N.mm-2).  

TSS e pH 

A superfície de resposta que descreve as variações de pH em função das variáveis independentes, foi 
melhor representada pelo ajuste linear (Figura 47). A selecção da equação do modelo de pH expresso 
pela Eq. 43, foi efectuada após a eliminação de efeitos não significativos. 

t*003,0T*031,0189,3pH ++=   Eq. 43 

Da análise ANOVA, apresentada no Quadro 39, verifica-se que a variação de pH explicada pelo modelo 
apresenta significância estatística (F-rácio: regressão/resíduos, p=0,000085), no entanto, a falta de ajuste 
do modelo foi significativa (p=0,012935), conferindo-lhe uma natureza não preditiva. 

Através dos coeficientes de regressão múltipla ( 2r ), verifica-se que apenas 71% da variância da resposta 
pH é explicada pela equação do modelo. O afastamento entre o 2r  e o 2

ajustr  de 0,04, revela ainda assim, a 
adequação da eliminação de efeitos.  
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Quadro 39 Análise de variância do modelo de regressão linear para o pH 

Fonte de variação SS df MS F 
(significância 
do modelo) 

p 

Regressão 0,68 2 0,34 18,65a 0,000 
Resíduos 0,27 15 0,02   
Falta de ajuste 0,27 12 0,02 22,67b 0,013 
Erro Puro 0,00 3 0,00   
Total 0,96 17 0,06   

aF-rácio (regressão/Resíduos); bF-rácio (Falta de ajuste/Erro puro). *- Teste-F significativo para p<0,05. 

Coeficientes de regressão para pH: 71,02r = ; 68,0
2
ajustr = . SS – soma dos quadrados, df – graus de liberdade; 

MS –quadrados médios. 

Os coeficientes de regressão considerados na equação final para as variáveis que apresentaram 
significância estatística (p<0,05) são apresentados no Quadro A3.3 (em anexo) e, as superfícies de 
resposta geradas na Figura 47. Da mesma, verifica-se que os desvios de pH face aos registos obtidos no 
fruto em fresco e Am_Ctr (4,12 e 4,48, respectivamente) (Quadro A1.3, em anexo) são proporcionais à 
intensidade do pré-tratamento (T e t), sem qualquer influência do tempo de armazenagem (tA). Contudo, 
nesta resposta, o coeficiente associado à temperatura (0,03) revela um efeito dez vezes superior face ao 
tempo de tratamento (0,003) (Quadro A3.3, em anexo). 

a) b)

c)

Figura 47 Superfícies de resposta projectadas no 
ponto central (40 ºC, 105 min, 3 dias) para o pH. a) 
T vs t; b) T vs. tA; c) t vs tA. 
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Tendo em conta que variações de pH com significado fisiológico envolvem acréscimos superiores a ca. de 
0,5 unidades, o valor de pH≥ 5 corresponde ao limiar a partir do qual se verificam desvios dessa ordem. A 
região triangular (Figura 47) que estima valores dessa ordem de grandeza é delimitada por tratamentos a 
variar entre 40 º a 50 ºC para tempos de tratamento superiores 86 minutos. A justificação para este facto 
poderá estar associada, em parte, à perda por lixiviação de ácidos orgânicos durante a imersão do fruto 
nos banhos de tratamento. Este processo é favorecido pelo aumento de temperatura e, mais provável de 
ocorrer para tempos de tratamento prolongados, tal como expressa o modelo. 
Não foi possível efectuar qualquer tipo de ajuste para as respostas de TSS a modelos quadráticos e/ou 
linear e, apresentam-se em anexo (Quadro A4.2) os valores médios avaliados nas amostras de pêra 
Rocha mp pré-tratadas. É possível constatar que o intervalo de variação máximo para os valores de TSS 
entre amostras tratadas termicamente foi de 2ºBrix, entre 12º e 14ºBrix. A maioria dos tratamentos 
aplicados não conduziu a alterações significativas (p<0,05) do TSS nas amostras face aos valores 
apresentados no fruto em fresco e Am_Ctr (Quadro A1.3, em anexo). 
Na óptica da conservação pós-colheita a aplicação de tratamentos térmicos moderados em frutos inteiros 
não afecta o conteúdo em sólidos solúveis. São vários os exemplos que atestam a manutenção do TSS: 
maçã (38 ºC/3 a 4 dias) (Liu, 1978; Porritt e Lidster, 1978; Klein e Lurie, 1990), nectarina (41 º– 46 ºC/1 a 2 
dias) (Lay-Yee e Rose, 1994), morango (35 º, 45 º ou 55 ºC/15 min) (Garcia et al., 1995), tomate (38 ºC/2–
3 dias (Lurie e Klein, 1991, Lurie e Klein, 1992; Lurie e Sabehat, 1997), toranja 43.5 ºC/4.5 h (Miller e 
McDonald, 1992), e romã (Artés et al., 2000).  
Em pêssego mp o efeito da aplicação do pré-tratamento de 50 ºC/10 min no teor TSS verificou uma 
tendência para a respectiva diminuição com o avançar do período de armazenagem, face à ausência do 
mesmo. No entanto, em kiwi mp, o efeito da aplicação de pré-tratamentos térmicos moderados mostrou 
influenciar o conteúdo em sólidos solúveis em função do estado de maturação do fruto no momento do 
processamento (imaturo vs maduro) (Beirão-da-Costa et al., 2006). Neste estudo, demonstrou-se que o 
pré-tratamento (ca. < 45 ºC/25 min) induziu aumentos de TSS no produto mp, exclusivamente na condição 
de fruto imaturo. Este facto foi atribuído à eventual promoção pelo calor da solubilização enzimática 
(galactosidases, glucosidades e arabinase) sobre a fracção péctica, com libertação de açúcares neutros, 
no kiwi imaturo em que esta componente ainda se encontra inalterada. 

5.1.3 Balanço intercalar 

 

A sobreposição das regiões que optimizam as respostas de L* e hº resulta numa gama de intensidade 
térmica a variar entre 34 º a 41 ºC para tempos de tratamento inferiores a 60 minutos. No ponto médio 
desse intervalo e para o dia de PM, o nível de escurecimento foi claramente melhorado relativamente 
às Am_Ctr (dia 0), com acréscimos médios de ca. de 3 unidades de variação para ambos os atributos 
em avaliação. Os modelos de L* e hº prevêem a diminuição destes atributos ao longo da 
armazenagem traduzindo o progressivo escurecimento superficial do produto. Conclui-se que os 
efeitos da aplicação de calor não inibiram irreversivelmente as reacções de escurecimento durante a 
armazenagem. 
As estimativas de firmeza, para a intensidade que minimiza as alterações da cor, não prevêem 
desvios relativamente à condição em fresco e Am_Ctr ao longo da armazenagem. O modelo para o 
pH estima para a gama de intensidade térmica referida, valores próximos à condição avaliada na 
matéria-prima e Am_Ctr, sem variações com o tempo de armazenagem. Não se observaram 
alterações expressivas nos valores de TSS na sequência dos tratamentos térmicos.  
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5.1.4 Metodologia de validação das condições do pré-tratamento térmico (RSM) 

Este ensaio visou a confirmação e a quantificação dos efeitos do pré-tratamento térmico na retenção dos 
atributos em fresco (cor, firmeza, pH e TSS), bem como a avaliação sobre o conteúdo de ácido ascórbico, 
ao longo da armazenagem de pêra Rocha mp. 
Utilizou-se o delineamento estatístico Composto Central Rotacional tal como descrito anteriormente. As 
gamas de variação testadas para as variáveis independentes (T, t e tA) de T: 20 º – 50 ºC, t: 0 – 150 min e 
tA: 0 – 20 d, respectivamente, foram seleccionadas face às conclusões do ensaio anterior, com 
prolongamento do período de armazenagem do fruto mp de 7 para 20 dias. A temperatura de 
armazenagem foi igualmente alterada, de 2 º para 5 ºC, por esta última representar a condição mais 
comum de armazenagem do produto. O delineamento experimental incluiu 20 corridas independentes e as 
condições (níveis codificados e descodificados) são apresentadas no Quadro A2.2 (em anexo). 
Com excepção das alterações assinaladas a execução experimental do ensaio foi efectuada tal como se 
descreveu anteriormente. Durante o período de armazenagem, todas as amostras foram analisadas 
segundo o seguinte protocolo: Cor CIELab, firmeza da polpa, ácido ascórbico total (AAT), TSS e pH. O 
tratamento estatístico dos resultados efectuou-se segundo as análises GRM e ANOVA. 
Para possibilitar a quantificação dos benefícios do pré-tratamento foi considerado em paralelo a 
preparação de Am_Ctr cuja avaliação ao longo da armazenagem (0, 2, 4, 10, 16 e 20 dias) cumpriu o 
protocolo analítico das amostras tratadas tendo sido ainda objecto de análise sensorial para avaliação dos 
atributos cor, firmeza e apreciação global. Os resultados de caracterização inicial dos frutos de pêra Rocha 
encontram-se no Quadro A1.4 (em anexo). 

5.1.5 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Os resultados de L*, hº e WI, em função das variáveis independentes em estudo (T, t e tA), foram 
ajustados a modelos polinomiais quadráticos de 2ª ordem, apresentando-se no Quadro 40, a análise 
ANOVA associada. 
Para a construção dos modelos foram considerados todos os efeitos e respectivas interacções, com 
excepção do modelo de hº em que o ajuste foi alcançado através da eliminação de efeitos, como forma de 
aproximar o 2r  do 2

ajustr a menos de 0,1 unidades (Montgomery,1997). 

A análise do Quadro 40 permite concluir que os modelos para L*, hº e WI são significativos.  
Para todos os parâmetros de cor (Quadro A3.4, em anexo), as variações da temperatura (efeitos linear e 
quadrático), tempo de tratamento (efeito linear) e interacção da temperatura com o tempo de tratamento, 
foram significativas (p<0,05), nas respostas geradas pelos modelos.  
Tal como no ensaio anterior, a variável temperatura exerceu um efeito altamente significativo (p<0,001) na 
variação de todos os parâmetros de cor. A variável tempo de tratamento (efeitos linear e quadrático) 
apresentou uma significância estatística menor, de 95%, para os parâmetros L* e WI, não exercendo 
influência (p>0,05) nas respostas de hº, exceptuando no efeito combinado com a temperatura (T x t). 
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Quadro 40 Análise de variância dos modelos de regressão dos parâmetros de cor L*, hº e WI 

Modelo Fonte de variação SS df MS F-rácio 
(significância do 
modelo) 

p 

Regressão 247,08 9 27,45 14,17 0,00 
Resíduos 19,38 10 1,94   
Falta de ajuste 14,07 5 2,81 2,65 0,15 
Erro Puro 5,31 5 1,06   

L* 

Total  266,46 19 14,02   
Regressão 154,96 4 38,74 14,23 0,00 
Resíduos 40,83 15 2,72   
Falta de ajuste 34,72 10 3,47 2,84 0,13 
Erro Puro 6,11 5 1,22   

hº 

Total 195,79 19 10,30   
Regressão 270,93 9 30,10 19,14 0,00 
Resíduos 15,73 10 1,57   
Falta de ajuste 6,85 5 1,37 0,77 0,61 
Erro Puro 8,88 5 1,78   

WI 

Total 286,66 19 15,09   
aF-rácio (regressão/Resíduos); bF-rácio (Falta de ajuste/Erro puro). *- Teste-F significativo para p<0,05. 

Coeficientes de regressão para L*: 93,02r = e 86,0
2
ajustr = ; hº: 79,02r = e 74,0

2
ajustr = ; e WI: 95,02r = e 

90,0
2
ajustr = . SS – soma dos quadrados, df – graus de liberdade; MS – quadrados médios.  

Para a variável tempo de armazenagem (tA), só o efeito linear é que influenciou significativamente (p<0,05) 
as variações de cor expressas pelos três parâmetros. Os coeficientes negativos associados a esta variável 
demonstram que o aumento do tempo de armazenagem actua no sentido da diminuição dos valores 
iniciais (escurecimento e/ou amarelecimento), independentemente do binómio tempo temperatura aplicado 
no pré-tratamento.  
Os modelos de L* hº e WI, tendo em conta os coeficientes de regressão (Quadro A3.4, em anexo), são 
expressos pelas equações 44, 45 e 46. 

At*t*0004,0
At*T*006,0t*T*004,02

At*02,0At*33,02t*0003,0t*06,02T*04,0T*61,212.34*L

−

−−+−++−−=  Eq. 44 

t*T*0006,0At*29,02T*03,0T*12,267,57ºh −−−+=  
Eq. 45 

At*t*00003,0
At*T*01,0t*T*004,02

At*02,0At*36,02t*0004,0t*05,02T*04,0T*71,292,24WI

+

−−+−++−+=
 

Eq. 46 

Nas representações gráficas (projecção do ponto central: 35 ºC, 75 min, 10 dias) apresentadas nas figuras 
48, 49 e 50 as regiões que maximizam as respostas de L*, hº e WI, correspondem à intensidade térmica 
de pré-tratamento mais favorável. 
Das projecções do modelo de L* (Figura 48) é possível observar que as regiões mais elevadas nos 
gráficos se encontram na região delimitada pela gama entre 30 º a 40 ºC (Figura 48 a) para tempos de 
tratamento inferiores ou iguais a 20 minutos (Figura 48 c). O ponto central do delineamento experimental 
para a variável temperatura corresponde ao ponto médio da gama de temperatura anteriormente referida 



 

128 

(35 ºC) e, coincide com a região onde as estimativas do modelo apresentam maior precisão segundo a 
teoria RSM. Este valor coincide ainda com a condição que maximiza os valores de L* em função do tempo 
de armazenagem (Figura 48 b). 

a) b)

c)

Figura 48 Superfícies de resposta projectadas no 
ponto central (35 ºC, 75 min, 10 dias) para o 
parâmetro de cor L*. a) T vs. t; b) T vs. tA; c) 
t vs. tA.  
 

A partir da representação do modelo de hº (Figura 49) é possível verificar que as regiões mais elevadas 
nos gráficos correspondentes, situam-se no intervalo compreendido entre 29 º a 39 ºC (Figura 49 a) e, 
para tempos de tratamento inferiores a 40 minutos (Figura 49 c). O ponto médio deste intervalo (34 ºC) 
verifica assim a condição que mantém as previsões de hº mais elevadas em função do tempo de 
armazenagem. 
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a) b)

c)

Figura 49 Superfícies de resposta projectadas no 
ponto central (35 ºC, 75min, 10 dias) para a 
tonalidade, hº. a) T vs. t; b) T vs. tA; c) t vs. tA.  

Das projecções gráficas do modelo de WI (Figura 50) é possível verificar que as regiões mais elevadas 
coincidem na gama de temperatura entre 33 º a 41 ºC (Figura 50 a) para tempos de tratamento inferiores 
ou iguais a 20 minutos (Figura 50 c). O valor de temperatura de 35 ºC corresponde à condição que 
mantém as previsões de WI mais elevadas, ao longo do período de armazenagem (Figura 50 c). 
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a) b)

c)

Figura 50 Superfícies de resposta projectadas no 
ponto central (35 ºC, 75 min, 10 dias) para o índice 
de escurecimento, WI. a) T vs. t; b) T vs. tA; c) 
t vs. tA. 

A semelhança entre os modelos de L* e WI expressa o mesmo sentido de variação para ambos. Acresce 
que os respectivos modelos apresentaram um ajuste mais adequado relativamente ao modelo hº, 
expresso pelos coeficientes de variância explicada e ajustada (r2=0,93 e r2ajust=0,86, r2=0,95 e r2ajust=0,90 e 
r2=0,79 e r2ajust=0,74, para os modelos de L*, WI e hº, respectivamente). Dado que o índice WI inclui no 
seu cálculo todos os parâmetros CIELab seleccionou-se este para expressar o nível de escurecimento das 
superfícies cortadas do fruto. 
Os efeitos deste pré-tratamento sobre as alterações da cor no fruto mp confirmam as conclusões do 
ensaio anterior na medida em que se verificou novamente a influência mais preponderante da temperatura 
relativamente ao tempo de tratamento. Contudo o efeito do tempo de armazenagem (tA) apresentou 
diferenças entre ensaios. Neste foi evidenciada a influência do período de armazenagem (Quadro 40 e 
Quadro A3.4, em anexo) face à maior independência verificada no ensaio anterior. Este facto pode ser 
atribuído às diferenças de temperatura de armazenagem adoptadas nos dois casos (de 2 ºC no anterior 
para 5 ºC neste ensaio). Neste sentido é compreensível que a utilização de temperatura de armazenagem 
inferior no 1º ensaio tenha contribuído para atrasar as reacções de escurecimento superficial dos frutos 
mp durante o período de armazenagem considerado. Em conclusão as condições de pré-tratamento que 
contribuem para uma melhor manutenção da cor ocorreram para a gama a variar entre 33 º a 41 ºC e 
tempos de tratamento inferiores ou iguais a 20 minutos.  
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Firmeza 

O ajuste dos resultados de firmeza ao modelo quadrático em função das variáveis independentes em 
estudo (T, t e tA) (Eq. 47) foi alcançada após eliminação de efeitos não significativos.  

At*T*0006,0t*T*00006,0At*02,02t*00001,02T*0009,0T*05,066,1Firmeza −−+++−=  
Eq. 47 

Os resultados apresentados no Quadro 41 confirmam a validade do modelo para a firmeza. 

Quadro 41 Análise de variância do modelo de regressão para a firmeza 

Fonte de variação SS df MS F 
(significância 
do modelo) 

p 

Regressão 0,102 6 0,017 11,046 0,000 
Resíduos 0,020 13 0,002   
Falta de ajuste 0,016 8 0,002 2,321 0,184 
Erro Puro 0,004 5 0,001   

Total 0,122 19 0,006   
aF-rácio (regressão/Resíduos); bF-rácio (Falta de ajuste/Erro puro). *- Teste-F significativo para p<0,05. 

Coeficientes de regressão para a Firmeza: 84,02r = e 76,0
2
ajustr = ; SS – soma dos quadrados, df – graus de 

liberdade; MS –quadrados médios. 

As variações de temperatura (efeitos linear e quadrático, p<0.001), tempo de tratamento (efeito quadrático, 
p<0.05), tempo de armazenagem (efeito linear, p<0.05), assim como as interacções T (ºC)*t (min) (p<0.01) 
e T (ºC)*tA (dias) (p<0.05) (Quadro A3.5, em anexo), apresentaram um efeito significativo na variação da 
firmeza das amostras. No entanto, todos os efeitos associados à variável T (ºC) apresentaram uma 
significância superior face às restantes variáveis, revelando que as alterações significativas da firmeza 
dependeram principalmente da temperatura.  
As projecções do modelo, em função das variáveis independentes em estudo, são apresentadas na Figura 
51. Da Figura 51 a é possível observar uma região delimitada pela gama de temperatura entre 30 º a 
35 ºC e tempos entre 60 e 120 min, em que se verificaram valores mínimos de firmeza (0,9 N.mm-2). Nas 
regiões complementares, as condições de pré-tratamento conduzem a valores de firmeza superiores face 
à condição inicial sem tratamento. 
Na primeira gama assinalada, o efeito de ligeiro amolecimento (de 1,1 N.mm-2 para 0,9 N.mm-2) foi mais 
evidente para valores de temperatura mais elevados (até 30 ºC) e proporcionais ao aumento do tempo de 
tratamento (até aos 80 minutos). O incremento na firmeza das amostras submetidas a pré-tratamentos 
térmicos (de 0,9 N.mm-2 para 1,3 N.mm-2) observado para valores de temperatura acima de 35 ºC, tal 
como se verificou no ensaio anterior (para valores acima de 40 ºC), encontra-se provavelmente associado 
ao mecanismo de activação da pectina metilesterase (PME) referido anteriormente. Este efeito revelou-se, 
neste caso, inversamente proporcional ao tempo de tratamento aplicado podendo indicar a conjugação do 
efeito de amolecimento associado à aplicação de calor nos tempos de tratamento mais prolongados. 
Os gráficos da Figura 51 (b & c) traduzem um efeito de amolecimento (decréscimos ≥ 0,1 N.mm-2) com o 
aumento do tempo de armazenagem, significativo para pré-tratamentos acima de 35 ºC, 
independentemente do tempo de pré-tratamento. No entanto, na gama entre 30 º a 35 ºC observou-se a 
manutenção dos valores de firmeza (ca. de 0,9 N.mm-2), ao longo do período total ensaiado.  
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a) b)

c)

Figura 51 Superfícies de resposta para a firmeza 
projectadas no ponto central (35 ºC, 75 min e 
10 dias). a) T vs. t; b) T vs. tA; c) t vs. tA. 

TSS, pH e AT 

Os resultados dos índices de qualidade (TSS, pH e AT) nas amostras tratadas, apresentados no Quadro 
A4.3 (em anexo), não deram origem a modelos com o necessário ajuste (variância explicada e ajuste 
adequado) independentemente da selecção de efeitos. 
As amplitudes de variação máxima obtidas entre os registos das amostras tratadas ao longo de 20 dias de 
armazenagem foram de 1,8 unidades, 0,6 g ácido málico.kg-1 e 2,3ºBrix, para o pH, AT e TSS, 
respectivamente.  

Ácido ascórbico total 

A modelização das respostas para o conteúdo em ácido ascórbico total, em função das variáveis 
independentes em estudo (T, t e tA) (Eq. 48), foi obtida após eliminação de efeitos não significativos. A 
análise de variância e os coeficientes do modelo constam no Quadro 42 e Quadro A3.6 (em anexo), 
respectivamente. 

2
At*01,02T*005,0T*30,078,1AA −−+=  Eq. 48 
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O modelo quadrático com eliminação de todos os coeficientes associados à variável tempo de tratamento 
é representado matematicamente pela Eq. 48 e apresentado na Figura 52. O modelo demonstrou um 
ajuste adequado pela avaliação da significância dos testes F (Quadro 42) e pelas variâncias explicada e 
ajustada (r2 = 0,80 e r2ajust = 0,76). 
Apenas a temperatura do pré-tratamento (efeitos linear e quadrático com excepção das combinações) e o 
tempo de armazenagem (efeito quadrático) exerceram influência com significado estatístico sobre as 
variações no conteúdo em ácido ascórbico total, 95% e 99% para a primeira e segunda, variáveis (Quadro 
A3.6, em anexo). Neste sentido, o quantitativo inicial em ácido ascórbico nas amostras tratadas no dia 0 foi 
determinado exclusivamente pela temperatura do pré-tratamento. O parâmetro negativo associado à 
variável tempo de armazenagem (efeito quadrático) indica que as perdas se manifestaram segundo uma 
tendência exponencial com o tempo de armazenagem (tA). 

Quadro 42 Análise de variância do modelo de regressão para o conteúdo em ácido ascórbico total 

Fonte de variação SS df MS F 
(significância 
do modelo) 

p 

Regressão 23,08 3 20,84 0,000009 0,000 
Resíduos 5,91 16 0,37    
Falta de ajuste 5,27 11 0,48 2,320786 0,184 
Erro Puro 0,63 5 0,13    
Total 28,99 19 1,53     

aF-rácio (regressão/Resíduos); bF-rácio (Falta de ajuste/Erro puro). *- Teste-F significativo para p<0,05. 

Coeficientes de regressão para o conteúdo em AA: 80,02r = e 76,02
ajustr = . SS – soma dos quadrados, df – 

graus de liberdade; MS – quadrados médios. 

Da Figura 52 é possível observar que as condições de temperatura a variar entre 28 º a 40 ºC 
correspondem à região que maximizou os conteúdos em AAT, com estimativas de 5,5 mg.100 g-1 no dia 
10 (ponto central) e de 6,5 mg.100 g-1 no dia 0, independentemente do tempo do pré-tratamento. 
Condições de tratamento complementares à referida gama foram responsáveis por perdas face ao 
conteúdo inicial (6,53 ± 0,91) (Quadro A1.4, em anexo). 
Da Figura 52 b verifica-se que acima de 40 ºC as perdas foram proporcionais ao aumento da temperatura 
contabilizando no extremo superior do intervalo experimental (50 ºC) uma diminuição de cerca de 
1 mg.100 g-1 (ca. de 15% de perdas). No entanto, as perdas mais significativas decorreram ao longo da 
armazenagem, ascendendo no final do período testado de 20 dias a 50% do quantitativo inicial.  
O cômputo de perdas em AAT calculadas durante a armazenagem nas amostras pré-tratadas distinguiu-se 
da tendência de manutenção observada no fruto não tratado (Am_Ctr no ensaio do ponto 4.3.2). No 
entanto, a comparação com as Am_Ctr preparadas neste ensaio não revela diferenciação e é apresentada 
e discutida mais à frente. 
O ácido ascórbico é solúvel em água e apresenta uma estabilidade térmica baixa (Ghani et al., 2002; Liu 
et al., 2002) e, em consequência, na avaliação do processamento de hortofrutícolas funciona como um 
marcador de perda de outras vitaminas, representando ainda um critério válido para componentes como 
pigmentos naturais e substâncias aromáticas (Logomarsino e Gao 1991, Torregrosa et al., 2006).  
O efeito do calor na perda em ácido ascórbico depende da intensidade térmica aplicada bem como do tipo 
de hortofrutícola (Castro et al., 2008). Tratamentos térmicos como a pasteurização e o branqueamento de 
hortofrutícolas, conduzem à diminuição significativa de ácido ascórbico face aos teores em fresco que 
podem ascender a valores de 20% e a 30-45%, respectivamente (Martín-Diana et al., 2006, Torregrosa et 
al., 2006, Castro et al., 2008). 
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Ao longo da armazenagem dos produtos em refrigeração, a diminuição da concentração em ácido 
ascórbico é dependente de condições tais como a temperatura de armazenagem, teor em oxigénio e luz 
(Alwazeer et al., 2003; Polydera et al., 2003; Zerdin et al., 2003). 
A aplicação de tratamentos térmicos em hortofrutícolas quer para PM quer para manter a qualidade pós-
colheita dos produtos, influencia os quantitativos iniciais em ácido ascórbico dependendo igualmente da 
intensidade térmica aplicada e das espécies em causa. 
A modelização das variações de AAT em alface mp, submetida a tratamentos por vapor na gama de 
tempos a variar entre 5 a 10 s, em função do período de armazenagem do produto (4 ºC), mostrou que as 
perdas desta vitamina foram proporcionais quer ao aumento do tempo de tratamento térmico quer ao 
prolongamento do período de armazenagem (Rico et al., 2008). 

a) b)

c)

Figura 52 Superfícies de resposta projectadas no 
ponto central (35 ºC; 75 min; 10 dias) para o 
conteúdo em ácido ascórbico (AA). a) T vs. t; b) 
T vs. tA; c) t vs. tA. 

Noutro estudo realizado no mesmo produto demonstrou-se que a aplicação de choques térmicos a: 30 ºC, 
40 ºC e 50 ºC durante 2 min foram responsáveis pela diminuição inicial no teor em AAT como também por 
favorecer as perdas durante a armazenagem, relativamente à ausência de tratamento. A diminuição 
observada foi proporcional ao aumento da temperatura de tratamento sendo que o binómio 50 ºC/2 min, 
com resultados benéficos na retenção de outros atributos da qualidade do produto, conduziu, por outro 
lado, à diminuição do teor inicial em ácido ascórbico total em ca. de 30% a que acresceram mais 30% de 
perdas durante a armazenagem. No entanto, em alho francês mp, o tratamento 55 ºC/17,5 min não alterou 
os quantitativos de ácido ascórbico em fresco, no produto após 7 dias de armazenagem do produto (10 ºC) 
(Tsouvaltzis et al., 2007). 
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No caso dos frutos, a maioria dos estudos aponta para a inalteração dos quantitativos desta vitamina sob 
efeito da aplicação de tratamentos térmicos moderados, para uma vasta gama de intensidade térmica 
aplicada. A maior retenção e/ou manutenção dos teores de ácido ascórbico nos frutos poderá estar 
relacionada com o efeito de estabilização conferido pelos valores de pH mais baixos nos frutos 
relativamente aos hortícolas (Davey et al., 2000). 
Em laranja um pré-tratamento 50 ºC/8 min não alterou o quantitativo em ácido ascórbico presente no fruto 
em fresco (Arruda et al., 2008). Em maçã um tratamento de 45 ºC/2min revelou-se benéfico na retenção 
da cor do produto mp sem alteração dos quantitativos em ácido ascórbico que caracterizaram o fruto 
fresco (Zuo et al., 2004). Em meloa, o pré-tratamento térmico de 76 ºC/3 min não influenciou as variações 
no conteúdo em ácido ascórbico total relativamente à ausência de tratamento durante 20 dias de 
armazenagem do fruto mp (4 ºC) (Fan et al., 2008). Em pêssego, o pré-tratamento de 50 ºC/10 min 
revelou-se efectivo na retenção da qualidade em fresco sem alteração significativa do conteúdo inicial em 
ácido ascórbico relativamente a frutos mp não tratados, durante 6 dias (5 ºC) (Koukounaras et al., 2008). 
No entanto, em kiwi a intensidade térmica de 45 ºC durante 25 min, favorável na retenção da qualidade do 
fruto mp durante 9 dias (4 ºC), permitiu a duplicação do conteúdo inicial em ácido ascórbico presente no 
fruto em fresco (Beirão-da-Costa et al., 2008). Neste caso, o aumento verificado foi associado à indução 
dos respectivos mecanismos de biossíntese como resposta ao “stress” imposto pelo calor. 

Estimativa do período de vida útil  

Para quantificar o impacto na qualidade alcançado com a introdução do pré-tratamento térmico 
optimizado, foi efectuada a comparação entre as estimativas dos diferentes atributos (resoluções 
matemáticas dos modelos para a condição 35 ºC, 20 min: identificada como prev_TT_35 ºC/20min, em função 
do tempo de armazenagem (tA), com os resultados de caracterização inicial do fruto (impacto do PM) e, 
com os resultados avaliados nas amostras não submetidas ao pré-tratamento térmico (Am_Ctr). 
Os resultados dos atributos cor, firmeza da polpa, pH, TSS e AT, bem como da avaliação sensorial dos 
atributos cor, firmeza e apreciação global das Am_Ctr ao longo da armazenagem são apresentados no 
Quadro 43 e no Quadro 44. 

Quadro 43 Registos médios relativos a WI, firmeza, pH, TSS e AT avaliados nas Am_Ctr ao longo de 
20 dias de armazenagem (5 ºC) 

tA (dias) WI 
Firmeza 
(N.mm-2) 

AAT 
(mg.100 g-1) pH TSS ( ºBrix) AT (g.L-1) 

0 71,73d±2,16 1,03a ±0,22 6,9c ±0,3 4,9a±0,3 12,2a±0,3 0,7a±0,2 
2 66,95c±1,80 0,93a ±0,21 6,2bc ±0,5 4,7a±0,4 11,9a±0,3 0,8a±0,2 

4 65,89c±1,67 0,97a ±0,26 6,1bc ±0,5 4,9a±0,2 11,8a±0,4 0,9a±0,1 

10 61,99a±2,23 0,98a ±0,19 5,5abc ±0,3 4,9a±0,5 12,6a±0,3 0,6a±0,2 

17 62,05a±2,09 0,96a ±0,19 3,6ab ±1,3 4,9a±0,3 11,7a±0,3 0,7a±0,1 

20 63,77b±2,20 0,91a ±0,17 3,3a ±1,4 4,9a±0,2 11,6a±0,3 0,8a±0,2 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95.  
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Quadro 44 Registos médios relativos à avaliação sensorial dos atributos cor, firmeza e ao juízo da 
apreciação global das Am_Ctr ao longo de 20 dias de armazenagem (5 ºC) 

tA (dias) Cor Firmeza Apreciação Global 

0 2,60a±0,32 2,00a±0,67 2,06a±0,48 
2 3,05ab±0,55 2,00a±0,67 3,30b±0,63 

4 3,50bc±0,75 2,40a±0,61 3,50b±0,47 

10 3,50bc±0,62 2,30a±0,26 3,35b±0,47 

17 3,43b±0,69 2,32a±0,34 4,20c±0,67 

20 4,00c±0,67 2,40a±0,52 4,40c±0,52 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95.  

A comparação destes resultados com as estimativas consideradas para a condição de pré-tratamento 
optimizado, efectuada ao longo do período de armazenagem, permite ainda prever o prolongamento do 
período de vida útil no produto submetido ao pré-tratamento optimizado. 

Cor CIELab 

A projecção das estimativas de WI na condição optimizada, prev_TT_35 ºC/20min e, dos valores objectivos e 
sensoriais da avaliação deste atributo relativo às Am_Ctr, em função do tempo de armazenagem, são 
apresentados na Figura 53. Na mesma, é possível observar que os registos médios de WI estimados nas 
prev_TT_35 ºC/20min são superiores aos avaliados nas Am_Ctr, ao longo do período total de armazenagem. 
Exceptuando no 1º e último dias, verifica-se sempre que a diferença entre registos médios em ambas as 
situações excede 5 unidades de variação, sem sobreposição dos intervalos de confiança associados. 
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Figura 53 Evolução do índice de escurecimento (WI) nas Am_Ctr e nas prev_TT_35 ºC/20min (a) e 
evolução da classificação objectiva e sensorial da cor e apreciação global das Am_Ctr (b), ao longo da 
armazenagem (5 ºC). Bandas de variação correspondem aos intervalos de confiança a 95%. 
Escalas sensoriais para os atributos: Cor: 1. Claro; 2. Moderadamente claro; 3. Ligeiramente / medianamente escuro; 4. Escuro; 
5. Muito escuro. Apreciação global: 1. Muito mau; 2, Mau; 3. Suficiente (Limite de aceitabilidade); 4. Bom; 5. Muito bom. 

Os registos de WI relativos às Am_Ctr (71,73±2,16) (Quadro 43) manifestaram uma diminuição face aos 
valores avaliados na matéria-prima (73,74±2,16) (Quadro A1.4, em anexo), traduzindo o escurecimento 
superficial decorrente do PM. As prev_TT_35 ºC/20min ao dia 0 (74,6 ± 3,9), não reflectem diferenças 
(p<0,05) relativamente aos valores avaliados na matéria-prima, facto que associa um efeito de prevenção 
de escurecimento, ao nível do processamento. 
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No 1º intervalo testado (2 dias) a taxa linear de escurecimento para as Am_Ctr, a que corresponderam 
variações significativas neste atributo (p<0,05) (Figura 53 b), foi quatro vezes superior à estimada nas 
prev_TT_35 ºC/20min (2,4 vs. 0,6 ∆ WI.dia-1, respectivamente). As variações de cor no período subsequente, 
nas duas situações, decorreram a taxas semelhantes apesar de se desenvolverem em patamares de 
escurecimento diferentes (ordenada YY), com excepção do último intervalo ensaiado (do 10º para o 
20ºdia). Neste ultimo, verificou-se para as Am_Ctr, uma elevação significativa (p<0,05) no índice de 
escurecimento que poderá ser atribuída ao desenvolvimento do fenómeno de “white blush”. Esta resposta 
corresponde à formação e deposição de compostos lenhificados nas superfícies de corte (Bolin & Husxoll 
1991, Howard et al., 1994, Cisneros-Zevallos et al., 1995) que se acentua nos estágios adiantados de 
armazenagem mascarando os pigmentos escuros até então formados.  
De acordo com o anterior, assinalam-se dois tipos de efeitos de prevenção ao escurecimento superficial 
associados ao pré-tratamento, o que se manifesta ao nível do PM através da retenção dos níveis de WI da 
matéria-prima, o que resulta na diminuição da taxa de escurecimento superficial na fase inicial da 
armazenagem. A continua evolução do WI nas prev_TT_35 ºC/20min (Figura 53 a) mostra que os mecanismos 
de inibição das reacções de escurecimento induzidas pelo calor têm um carácter reversível. 
As correlações significativas entre as classificações sensoriais da apreciação global com a avaliação 
sensorial da cor (r=0,83, r2 = 0,70, p<0,05) e, com a avaliação objectiva da mesma (r=- 0,80, r2 = 0,70, 
p<0,05) permitem extrapolar o nível escurecimento, em termos objectivos, importante no limiar de 
aceitação. 
Os níveis de escurecimento observados nas Am_Ctr (Figura 53 b) só apresentaram níveis de aceitação 
(âncora 3) ao dia 0 (2,6 ± 0,2) (Figura 53) tal como verificado anteriormente. Neste sentido, considerou-se 
o resultado de WI para as Am_Ctr ao 2º dia (66,95 ± 0,96) (Quadro 43), como representativo da condição 
limite a partir da qual se verifica a rejeição sensorial do produto. 
A resolução da equação quadrática do modelo WI (Eq. 46) em ordem a tA para a condição optimizada 
T = 35 ºC; t = 20 min, tendo em conta os intervalos de confiança do modelo, devolve um valor de 8,9 dias 
para cumprir aquela condição.  
Da extrapolação anterior, prevê-se que num período de ca. de 8 dias são garantidos níveis de 
escurecimento WI sensorialmente aceitáveis nas prev_TT_35 ºC/20min. Esta estimativa corresponde a um 
acréscimo de pelo menos 8 dias em termos do período de vida útil de pêra Rocha mp relativamente à 
ausência de tratamento. 

Firmeza 

A comparação dos resultados objectivos da firmeza entre Am_Ctr e as prev_TT_35 ºC/20min constantes na 
Figura 54 a, revelam a ausência de diferenças com significado estatístico, com a armazenagem, tendo em 
conta a grande dispersão de resultados, quer sob efeito do pré-tratamento (∆ max 0,08 N.mm-2 entre 
amostras) quer sob influência da armazenagem (0,12 N.mm-2 e 0,01 N.mm-2, respectivamente).  
A evolução da firmeza avaliada objectiva e sensorialmente nas Am_Ctr, patente na Figura 54 b, reforça a 
ideia anterior na medida em que as variações registadas ao longo da armazenagem, para ambas as 
classificações, não se revelaram significativas (p>0,05).  
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Figura 54 Evolução da firmeza (pico de força máxima) nas Am_Ctr e nas prev_TT_35 ºC/20min (a) e, 
evolução da classificação objectiva e sensorial da firmeza e da apreciação global das Am_Ctr (b) ao 
longo da armazenagem (5 ºC). Bandas de variação correspondem aos intervalos de confiança a 95%.  
Escalas sensoriais: Firmeza: 1 – Muito firme; 2 – Firme; 3 – Moderada; 4 – Mole; 5 – Muito mole. Apreciação Global: 1 – Muito 
bom; 2 – Bom; 3 – Suficiente; 4 – Mau; 5 – Muito mau. 

Relativamente à classificação sensorial da firmeza acresce que todos os registos médios, se situaram 
abaixo da âncora 3 (moderadamente firme), demonstrando mais uma vez que a percepção deste atributo 
nunca ultrapassou níveis com influência na rejeição das amostras ou, dito de outra forma, a independência 
desta classificação, face à do juízo da apreciação global. 

TSS, pH e AT 

A evolução dos valores de TSS, pH e AT, registados nas Am_Ctr ao longo da armazenagem (Quadro 43), 
determinou variações máximas nestes valores de 1,1ºBrix, 0,4 unidades pH e 0,3 g ácido málico.kg-1, 
respectivamente. As variações não foram significativas (p>0,05) ao longo da armazenagem, declarando a 
manutenção do estado de maturação pós-colheita inicial. 
A falta de adequação de modelos para este conjunto de respostas nas amostras pré-tratadas 
termicamente impede a extrapolação na condição optimizada. No entanto, a observação dos registos 
obtidos no ponto central do delineamento experimental (35 ºC / 75 min / 10 dias, 6 repetições), de 
12,1 ± 0,1, 5,2 ± 0,04 e 0,5 ± 0,03 para o TSS, pH e AT, respectivamente (Quadro A4.4, em anexo) não 
reflectem diferenças sensíveis relativamente ao registo inicial (dia 0) para as Am_Ctr. Neste sentido a 
alteração da qualidade organoléptica dos frutos mp influenciada pela variação destes atributos, 
nomeadamente sobre a apreciação sensorial da doçura (expressa indirectamente pelo TSS) não denuncia 
alterações expressivas de acordo com as variações registadas.  

Ácido ascórbico total 

As variações no conteúdo em ácido ascórbico total verificado nas Am_Ctr e nas prev_TT_35 ºC/20min (Eq. 48) 
constantes na Figura 55 mostram a tendência de diminuição verificada ao longo da armazenagem, 
contabilizando perdas de ca. de 50% face ao valor inicial, no final de 20 dias de armazenagem. 
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Nas amostras controlo as variações do 
conteúdo em AAT não apresentaram 
significado estatístico (p>0,05) até ao 10º dia 
de armazenagem (Quadro 43).  
A sobreposição dos intervalos de confiança 
para ambos os modelos (Figura 55) declara a 
ausência de diferenças significativas entre os 
dois comportamentos evolutivos. Neste 
sentido, o efeito do pré-tratamento optimizado 
não alterou expressivamente o padrão de 
perdas em ácido ascórbico de pêra Rocha mp, 
ao longo da armazenagem.  
A ausência de efeito do pré-tratamento térmico 
sobre o conteúdo em ácido ascórbico em 
fresco bem como as respectivas variações 
durante a armazenagem de FMP face à 
ausência de tratamento, corresponde à 
situação mais comum (Zuo et al., 2004, Arruda 
et al., 2008, Fan et al., 2008, Koukounaras et 

al., 2008).  

5.1.6 Balanço intercalar 

 

5.1.7 Metodologia de avaliação dos mecanismos bioquímicos e fisiológicos 

Com o objectivo de esclarecer os mecanismos associados à prevenção do escurecimento superficial de 
pêra Rocha mp induzidos pelo pré-tratamento térmico foram investigados os efeitos da aplicação do 
mesmo dentro da gama optimizada na condição 35 ºC-20 min. Para tal, foram avaliados os parâmetros 
directamente relacionados com o potencial de escurecimento do fruto, nomeadamente os níveis da PPO, 
quantitativos e perfil fenólico e a actividade respiratória do fruto. 
Para cumprir os objectivos propostos utilizou-se um lote (20 kg) seleccionado de pêra Rocha e cujos 
resultados de caracterização inicial constam do Quadro A1.5 (em anexo). Metade dos frutos pertencentes 
ao lote em questão foi submetida ao pré-tratamento térmico na condição 35 ºC/20 min. No dia seguinte os 
frutos, tratados e não tratados, foram minimamente processados e armazenados em refrigeração (5 ºC). 
Os dois tipos de amostras constituídas em triplicado (10 quartos de fruto por saco), foram identificadas 
como Am_TT35 ºC/20 min e Am_Ctr, respectivamente. Ao longo de 6 dias de armazenagem (0, 2 e 6 dias) 
foram avaliados os parâmetros cor CIELab, a actividade da PPO (pH7) e o conteúdo em fenólicos totais.  
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Figura 55 Evolução do conteúdo em ácido ascórbico 
(AA) nas Am_Ctr e nas prev_TT_35 ºC/20 min, ao longo da 
armazenagem (5 ºC). Bandas de variação correspondem aos 
intervalos de confiança a 95%.  

 

Em conclusão, as condições de pré-tratamento térmico que maximizam o conjunto dos atributos da 
qualidade avaliados na pêra mp situam-se na gama de temperatura a variar entre 33 º a 41 ºC para 
tempos de tratamento menores ou iguais a 20 minutos. Os efeitos quantificados pela introdução do 
pré-tratamento térmico, expressaram-se durante a armazenagem pelo atraso no escurecimento 
superficial do fruto, pela inalteração dos níveis de firmeza e dos valores de TSS, pH e AT, 
característicos da matéra-prima e, pela manutenção do padrão de perdas em ácido ascórbico 
semelhante à condição testemunha. Nas referidas condições garante-se no produto um nível de 
qualidade sensorial aceitável durante 8 dias (5 ºC). 
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Para dia 0, procedeu-se ainda à determinação da actividade e dos parâmetros cinéticos da PPO (KM e 
Vmáx), realizada a pH 4 (correspondente ao valor óptimo de actividade da forma da PPO que se prevê 
responsável pelo escurecimento superficial do fruto) e, à determinação do perfil fenólico. 
Por último, efectuou-se ainda a determinação da actividade respiratória em frutos inteiros, tratados e não 
tratados, tal como se descreveu anteriormente. 

5.1.8 Resultados e discussão 

Cor CIELab  

O índice de escurecimento médio (WI) avaliado nas Am_TT35 ºC/20 min, sem diferenças significativas 
(p<0,05) face à matéria-prima e, significativamente superior (p<0,05) ao das Am_Ctr, como se mostra na 
Figura 56, revela o efeito do pré-tratamento na inibição das reacções de escurecimento superficial ao nível 
do PM.  
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Figura 56 Comparação do WI entre a matéria-prima e os frutos mp, submetidos ao pré-tratamento 
optimizado (Am_TT35 ºC_20 min.) e não tratados (Am_Ctr) após PM (dia 0). Bandas de variação correspondem aos 
intervalos de confiança a 95%. 

Na Figura 57 os resultados de WI para as Am_TT35 ºC/20 min e Am_Ctr mostram o efeito significativo do pré-
tratamento na evolução do escurecimento superficial do fruto mp, ao longo do período de armazenagem. 
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Os resultados de WI nas amostras 
tratadas (Am_TT35 ºC/20 min) foram 
significativamente (p<0.05) superiores 
aos das amostras controlo (Am_Ctr) em 
todos os dias ensaiados. No entanto, a 
taxa de escurecimento nos dois tipos de 
amostras foi semelhante, observando-se 
reduções de WI (p<0,05) nos dois 
intervalos ensaiados. Este 
comportamento estabeleceu para as 
amostras tratadas, um nível de 
escurecimento superficial ao 6º dia 
equivalente ao das Am_Ctr, no dia 0. 
Em pomóideas, a aplicação de pré-
tratamentos térmicos foi responsável 
pela diminuição da susceptibilidade ao 
escurecimento superficial após PM e ao 
longo da armazenagem: 45 ºC na gama 
de tempos de 30 a 120 min em função 
do cv. de maçã (Kim et al., 1993), 34 º a 

42 ºC por períodos até 70 min em maçã cv. Golden Delicious (Barrancos et al., 2003), 95 ºC durante 3 min 
em pêra (Pittia et al., 1999). 

Actividade da PPO (pH 4) e conteúdo fenólico total  

Na Figura 58 mostra-se a variação dos níveis de actividade da PPO e dos quantitativos fenólicos totais 
entre a matéria-prima e amostras (Am_Ctr e Am_TT35 ºC/20 min).  
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Figura 58 Comparação dos níveis de actividade da PPO (a) e do conteúdo fenólico total (b) entre a 
matéria-prima e os frutos mp, submetidos ao pré-tratamento optimizado (Am_TT35 ºC_20 min.) e não 
tratados (Am_Ctr). Bandas de variação correspondem aos intervalos de confiança a 95%. Valores médios com letras iguais 
não apresentam diferenças significativas a 0.95. 

Face à MP, a diminuição da actividade da PPO nas amostras tratadas, de ca. de 33%, foi maior 
relativamente ao das Am_Ctr, de ca. de 14% e, determinou após PM, diferenças significativas (p<0,05) 
entre ambas, pelo que podem ser atribuídas ao tratamento térmico. 
O conteúdo fenólico total nos dois tipos de amostras diminuiu (p<0,05) face aos valores avaliados na 
matéria-prima. Apesar da diminuição dos quantitativos ter sido, em média, maior nas amostras tratadas vs 
controlo, de 9 e de 6% respectivamente, não se verificaram diferenças entre si (p>0,05).  
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Figura 57 Evolução do WI nas amostras Ctr e nas 
Am_TT35 ºC/20 min, ao longo de 6 dias de armazenagem. Letras 
diferentes revelam diferenças significativas a p=0,05. Bandas 
de variação correspondem aos intervalos de confiança a 95%. 
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Às amostras tratadas (dia 0), com menor (p<0,05) índice de escurecimento (WI) face aos controlos (Figura 
57), corresponderam níveis de PPO mais baixos (p<0,05) e quantitativos fenólicos semelhantes (p>0,05). 
Segundo Loaiza-Velarde et al. (1997 cit in Paull e Chen, 2000) a diminuição da actividade da PPO bem 
como a alteração da síntese fenólica são comportamentos expectáveis em tecidos vegetais submetidos a 
tratamentos térmicos dentro da gama de 45 º a 55 ºC para tempos inferiores a 1 minuto. Apesar da gama 
de temperatura referida se situar acima da condição de temperatura aplicada na pêra Rocha, o tempo de 
tratamento utilizado foi por outro lado mais longo (20 min), podendo justificar a observação de efeitos 
semelhantes. 
A diminuição da actividade da PPO associada à diminuição da incidência de escurecimento superficial em 
HMP sujeitos a pré-tratamentos térmicos moderados tem sido ilustrado em muitos estudos. Na batata o 
tratamento de 50 ºC durante 60 min foi responsável pela diminuição de ca. de 27-45% da actividade inicial 
da PPO (Yemenicioğlu, 2002), em “chinese water chestnut” (Eleocharis dulcis) a aplicação de vapor 
durante 30 s conduziu à diminuição de 33% da actividade da PPO face a amostras não tratadas (Peng e 
Jiang, 2004), em alface um tratamento com vapor a 100 ºC durante 5 – 10 s acarretou uma diminuição da 
actividade da PPO em 10 vezes face a amostras não tratadas (Rico et al., 2008).  
Os níveis de inactivação enzimática alcançados com tratamentos de intensidade térmica moderada, são 
muito inferiores quando comparados com os obtidos através do branqueamento convencional, no qual se 
objectivam reduções superiores a 90% da actividade inicial como forma de alcançar a estabilidade 
enzimática nos produtos (Bahçeci et al., 2005). No entanto, a par da diminuição parcial da actividade da 
PPO, a diminuição da reactividade enzimática e consequente alteração dos parâmetros cinéticos tem sido 
igualmente apontado como um efeito importante para o retardamento das reacções de escurecimento 
superficial (Kim et al., 1993, Lee e Smith, 1995, Yemenicioğlu, 2002). 
A diminuição significativa da composição fenólica total face aos valores da MP verificada nos dois tipos de 
amostras (Am_Ctr e Am_TT35 ºC/20 min) pode reflectir o balanço de diferentes mecanismos que envolvem 
perdas e síntese destes compostos. A perda destes compostos pode, em parte, ter origem em fenómenos 
de lixiviação / difusão durante as operações que envolvem a imersão dos produtos inteiros e/ou cortados 
em água (pré-tratamento térmico e fases de descontaminação e enxaguamento) durante o 
processamento. Em alho francês mp submetido a pré-tratamento térmico (55 ºC/17,5 min), Tsouvaltzis et 
al. (2007) verificaram, com esta origem, perdas da composição fenólica total face aos valores presentes na 
matéria-prima.  
A lixiviação da composição fenólica durante o branqueamento de hortofrutícolas acarreta perdas de 70% a 
80% relativamente ao conteúdo em fresco (Price et al., 1997; Amin et al., 2006). A fracção solúvel, 
nomeadamente os flavonóides e os ácidos fenólicos representam a componente fenólica que mais 
facilmente se perde nas fases iniciais do tratamento. No branqueamento de pêra, a diminuição de ácido 
clorogénico verificou-se logo nos estágios iniciais (20 min) de tratamento (Renard, 2005). No entanto, no 
âmbito destes estudos a intensidade térmica justifica o montante elevado de perdas não comparável com 
os valores em discussão de ca. de 10%.  
A diminuição de fenólicos totais pode igualmente traduzir o consumo destes compostos nas reacções de 
escurecimento que têm lugar durante o PM. No entanto, as amostras Am_TT35 ºC/20 min e Am_Ctr 
manifestaram níveis de escurecimento muito distintos (p<0,05) e quantitativos fenólicos semelhantes 
(p>0,05) após o PM. 
Por outro lado, a síntese fenólica nestes produtos é induzida pelo corte através da activação da 
fenilalanina amónio-liase (PAL, EC 4.3.1.5). O aumento da actividade desta enzima tem sido amplamente 
correlacionado com a promoção de escurecimentos nos produtos (Ke e Saltveit, 1986; Ke and Saltveit, 
1989; Lopez-Galvez et al., 1996; Tomás- Barberán et al., 1997).  
O pré-tratamento térmico influência os quantitativos fenólicos através da inibição da PAL. Esta resposta 
demonstrada em muitos estudos tem como consequência diminuir a indução da síntese fenólica ao corte 
e, reduzir a susceptibilidade ao escurecimento dos produtos (Saltveit, 2000; Loaiza-Velarde et al., 2003; 
Peng e Jiang 2004). 
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O consumo de fenólicos nas reacções de escurecimento nas amostras controlo (Am_Ctr) e a diminuição 
da indução fenólica ao corte nas amostras tratadas (Am_TT35 ºC/20 min) pode assim justificar a semelhança 
entre os quantitativos fenólicos após PM, independentemente do que se possa ter perdido por lixiviação 
nas amostras tratadas. 
Ao longo da armazenagem a actividade da PPO e fenólicos totais avaliados nas Am_Ctr e 
Am_TT35 ºC/20 min, apresentados na Figura 59, demonstraram variações significativas. 
Os aumentos da actividade da PPO e de fenólicos totais no 1º e 2º intervalos testados, respectivamente, 
atestam a continuidade dos processos de síntese e /ou de conversão das formas latentes em formas 
activas da enzima, ao longo da armazenagem do produto, independentemente da aplicação ou não do 
pré-tratamento térmico. 
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Figura 59 Evolução da actividade enzimática da PPO (a) e conteúdo fenólico total (b) nas Am_Ctr e 
Am_TT35 ºC/20 min, ao longo de 6 dias de armazenagem (5 ºC). Valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95. Bandas de variação correspondem aos intervalos de confiança a 95%.  

Nas Am_TT35 ºC/20 min, os níveis de actividade da PPO no dia 0 foram inferiores (p<0,05) aos das Am_Ctr, 
não se registando diferenças significativas (p>0,05) nos restantes dias. No dia 0, as amostras tratadas 
apresentaram face às Am_Ctr quantitativos fenólicos totais ligeiramente inferiores (p>0,05), níveis 
semelhantes (p>0,05) no 2º dia e, ligeiramente superiores (p>0.05) no último dia ensaiado. 
Assinala-se que para ambas as amostras, os quantitativos fenólicos mais elevados (0 e 6º dias) 
coincidiram temporalmente com os valores mais baixos de actividade da PPO. Ao 2º dia verificou-se a 
mesma relação anterior. Este comportamento estabeleceu no dia 0, uma maior disponibilidade de 
fenólicos relativamente aos quantitativos da PPO em comparação com o 2º dia, com repetição do cenário 
inicial ao 6º dia. Em termos relativos os níveis enzimáticos nesses dias, parecem expressar condições 
mais próximas da “saturação” enzimática, em comparação com a relação ao 2º dia.  
A taxa de escurecimento (WI) mais acentuada verificou-se no 1º intervalo testado, nos dois tipos de 
amostras (Figura 57), e foi acompanhada (inicialmente) por uma grande disponibilidade de fenólicos 
(enzima próxima da “saturação”). A diminuição de fenólicos para o 2º dia poderá ser interpretada pelo 
respectivo consumo nas reacções de escurecimento. Notar que a diminuição do conteúdo fenólico total (no 
1º intervalo ensaiado) foi menor nas amostras tratadas face aos controlos (Figura 59b) tal como 
expressam as respectivas taxas de escurecimento (1,7 e 2,4 ∆WI.dia-1 para as Am_TT35 ºC/20 min e Am_Ctr, 
respectivamente). Ao 2º dia, a relação PPO / FenT inverteu-se determinando condições mais afastadas da 
“saturação” enzimática. Nesta situação os níveis enzimáticos presentes foram suficientes para metabolizar 
os fenólicos que originaram o escurecimento verificado no 2º intervalo testado. Desta conjuntura seguiu-se 
uma taxa de escurecimento menor (0,56 e 0,50 ∆WI.dia-1 para as Am_Ctr e Am_TT35 ºC/20 min, 
respectivamente) face ao 1º intervalo ensaiado, revelando a importância da concentração fenólica na 
indução das reacções de escurecimento. No entanto, as variações no quantitativo fenólico do 2º para o 6º 
dia não reflectem o respectivo consumo revelando, ao invés, uma subida que foi significativa no caso das 
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Am_TT35 ºC/20 min., sugerindo, nas mesmas, síntese fenólica de novo. Os quantitativos ao 6º dia poderão 
assim ser interpretados como o resultado do balanço entre o que se sintetizou de novo e o que se 
consumiu nas reacções de escurecimento. De acordo com esta interpretação, os quantitativos fenólicos 
totais ao 6º dia, inferiores nas Am_Ctr face às Am_TT_35 ºC/20 min, poderão expressar nas primeiras um 
consumo superior destes substratos nas reacções de escurecimento relativamente ao que se sintetizou. 
No fruto “chinese water chestnut” (Eleocharis dulcis) um tratamento por imersão em água fervente do 
produto cortado (fatias) durante 30 segundos, revelou-se efectivo na inibição do escurecimento superficial 
durante 12 dias (4 ºC) (Peng e Jiang, 2004). Neste estudo a avaliação dos conteúdos da PPO, POD, PAL 
e fenólicos totais, entre amostras tratadas e não tratadas verificou variações ao longo da armazenagem, 
assinalando à semelhança dos nossos resultados a continuidade dos processos de síntese. Relativamente 
à PPO também foi verificado um efeito de diminuição da actividade nas amostras tratadas pelo calor, 
apresentando as mesmas, após PM, um valor de ca. de 33% menor face aos controlos. Neste estudo o 
pré-tratamento exerceu um controlo efectivo na actividade das enzimas PPO e POD ao longo da 
armazenagem. Neste estudo a prevenção do escurecimento induzida pelo calor foi atribuída à inibição da 
actividade da PAL e consequente síntese fenólica. O menor quantitativo fenólico inibiu, segundo os 
autores, a síntese de novo de PPO. 
A dinâmica de alteração dos níveis enzimáticos da PPO e FenT expressa pelos nossos resultados durante 
a armazenagem não verificou variações tão significativas como as apresentadas no estudo anteriormente 
citado. No entanto, salienta-se que o controlo do escurecimento na pêra Rocha submetida ao pré-
tratamento optimizado não revelou a mesma efectividade, isto é, conduziu a um atraso e não a uma 
inibição das reacções de escurecimento superficial durante a armazenagem. É interessante notar ainda na 
comparação com o referido estudo que o máximo de actividade fenólica precedeu igualmente o pico de 
actividade da PPO o que reforça que a síntese fenólica tem um papel influente na indução de síntese 
enzimática de novo e / ou na activação de formas activas a partir das formas latentes da enzima.  
Lamikanra e Watson (2007) verificaram uma diminuição da actividade da POD em melancia mp submetida 
ao pré-tratamento térmico de 60 ºC durante 60 min. No entanto, este efeito foi verificado apenas quando o 
PM foi realizado 24 horas após a aplicação de calor. Quando o PM foi realizado imediatamente após a 
aplicação de calor verificou-se, ao contrário, o aumento da actividade da POD. Neste estudo demonstrou-
se a importância da fase de espera entre a aplicação dos dois tipos de “stress” (calor e corte) nas repostas 
induzidas pelo pré-tratamento térmico e que a diminuição da actividade enzimática não é uma 
consequência directa do pré-tratamento. A diminuição dos quantitativos enzimáticos na sequência do pré-
tratamento térmico poderá ser interpretada pela alteração das vias metabólicas normais do fruto em 
resposta ao calor em vez de um processo de inactivação enzimática pelo calor. De facto, no conjunto de 
respostas dos frutos ao calor incluem-se a síntese de HSP e a diminuição da síntese de enzimas como a 
PPO, POD e PAL (Saltveit, 2000). 
A alteração da capacidade catalítica da enzima PPO sob acção directa do calor, durante o tratamento 
térmico de batata, constatado por Yemenicioğlu (2002), reforçou a explicação da inibição da 
susceptibilidade ao escurecimento no produto cortado. 

Cinética da PPO 

Os resultados de actividade e cinética da PPO referentes às Am_TT35 ºC/20 min. e Am_Ctr após PM são 
apresentados na Figura 60 e no Quadro 45. 
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 Am_Ctr (r2 = 0.98; r = 0.99; p < 0.0001)

 Am_TT35ºC/20 min (r2 = 0.99; r = 0.99; p < 0.0001)
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Am_Ctr 15.1 235.4 
Am_TT35ºC/20 min 16.0 192.6 
 

 
Figura 60 Linearização de Lineweaver-Burk para a actividade da PPO avaliada nas Am_Ctr e nas 
Am_TT35 ºC/20 min e respectivos parâmetros cinéticos (KM e Vmax). Nesta representação a intersecção da recta 
resultante com os eixos das ordenadas corresponde a 1 / Vmax e o declive da recta corresponde a KM / Vmax. A intersecção com o 
eixo das abcissas corresponde a -1 / KM.  

A comparação dos níveis de actividade da PPO, tal como no ponto anterior, voltou a verificar uma 
diferença significativa (p<0,05) entre as Am_TT35 ºC/20 min e as Am_Ctr, em ca. de 21%, identificado como o 
efeito de diminuição parcial de actividade associado ao pré-tratamento. 
O valor de KM calculado a partir das amostras tratadas foi superior relativamente aos das amostras não 
tratadas, apontando as primeiras para uma menor especificidade enzimática da PPO para os substratos 

fenólicos após o tratamento térmico. A relação 
M

max

K*2
V (Vamos-Vigiazo, 1981) traduz em consequência 

uma menor reactividade enzimática para a PPO nas amostras submetidas ao pré-tratamento relativamente 
às não tratadas (7,8 vs. 6,0).  

Quadro 45 Nível de actividade e reactividade da PPO relativa às Am_TT35 ºC/20 min e Am_Ctr após PM 

Id_amostra Act. PPO 
(U.100 g-1) 

M

max
K*2

V   

Am_Ctr 180,9b ± 6,7 7,8 
Am_TT35 ºC/20 min 143,7a ± 2,3 6,0 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95 (teste LSD). 

Yemenicioğlu (2002) contabilizou um efeito semelhante em PPO de batata submetida ao pré-tratamento 
(50 ºC/60 min). Os parâmetros cinéticos da PPO purificada foram respectivamente de KM = 13,0 mM e 
Vmáx / KM = 0,054 e de KM = 10,3 mM e Vmáx / KM = 0,15 nas amostras com e sem tratamento térmico, 
expressando igualmente a diminuição da capacidade catalítica da enzima para os substratos fenólicos. 
Este efeito foi responsabilizado a par da diminuição da actividade parcial da PPO, na diminuição da 
susceptibilidade ao escurecimento. 
As fracções lábeis da PPO apresentam elevada especificidade para o substrato e são susceptíveis de 
serem afectadas pelo calor através de alterações conformacionais na respectiva estrutura terciária e 
quaternária. Vamos-Vigiazo (1981) refere que as formas oligoméricas da PPO correspondem na 
generalidade a formas mais reactivas do que as formas monoméricas. Acrescenta ainda que a 
interconversão entre as mesmas pode ocorrer por fenómenos de associação / dissociação sob a acção do 
calor. A dissociação de fracções oligoméricas da PPO pela quebra de ligações hidrofóbicas e de 
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hidrogénio estabelecidas entre as diferentes sub-unidades da enzima foi observada sob efeito de pressão 
na ordem de 100-200 MPa (Gomes e Ledward, 1996; Barbosa-Canovas et al., 1998 cit in Yemenicioğlu, 
2002)). Segundo Yemenicioğlu (2002) é provável que o efeito do calor exerça, à semelhança do efeito 
descrito para a pressão, alguma dissociação na estrutura oligomérica da enzima, apresentando os 
monómeros resultantes uma menor reactividade. 

Conteúdo e perfil de compostos fenólicos 

A comparação entre o quantitativo fenólico total avaliado nas Am_TT35 ºC/20 min e Am_Ctr, constante no 
Quadro 46, revela que a perda de fenólicos foi superior nas amostras pré-tratadas. 

Quadro 46 Quantitativo em fenólicos totais nos tecidos periféricos de quartos de pêra Rocha mp 
avaliados nas Am_TT35 ºC/20 min e Am_Ctr 

Id_amostra 
FenT 

(mGAE.100 g-1) 

Am_Ctr 20,4b±0,7 
Am_TT35 ºC/20 min 18,2a±0,3 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95 (teste LSD). 

Neste ensaio, a perda de fenólicos totais determinou diferenças significativas entre amostras (p<0,05) 
apresentando as Am_TT35 ºC/20 min um valor de ca. de 11% menor face ao total avaliado nas Am_Ctr.  
Na Figura 61, o perfil fenólico avaliado nos dois tipos de amostras demonstra mais uma vez a prevalência 
do ácido clorogénico na composição fenólica da polpa de pêra, apresentando-se como o único composto 
passível de ser quantificado.  

 
Figura 61 Comparação dos cromatogramas relativos a λ = 340 nm (Off-set 45º), com predominância 
dos picos identificados como ácido clorogénico (tR=9.7 min; λmax = 326 nm) nas Am_Ctr (cromatograma 
azul) e nas Am_TT35 ºC/20 min (cromatograma vermelho), e respectiva quantificação.  

As Am_TT35 ºC/20 min verificaram um quantitativo em ácido clorogénico inferior, em ca. de 28%, face às 
Am_Ctr, assinalando que as perdas em fenólicos totais quantificadas anteriormente poderão ser 
predominantemente atribuídas a este composto.  
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Actividade respiratória 

Na Figura 62 apresentam-se os resultados dos efeitos do pré-tratamento térmico optimizado (TT), do corte 
(I vs C) e da temperatura (5 º e 15 ºC) na actividade respiratória de pêra Rocha. 

Todos os factores em estudo e 
respectivas interacções apresentaram 
um efeito altamente significativo (p<0,01) 
na taxa respiratória do fruto. De acordo 
com o esperado, verificou-se o aumento 
da taxa respiratória do fruto quer pela 
elevação da temperatura quer sob a 
acção do corte, independentemente da 
aplicação de tratamento térmico (Figura 
62). No entanto, o efeito do tratamento 
térmico determinou sempre actividades 
respiratórias significativamente (p<0,05) 
inferiores relativamente à ausência de 
tratamento, com excepção da 
comparação na condição em inteiro, a 
5 ºC em que apresentou valores 
semelhantes (p>0.05). 
A quantificação dos efeitos em estudo, 
em termos de variações relativas, sobre 
a actividade respiratória do fruto é 
apresentada no Quadro 47. Do mesmo, 
constata-se que no estado cortado e sob 

efeito do pré-tratamento a actividade respiratória dos frutos diminuiu em ca. de 2,8 e 3,7 vezes, a 5 º e 
15 ºC, respectivamente, relativamente à ausência do mesmo. No estado inteiro a diminuição alcançada 
nos frutos inteiros tratados face aos não tratados foi de 1,7 vezes, independentemente da temperatura. A 
comparação das relações anteriores mostra que o efeito de diminuição sob influência do tratamento 
térmico foi mais pronunciado no estado cortado. 
Os acréscimos verificados pelo corte foram semelhantes (a variar entre 3,2 a 3,4), com excepção dos 
frutos não tratados a 15 ºC cujo aumento da actividade respiratória se revelou superior (4,4). 
Os aumentos da actividade respiratória induzidos pelo aumento da temperatura (Q10) foram similares no 
estado cortado independentemente do tratamento (4,5 e 4,3 para frutos tratados e não tratados, 
respectivamente) e, menores dos que se verificaram no estado inteiro (7,0 e 9,5 para frutos não tratados e 
tratados, respectivamente). 
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Figura 62 Taxa respiratória de frutos de pêra Rocha pré 
tratados termicamente (35 ºC/20 min) (TT) e não tratados 
(NT), no estado inteiro e cortado (I vs C) a dois valores de 
temperatura (5 º e 15 ºC). Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. Letras iguais correspondem a valores iguais a 
p<0,05 segundo o teste LSD.  
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Quadro 47 Efeito dos factores em estudo (tratamento, temperatura e corte) na variação relativa da 
taxa respiratória de pêra Rocha 

Combinação de factores Variação relativa na taxa respiratória 

Frutos cortados 5 ºC 2,8 
 15 ºC 3,7 

Frutos inteiros 5 ºC 1,7 
 15 ºC 1,7 

Decréscimo sob efeito do 
tratamento térmico 

Frutos não tratados 5 ºC  3,4 Acréscimo sob efeito do corte 
 15 ºC 4,4  
Frutos tratados  5 ºC 3,3 
 15 ºC 3,2  

Frutos não tratados Cortados 4,3 
 Inteiros 7,0 
Frutos tratados  Cortados 4,5 
 Inteiros 9,5 

Acréscimo sob efeito do aumento 
de 10 ºC  

 

O efeito do pré-tratamento térmico na diminuição da actividade respiratória durante a armazenagem de 
frutos mp é igualmente referida noutros frutos: ameixa (45 ºC/10min) (Serrano et al., 2004), meloa (60 ºC/1 
min) (Luna-Guzmán et al., 1999) e melancia (60 ºC / 60 min) (Lamikanra e Watson, 2007). A redução da 
actividade respiratória é uma resposta favorável na medida em que corresponde a uma diminuição dos 
processos fisiológicos conducentes à deterioração rápida da qualidade dos produtos. 
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5.1.9 Balanço intercalar  

 
 
 
 
 
 

A aplicação do pré-tratamento térmico de 35 ºC durante 20 minutos, reflectiu-se numa melhoria da 
qualidade dos frutos mp, através da minimização das alterações da cor inicial, sem comprometimento 
dos atributos firmeza, TSS, pH e sem interferência no padrão normal de perdas em AAT, 
comparativamente com a ausência do mesmo. O período de vida útil estimado para a pêra Rocha mp 
submetida ao pré-tratamento e armazenada a 5 ºC foi de ca. 8 dias. Esta previsão correspondeu a um 
acréscimo de 8 dias relativamente à ausência de tratamento. 
A diminuição da actividade da PPO bem como da respectiva especificidade enzimática das formas da 
PPO localizadas nas zonas adjacentes ao epicarpo, em paralelo com a diminuição do conteúdo 
fenólico total, em particular do ácido clorogénico, atestam uma alteração da bioquímica do fruto 
favorável à menor incidência de escurecimento superficial. A diminuição da actividade fisiológica do 
fruto expressa pela diminuição da taxa respiratória (ca. de 3 vezes) constituiu outro efeito benéfico 
associado ao pré-tratamento optimizado.  
O conjunto de efeitos mencionados poderá ser observado à luz da teoria proposta por Drew (1997). O 
autor refere que o “stress” induzido pelo tratamento térmico desencadeia um conjunto de mecanismos 
de resistência genética de adaptação que os torna mais resistentes a posteriores condições de 
“stress”. Neste sentido os factos anteriormente descritos poderão atestar a alteração temporária das 
vias metabólicas normais modificando o tipo de respostas do fruto, neste caso ao corte, e 
conducentes ao atraso na degradação dos factores da qualidade. 
Os mecanismos pelos quais o calor altera o curso normal do amadurecimento dos frutos, tais como a 
inibição da produção de etileno, o padrão respiratório e a alteração das enzimas responsáveis pela 
degradação da cor, encontram-se associados à expressão genética e à síntese proteica (Lurie, 1998). 
Durante os tratamentos térmicos o mRNA relacionado com os genes responsáveis pelos processos 
de amadurecimento desaparecem, verificando-se em seu lugar a acumulação de mRNA responsável 
pela codificação de proteínas designadas HSP (heat shock proteins) (Picton e Grierson, 1988; Lurie et 
al., 1996b cit in Lurie, 1998). A síntese de HSP é uma resposta generalizada ao “stress” causado pelo 
calor e pode verificar-se para valores de temperatura de 35 º - 40 ºC dependente do tipo de 
hortofrutícola. A formação destas proteínas relaciona-se directamente com o aumento da 
termotolerância dos produtos no sentido de prevenir eventuais danos causados em subsequentes 
exposições ao calor. 
Esta dinâmica de adaptação do fruto induzida pelo calor é igualmente considerada no âmbito de 
estudos de PM. A diminuição da actividade da PAL induzida pelo corte e, em consequência a 
diminuição da síntese fenólica e a diminuição do potencial de escurecimento enzimático, bem como a 
síntese proteínas HSP inócuas, foram igualmente verificadas em HMP submetidos a tratamentos 
térmicos desta natureza (Saltveit, 2000, Loaiza-Velarde e Saltveit, 2001, Kang e Saltveit, 2003b, 
Loaiza-Velarde et al., 2003, Campos-Vargas et al., 2005). 
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5.2 PRÉ ACONDICIONAMENTO EM ATMOSFERA DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO  

A exposição de hortofrutícolas a ambientes de elevada concentração de oxigénio, a variar entre 60 a 
100 kPa altera a fisiologia e interfere na qualidade dos produtos pós-colheita através da influência directa 
ou indirecta na produção de CO2 e de etileno (Kader e Ben-Yehoshua, 2000). Muitos estudos demonstram 
que esta metodologia quer como pré-tratamento quer como sistema de embalagem em atmosfera 
modificada activa, contribuiu para o atraso da senescência e manutenção da qualidade de diversos 
hortofrutícolas inteiros e cortados, tais como tomate, morango, pêra, uva, melão, maçã, mirtilo, pêssego, 
lichia, e hortícolas como a cenoura, alface, espinafre, batata, aipo, pimento picante e endívia (Amanatidou 
et al., 2000; Kader e Ben-Yehoshua, 2000; Wang et al., 2005, Wszelaki e Mitcham, 2000, Deng et al., 
2005, Oms-Oliu et al., 2008a,b, Conesa et al., 2007, Allende et al., 2004; Escalona et al., 2006, Limbo e 
Piergiovanni, 2006, Lu e Toivonen, 2000, Zheng et al., 2003, Xingguo et al., 2005, Duan et al., 2004, 
Jacxsens et al., 2001). 

5.2.1 Metodologia de optimização da variável tempo de pré-acondicionamento em O2 elevado 

A concentração elevada de O2 promove o aumento dos níveis de radicais livres nos tecidos vegetais 
podendo ser alcançados níveis tóxicos. As respostas dos tecidos para prevenir estas situações depende 
da sensibilidade à toxicidade do vegetal ao O2, muito variável consoante as espécies e respectiva fase de 
desenvolvimento (Kader e Ben-Yehoshua, 2000). 
Na avaliação das condições do acondicionamento de pêra Rocha (fruto inteiro) em atmosfera de elevado 
teor em O2, na qualidade do produto tomou-se como variável do processo a duração do período de 
exposição utilizando uma concentração única de 100% de O2. Foram testados três períodos de 
acondicionamento: 8 e 16 dias numa primeira fase (Ensaio I) e, 30 dias (Ensaio II) de acordo com a 
tendência observada nos resultados. 
As matérias-primas utilizadas nos ensaios I e II, foram seleccionadas segundo os critérios anteriormente 
descritos e os resultados da respectiva caracterização constam do Quadro A1.6 (em anexo).  
O acondicionamento dos frutos inteiros foi executado conforme descrito (Figura 63). Para cada condição 
de acondicionamento foram constituídos 10 sacos, cada um com 5 frutos cada. Os frutos tratados para os 
diferentes períodos de acondicionamento (n = 8, 16 e 30 dias) e os frutos que permaneceram em 
condições de atmosfera normal (frutos testemunha) pelos mesmos períodos de tempo, foram 
armazenados à temperatura de 0 ºC e 95% HR (câmara FITOCLIMA S600) até ao dia do PM. Nesse mesmo 
dia todos os frutos foram submetidos às operações de PM, seguindo-se a armazenagem (5 ºC).  
As amostras identificadas como Am_acond_nd (n = 8, 16 e 30 dias) e Am_Ctr, foram constituídas, em 
triplicado, comportando cada uma 20 quartos de pêra. O controlo analítico efectuado às matérias-primas 
no momento da recepção e, nas amostras ao longo de 20 dias de armazenagem (dias: 0, 5, 10, 15 e 20) 
incluiu as seguintes avaliações: cor CIELab, firmeza, atributos TSS, pH, acidez, determinação da 
actividade respiratória (TA ≈ 20 ºC), avaliação sensorial, avaliação da composição da atmosfera interna 
(O2 e CO2) das embalagens (exclusivamente no ensaio I) e, do teor de ácido ascórbico (exclusivamente no 
ensaio I). Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA. 
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Figura 63  Fluxograma de Processamento Mínimo com aplicação de pré-acondicionamento em 
atmosfera de elevada concentração de oxigénio.  

5.2.2 Resultados e discussão  

Cor CIELab 

Na Figura 64, apresentam-se os resultados do índice de escurecimento WI (% relativamente ao WI inicial 
da respectiva matéria-prima) e da tonalidade hº, referentes às amostras de pêra Rocha mp pré-
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acondicionadas em O2 elevado para os períodos de exposição de acondicionamento de 8 e 16 dias (a&b, 
ensaio I) e 30 dias (c&d, ensaio II) e, respectivos controlos, ao longo de 20 dias de armazenagem (5 ºC). 
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Figura 64 Índice de escurecimento (WI, fig1 a&c) e tonalidade (hº, fig1 b&d) relativos às amostras de 
pêra Rocha mp submetidas a três condições de acondicionamento em O2 elevado (Am_acond_8d, 
Am_acond_16d e Am_acond_30d) e, sem pré-tratamento (Am_Ctr_I e II), ao longo de 20 dias (5 ºC). 
Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

O índice de escurecimento (WI) é apresentado em termos relativos (%) face ao valor de WI das matérias-
primas, de forma a permitir comparar em simultâneo, os três tempos de exposição testados obtidos a partir 
dos dois ensaios independentes.  
Da Figura 64 a, constata-se que logo após o PM (dia 0), todas as amostras, sem diferenças significativas 
(p>0,05) entre si, apresentaram uma alteração de escurecimento relativamente ao WI da matéria-prima, a 
variar entre 6 a 10%. Na mesma figura, verifica-se que o agravamento do escurecimento, em todas as 
amostras, com a armazenagem foi significativo (p<0,05) alcançando ao final de 20 dias, desvios face às 
matérias-primas na gama de 15 a 25%. 
No período inicial de 5 dias a taxa de escurecimento nas Am_acond_16 d foi menor relativamente às 
Am_acond_8 d e Am_Ctr_I. No entanto, a comparação entre amostras ao longo do restante armazenagem 
permite concluir a ausência de diferenças significativas (p>0,05) entre si, exceptuando no último dia em 
que as Am_acon_16 d apresentaram desvios WI significativamente (p<0,05) inferiores. 
Apesar da semelhança observada no comportamento evolutivo do WI (%) entre amostras, as que se 
submeteram ao período de exposição de 16 dias, verificaram desvios inferiores às restantes amostras na 
maioria dos tempos de armazenagem testados. 
Independentemente do período de pré-acondicionamento, a evolução da tonalidade hº afigurou-se muito 
semelhante entre amostras (Figura 64 b). Em todas elas constatou-se uma diminuição significativa 
(p<0,05) entre os registos do 1º e 5º dias e a manutenção dos mesmos (p>0.05) no restante período de 
armazenagem. Tal como as variações de WI, a comparação da tonalidade entre amostras não evidenciou 
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diferenças significativas, exceptuando no último dia de armazenagem em que as Am_acond_16 d 
apresentaram valores de hº significativamente superiores face às restantes.  
Assinala-se que esta última condição experimental (16 dias) distinguiu-se das restantes por apresentar os 
valores médios de hº mais elevados na maioria dos tempos de armazenagem testados.  
Na avaliação do período de 30 dias (Figura 64 c) as amostras tratadas apresentaram um índice WI inicial e 
valores de hº significativamente diferentes face às Am_Ctr_II, traduzindo as primeiras uma maior retenção 
dos níveis de cor da matéria-prima. O aumento do WI (%) com a armazenagem, foi significativo (p<0,05) 
no 1 º intervalo testado, para ambas as amostras. No entanto, as Am_acond_30 d mantiveram até ao 5 º 
dia (inclusive) registos significativamente inferiores (p<0,05) relativamente às Am_Ctr_II, aproximando 
(p>0,05) os níveis de escurecimento face às Am_Ctr_II, apenas ao 10 º dia. Com excepção do registo WI 
nas Am_acond_30 d ao 15º dia, a tendência a partir do 10º dia reflecte o agravamento do WI com a 
armazenagem, mantendo as amostras tratadas valores de WI inferiores (p<0.05) aos das Am_Ctr_II. 
Os valores de hº (Figura 64 d) foram sempre significativamente (p<0,05) superiores nas Am_acond_30 d 
face aos controlos até ao 5º dia (inclusive). Ambas as amostras, alcançaram ao final de 10 dias valores de 
tonalidade semelhantes, sem diferenças significativas (p>0,05) entre si. A partir dessa data, as 
Am_acond_30 d verificaram uma tendência de manutenção (p>0,05) até ao final da armazenagem, 
enquanto que nas Am_Ctr_II, a estabilização da tonalidade só foi verificada no último período ensaiado.  
A tendência de prevenção do escurecimento superficial em pêra Rocha mp que se observou com o 
aumento do tempo de acondicionamento em O2 elevado só se revelou com significado estatístico para o 
período de 30 dias. Neste caso e para este atributo, verificou-se um ganho efectivo de pelo menos 5 dias 
relativamente à ausência do pré-tratamento. 
São vários os estudos que demonstram o efeito do acondicionamento em O2 elevado na manutenção da 
cor, nomeadamente na prevenção do escurecimento da polpa ou do epicarpo / casca de hortofrutícolas. 
O acondicionamento de melão em 70 kPa de O2 preveniu a alteração da cor do fruto mp durante a 
armazenagem (5 ºC) em comparação com MAP passiva ou MAP activa convencional (O2 reduzido e CO2 
elevado) (Oms-Oliu, et al., 2008a). Lu e Toivonen (2000) observaram a diminuição da taxa de 
escurecimento superficial em maçã mp cv. ‘Spartan’ durante duas semanas (1 ºC) submetida em inteiro ao 
acondicionamento em 100 kPa O2 por um período de 12 dias (1 ºC), em comparação com maçã 
armazenada em atmosfera normal antes do PM. Em morango, condições de O2 elevado (90 e 100 kPa) 
preservaram melhor a cor inicial do fruto (tonalidade e luminosidade) durante 14 dias (5 ºC) face à 
armazenagem do fruto ao ar (Wszelaki e Mitcham, 2000). A exposição do fruto lichia a O2 puro preveniu de 
forma significativa o escurecimento superficial da pele durante 6 dias (28 ºC) relativamente a frutos 
mantidos ao ar (Xingguo et al., 2005). Para a lichia, um ambiente de O2 puro ao longo de 6 dias (25 ºC) 
preveniu o escurecimento relativamente à armazenagem do fruto sob atmosfera normal (Duan et al., 
2004). Pêssego armazenado em atmosfera controlada (AC) com 70% de O2 (15 dias a 0 ºC) seguida de 
armazenagem em AC convencional (0 ºC) escureceu menos do que frutos armazenados sob atmosfera 
normal. No entanto, quando os frutos foram transferidos para a temperatura ambiente no sentido de lhes 
promover a maturação constatou-se a mesma tendência de escurecimento face aos frutos testemunha 
(Wang et al., 2005). Limbo e Piergiovanni (2006) em estudos efectuados em batata mp constataram que o 
acondicionamento do produto em ambientes de O2 elevado, em particular para a pressão parcial de 100 
kPa em combinação com tratamentos químicos, contribuiu para a prevenção do escurecimento superficial 
do produto durante 10 dias (5 ºC).  
A recuperação das reacções de escurecimento durante a armazenagem mostrou que efeitos do “stress” 
oxidativo não inibiram de forma irreversível a PPO. O embalamento de aipo, endívias e cogumelos frescos 
cortados em sistemas MAP com atmosferas de O2 elevado (95% de O2 – 5% de N2) demonstrou 
igualmente uma grande efectividade na prevenção do escurecimento superficial (Jacxsens et al., 2001). 
Os mecanismos do acondicionamento em O2 elevado responsáveis pela prevenção do escurecimento 
superficial ainda não se encontram devidamente esclarecidos. Day (1996) sugeriu a interferência directa 
sobre as reacções de escurecimento enzimático catalisadas pela PPO. Neste sentido, os níveis de O2 
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elevado seriam responsáveis pela inibição dos substratos da PPO, ou alternativamente, conduziriam à 
formação de elevados níveis de quinonas (incolores) retroinibindo a enzima. Esta hipótese ainda não foi 
confirmada e alguns autores associam a prevenção do escurecimento à manutenção da integridade celular 
pela garantia alcançada na separação entre a enzima PPO e os substratos fenólicos. A verificação de 
níveis energéticos elevados (ATP e ADP) (Duan et al., 2004, Wang et al., 2005) e a menor exsudação 
celular (Lu e Toivonen, 2000) foram respostas que atestaram a preservação da integridade celular e que 
justificaram a prevenção do fenómeno de escurecimento em hortofrutícolas submetidos a este tratamento.  

Firmeza 

A evolução dos resultados de firmeza avaliada nas amostras de pêra Rocha mp submetidas aos três 
períodos de acondicionamento no ensaio I (8 e 16 dias) e II (30 dias) e, respectivos controlos (Ctr_I e II), 
ao longo de 20 dias de armazenagem é apresentada na Figura 65. 
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Figura 65 Evolução da firmeza (N.mm-2) determinada nas amostras de pêra Rocha mp submetidas ao 
pré-acondicionamento em O2 elevado no ensaio I (a) (Am_acond_8d, Am_acond_16d) e ensaio II 
(Am_acond_30d) e respectivos controlos (Am_Ctr_I e Am_Ctr_II), ao longo de 20 dias (5 ºC). Bandas de 
variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

A comparação entre os valores de firmeza nas amostras ao dia 0 e os valores que caracterizaram as 
matérias-primas que lhes deram origem (Quadro A1.6, em anexo), não verificou diferenças significativas 
(p<0,05), declarando a ausência de influência do PM e do pré-acondicionamento em O2 sobre este 
atributo. 
As gamas de variação máximas relativas aos valores de firmeza (Figura 65) apresentados pelas amostras 
durante o total da armazenagem, foram de 0,9 - 1,1 N.mm-2e, de 1,1 - 1,2 N.mm-2 nos ensaios I e II, 
respectivamente. Apesar da amplitude de variação ligeiramente maior manifestada pelas amostras do 
ensaio I, a evolução dos valores de firmeza também não se alterou significativamente (p>0,05), 
independentemente da aplicação ou não do pré-acondicionamento.  
Alguns estudos revelam que o acondicionamento em O2 elevado contribui para o retardamento das 
reacções de amolecimento da polpa e nalguns casos para o incremento dos valores de firmeza. Em melão 
mp o acondicionamento em 70 kPa de O2 preservou a melhor a firmeza inicial do fruto durante a 
armazenagem do fruto (5 ºC) em comparação com a armazenagem em MAP passiva e MAP activa 
convencional (O2 reduzido e CO2 elevado) (Oms-Oliu et al., 2008a). Em morango condições de O2 elevado 
(90 e 100 kPa) preveniram o amolecimento da polpa face à armazenagem em atmosfera normal (14 dias a 
5 ºC). Neste mesmo estudo, o acondicionamento a 80 kPa de O2 foi responsável pelo incremento 
significativo da firmeza da polpa (Wszelaki e Mitcham, 2000). Noutro estudo realizado neste fruto, Pérez e 
Sanz (2001) verificaram que o acondicionamento em O2 e CO2 elevado (80/20 e 90/10, de O2 e CO2 
respectivamente) proporcionou ao morango níveis de firmeza significativamente superiores face a frutos 
armazenados ao ar, durante 9 dias (8 ºC). O acondicionamento de uva em O2 elevado permitiu a retenção 
da firmeza inicial em comparação com a armazenagem em atmosfera normal (Deng et al., 2005). O 
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mecanismo chave pelo qual o acondicionamento em O2 elevado promove a manutenção da firmeza 
baseia-se no controlo exercido sobre a actividade das enzimas pectinolíticas responsáveis pela 
degradação das paredes celulares (Stewart et al., 1999, Deng et al., 2005). 
Os frutos citados (melão e bagas) são conhecidos por amolecerem com facilidade no período pós-colheita. 
Ao contrário do comportamento da pêra Rocha que demonstra uma grande estabilidade nos valores de 
firmeza ao longo da armazenagem em refrigeração. Poderá ser por esta razão que este efeito não tenha 
sido evidenciado neste fruto. 

TSS, pH e AT 

No Quadro A4.5 (em anexo), apresentam-se os resultados de TSS, pH e AT relativos às matérias-primas, 
amostras do ensaio I (8 e 16 dias) e II (30 dias) e, respectivos controlos, ao longo da armazenagem 
refrigerada (5 ºC). As variações máximas entre os parâmetros avaliados (TSS, pH e acidez) em todas as 
amostras considerando o período total de armazenagem, face às matérias-primas correspondentes, foram 
de 1,2ºBrix, 0,49 unidades de pH e 0,6 g ác.málico.kg-1 no ensaio I e, de 1,0ºBrix, 0,36 unidades de pH e 
0,4 g ác.málico.kg-1 no ensaio II, declarando um efeito diminuto do pré-acondicionamento 
independentemente do período testado, do PM e da armazenagem do produto, na alteração dos mesmos.  
Os estudos com referência ao efeito do acondicionamento em O2 na variação do TSS, pH e AT, mostram 
tendências muito diversas em função do tipo hortofrutícola. As variações nestes índices de qualidade, são 
normalmente associadas às alterações do metabolismo respiratório induzidas pelo O2 elevado que como 
se referiu anteriormente pode ser promovido, inibido ou mantido inalterado face às condições de atmosfera 
normal (Kader e Ben-Yehoshua, 2000). Neste sentido, uma actividade respiratória mais intensa conduz a 
um maior consumo de açucares e/ou de ácidos, dando origem às correspondentes variações no TSS e AT 
(ou pH), durante a armazenagem.  
Em pêra “Flor de Inverno” mp a MAP activa (70 kPa de O2) não influenciou os valores de pH durante a 
armazenagem (5 ºC), em contraste com os aumentos verificados nas condições de MAP activa 
convencional (2,5 kPa de O2 + 7 kPa de CO2) e MAP passiva (Oms-Oliu et al., 2007). No entanto, o TSS 
da pêra mp diminuiu drasticamente em MAP activa de oxigénio elevado e MAP passiva face à 
manutenção verificada em MAP convencional. O morango submetido durante 14 dias (5 ºC) às atmosferas 
de 90 e de 100 kPa de O2 verificou uma diminuição do TSS face à armazenagem ao ar (Wszelaki e 
Mitcham, 2000). No mesmo fruto, Pérez e Sanz (2001) verificaram que os acondicionamentos em O2 e 
CO2 elevado (80/20 e 90/10, de O2 e CO2 respectivamente) conduziram, a partir do 7º dia, à diminuição 
significativa de TSS no morango, em comparação com a armazenagem ao ar (9 dias, 8 ºC). Zheng et al. 
(2003), verificaram que o acondicionamento de mirtilo, em diferentes ambientes superoxidantes (40, 60, 80 
e 100% de O2) não alterou a tendência de diminuição da acidez verificada do fruto armazenado ao ar, ao 
longo de 35 dias (5 ºC).  
Da mesma forma o TSS de mirtilos tratados permaneceu inalterado relativamente ao valor inicial em 
fresco, contrariando a tendência de diminuição observada no fruto armazenado ao ar. Nos frutos, “chinese 
bayberry” (Myrica Rubra Sieb & Zucc.), morango e mirtilo, a exposição a diferentes ambientes de O2 (40%, 
60%, 80% e 100% O2 a 5 ºC) não alterou a tendência para a diminuição significativa da acidez em 
comparação com a armazenagem em atmosfera normal (Zheng et al., 2008). No entanto, variação de TSS 
foi distinta consoante os frutos. Para o “chinese bayberry” (Myrica Rubra Sieb & Zucc.) não se verificaram 
diferenças face à armazenagem ao ar, independentemente da concentração de O2. O mirtilo e o morango 
verificaram aumentos de TSS nos ambientes para concentrações a partir de 60% e de 80% de O2, 
respectivamente, face à armazenagem em atmosfera normal. O acondicionamento do fruto “chinese 
bayberry” (Myrica Rubra Sieb & Zucc.) em ambientes com 80 % e 100% de O2 preveniu, durante 12 dias, a 
diminuição do TSS relativamente a frutos armazenados ao ar. Nos frutos tratados verificou-se ainda a 
tendência para valores de acidez mais elevados face aos avaliados nos controlos, sem diferenças 
significativas entre si (Yang et al., 2009). A lichia armazenada em O2 puro verificou, ao final de 6 dias 
(25 ºC), um TSS e uma AT superiores relativamente ao fruto armazenado ao ar (Duan et al., 2004). Zheng 
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et al. (2007), concluíram que diferentes concentrações de oxigénio elevado (40, 60, 80 e 100 kPa) para o 
acondicionamento de morango não alteraram o padrão de evolução do TSS reflectindo a mesma 
tendência do fruto armazenado ao ar no sentido de uma ligeira diminuição com o avançar da 
armazenagem (14 dias, 5 ºC). Neste estudo constatou-se ainda uma tendência para a diminuição de 
acidez e aumento de pH nos frutos tratados. No entanto, sem diferenças significativas face aos controlos 
ao longo da armazenagem. 
Os resultados destes estudos mostram que o acondicionamento em O2 elevado pode, mesmo tratando-se 
do mesmo fruto, induzir tendências contrárias mostrando que para além da resposta individual poderão 
existir muitos outros factores com influência nas respostas induzidas pelo mesmo. O estado de maturação 
no momento do acondicionamento em O2 elevado poderá constituir uma hipótese razoável.  

Ácido ascórbico total 

Na Figura 66 apresentam-se os resultados relativos ao conteúdo em ácido ascórbico total obtido nas 
amostras preparadas no ensaio I (Am_acond_8d, Am_acond_16d e Am_Ctr_I) ao longo do período de 
armazenagem (5 ºC). 

O conteúdo em AAT avaliado nas diferentes 
amostras após PM (dia 0), sem diferenças 
significativas (p<0,05) entre si, e a variar entre 6 a 
7 mg.100 g-1 reflecte uma comportamento de 
manutenção relativamente ao montante estimado 
na matéria-prima (6,21 ± 0,23 mg.100 g-1) 
(Quadro A1.6, em anexo). Decorre deste facto a 
ausência de efeito deste pré-tratamento (8 e 16 
dias) sobre o conteúdo em ácido ascórbico do 
fruto mp (dia 0). 
Os valores de ácido ascórbico avaliados nas 
amostras tratadas e controlo, revelaram uma 
tendência de diminuição no 1º intervalo testado 
(≤1 mg.100 g-1), sem significado estatístico, 
seguida de uma tendência de aumento até ao final 
da armazenagem (ca. de 1 mg.100 g-1), 
igualmente sem significado estatístico (p>0,05). 
Constituiu excepção a este comportamento 
evolutivo as Am_acond_16 d que verificaram do 

5º para o 10º dia uma diminuição do quantitativo em ácido ascórbico, estabelecendo ao 10º dia um mínimo 
absoluto (p<0,05), de entre todos os dias testados. Salvo a excepção identificada, todas as amostras 
apresentaram no final da armazenagem conteúdos em ácido ascórbico total semelhantes (p>0,05) ao valor 
obtido na caracterização inicial do fruto em fresco. Os dois períodos de pré-acondicionamento testados 
não influenciaram o conteúdo em ácido ascórbico do fruto mp ao longo da armazenagem. 
A maioria dos estudos de acondicionamento de hortofrutícolas em O2 elevado aponta para um efeito de 
promoção de perdas de ácido ascórbico total ou para a inalteração do padrão evolutivo observado em 
condições de atmosfera normal. A indução das perdas é atribuída ao aumento da actividade oxidante 
promovida neste tipo de ambiente.  
A lichia armazenada durante 6 dias em O2 puro (25 ºC) verificou perdas de AAT superiores relativamente 
às observadas na armazenagem do fruto ao ar (Duan et al., 2004). Em pêra “Flor de Inverno” mp a 
utilização de MAP com 70 kPa de O2 contribuiu igualmente para aumentar as perdas em ácido ascórbico 
durante a armazenagem (5 ºC) face a MAP activa convencional (2.5 kPa de O2 + 7 kPa de CO2) e MAP 
passiva (Oms-Oliu et al., 2007). O efeito do acondicionamento do fruto “chinese bayberry” (Myrica Rubra 
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Figura 66 Evolução do conteúdo em ácido 
ascórbico nas amostras Am_acond_8d, 
Am_acond_16d e Am_Ctr_I (Ensaio I), ao longo de 
20 dias (5 ºC). Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 

 



 

157 

Sieb & Zucc.) em ambientes de 80% e de 100% de O2, durante 12 dias (5 ºC), não afectou o padrão de 
perdas de ácido ascórbico relativamente a frutos armazenados em atmosfera normal (Yang et al., 2009). 
Pérez e Sanz (2001), verificaram que durante a armazenagem de morango em O2 e CO2 elevado (80/20 e 
90/10, de O2 e CO2 respectivamente) o conteúdo em ácido ascórbico ao 9º dia foi menor face ao de frutos 
armazenados em atmosfera normal. No entanto, as diferenças máximas estimadas entre amostras 
tratadas e controlo não excederam 0,11 mg de ácido ascórbico declarando um efeito diminuto do 
acondicionamento em atmosfera controlada. A embalagem de alface mp em MAP com 80 kPa de 
O2 + 20 kPa de CO2 contribuiu para a prevenção de perdas em ácido ascórbico total apenas nos primeiros 
3 dias de armazenagem (5 ºC), relativamente a MAP passiva (Heimdal et al., 1995). 

Actividade respiratória 

O efeito do pré-acondicionamento em O2 na actividade respiratória do fruto foi avaliado pela comparação 
das taxas respiratórias avaliadas em frutos submetidos aos diferentes períodos de acondicionamento 
previstos (8, 16 e 30 dias) e frutos mantidos em condições de atmosfera normal, apresentados na Figura 
67.  

Pela análise da Figura 67 confirma-se que o corte 
conduziu à elevação significativa (p<0,0001) da 
taxa respiratória da pêra Rocha 
independentemente dos frutos terem sido ou não 
submetidos ao pré-acondicionamento. Sob efeito 
do corte os frutos tratados e testemunha, 
verificaram aumentos da taxa respiratória de 3 e de 
4 vezes, respectivamente.  
No estado inteiro, o efeito do acondicionamento em 
O2 na respiração dos frutos só reflectiu diferenças 
significativas (p<0.05) para os períodos de 8 e 16 
dias, apresentando as amostras correspondentes, 
níveis respiratórios mais elevados relativamente às 
outras condições, a variar entre 32 -36 ml CO2.kg-
1.h-1. O pré-acondicionamento de 30 dias não 
alterou os níveis respiratórios do fruto 
(20,9 ml CO2.kg-1.h-1) face à condição controlo 
(20,4 ml CO2.kg-1.h-1). 
No estado cortado, o efeito do acondicionamento 
em O2 na respiração dos frutos só foi significativo 

(p<0,05) para o período de 30 dias, reflectindo esta condição valores inferiores (ca. 57 ml CO2.kg-1.h-1) 
face às restantes condições (ca. 84 - 90 ml CO2.kg-1.h-1). 
Relativamente aos efeitos exercidos no pós corte, estes resultados evidenciam que o pré-
acondicionamento em O2 durante 30 dias, impôs-se como a única condição de “stress” responsável por 
alterações marcadas na actividade fisiológica do fruto cortado. 
O efeito do acondicionamento em O2 na actividade respiratória do fruto mp foi ainda avaliado de forma 
indirecta pela evolução da composição gasosa nas embalagens (Am_acond_8, 16 e 30 d e Am_Ctr I e II), 
ao longo da armazenagem, constante da Figura 68. 
As variações significativas (p<0,05) registadas na composição dos gases atmosféricos (O2 e CO2) no 
interior das embalagens das amostras constituídas nos ensaios I e II, ao longo da armazenagem, atestam 
a modificação passiva da atmosfera em resultado da continua actividade respiratória do produto. 
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Figura 67 Efeitos do período de 
acondicionamento em O2 elevado (8, 16 e 30 dias) 
e do corte, na taxa respiratória (20 ºC) de pêra 
Rocha. Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança a 95%. Letras diferentes correspondem a diferenças 
significativas (p=0,05, teste LSD). 
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Figura 68 Evolução da composição gasosa nas embalagens das amostras: Am_acond_8d e16d 
(ensaio I) (a) e Am_acond_30d) (ensaio II) (b) e, respectivos controlos (Ctr_I e Ctr_II), ao longo de 20 
dias (5 ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

A diminuição percentual de O2 no interior de todas as embalagens (Figura 68 a) foi significativa (p<0,05) 
até ao 10º dia, sem variações (p>0,05) entre amostras. No restante período a evolução da concentração 
percentual de O2 determinou diferenças na actividade respiratória entre amostras tratadas e controlo. Para 
o 15º dia a diminuição de O2 na atmosfera das embalagens das amostras tratadas foi significativamente 
(p<0,05) menor relativamente ao das amostras controlo, tendo-se alcançando no final da armazenagem 
uma concentração, entre 7,0 - 8,5% em todas as embalagens sem diferenças significativas (p>0,05) entre 
si. As variações anteriores tendem a caracterizar uma situação de equilíbrio para este gás, a partir do 15º 
dia. 
Os valores percentuais de CO2 (Figura 68 a) avaliados nas embalagens das Am_Ctr_I, foram 
significativamente (p<0,05) inferiores, ao 5º dia, relativamente aos registos da atmosfera das embalagens 
das Am_acond_8 d e _16 d. A partir do 5º dia não se registaram acréscimos significativos (p>0,05) nos 
valores percentuais de CO2, nem com o avançar da armazenagem nem entre amostras, podendo 
considerar-se que, a partir dessa data, se alcançou uma situação de equilíbrio gasoso, em ca. de 4% de 
CO2. Esta evolução declara que no 1 º intervalo testado a intensidade respiratória das amostras de pêra 
Rocha submetidas ao pré-acondicionamento, independentemente do período de exposição (8 e 16 d) foi 
superior ao das amostras controlo. 
Os registos da composição gasosa no interior das embalagens (Figura 68 b) mostram que o pré-
acondicionamento 30 dias alterou significativamente o padrão respiratório de pêra Rocha mp em 
condições de atmosfera normal. A diminuição percentual de O2 na atmosfera das embalagens das 
Am_acond_30d foi menor (p<0,05) relativamente à registada nas embalagens das Am_Ctr_II. Os registos 
de CO2 na atmosfera das Am_acond_30 d e Ctr_II (Figura 68 b) relativos ao 5º dia, não mostraram 
diferenças significativas (p>0,05). No entanto, a partir dessa data, os níveis de CO2 nas primeiras foram 
sempre significativamente inferiores (p<0,05) relativamente às segundas. A situação de equilíbrio para 
este gás foi alcançada ao 15º dia (valores médios de 4,7%) para as amostras Ctr_II e ao 10º dia (valores 
médios de 3,3%) para as Am_acond_30d. Neste sentido, a evolução da composição gasosa ao longo da 
armazenagem reflecte uma actividade respiratória menor para os frutos mp que se submeterem a esta 
condição de pré-tratamento.  
O pré-tratamento de acondicionamento em O2 elevado de pêra Rocha influenciou o padrão respiratório 
normal do fruto mp. Para os períodos de 8 e 16 dias verificou-se um incremento significativo na actividade 
respiratória do fruto mp na fase inicial de armazenagem (5 dias) relativamente à ausência de tratamento. 
Inversamente, o efeito do pré-acondicionamento de 30 dias diminuiu de forma significativa e permanente 
os níveis respiratórios normais do fruto mp, em concordância com os resultados da avaliação directa das 
taxas respiratórias. 
Na revisão efectuada por Kader e Ben-Yehoshua (2000) citam-se diversos estudos nos quais se 
demonstram os efeitos do acondicionamento em atmosferas de O2 elevado na actividade respiratória de 
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hortofrutícolas. Em maçã (100 kPa) (Kidd e West, 1934 cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000), abacate (50 e 
100 kPa) (Biale, 1946 cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000), limão (Biale e Young, 1947 cit in Kader e Ben-
Yehoshua, 2000) e cenoura (Chouldhury, 1939 cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000) este tipo de 
acondicionamento promoveu o aumento da actividade respiratória dos produtos. Em oposição, em 
alcachofra (Chouldhury, 1939 cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000), morango e alperce (Claypool e Allen, 
1948 cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000) as condições de armazenagem em O2 elevado não alteraram o 
padrão respiratório dos produtos relativamente à atmosfera normal. Em ameixa o aumento da actividade 
respiratória foi directamente proporcional ao aumento da concentração em O2 (até 70 kPa), revelando-se o 
efeito inverso para a concentração máxima de 100 kPa (Claypool e Allen, 1951 cit in Kader e Ben-
Yehoshua, 2000). 
Estudos mais recentes constatam igualmente que os efeitos induzidos pelo O2 elevado no metabolismo 
respiratório dos produtos são muito diversos e dependentes de muitos factores, tais como, o tipo de 
produto, concentração de O2, tempo de tratamento e temperatura de armazenagem. Independentemente 
da diversidade de respostas relativamente ao metabolismo respiratório, a maioria destes estudos 
evidencia os efeitos benéficos deste tipo de acondicionamento na qualidade dos produtos. O atraso de 
reacções fisiológicas durante a armazenagem (escurecimento e amolecimento) e/ou a inibição do 
desenvolvimento microbiológico concorrem para prevenir a deterioração da qualidade e aumentar o 
período de vida útil de hortofrutícolas inteiros ou minimamente processados.  
Lu e Toivonen (2000) constataram que o acondicionamento de 12 dias de maçã em ambiente com 
100 kPa de O2 (1 ºC) conduziu à diminuição da taxa respiratória do fruto após o corte, face à 
armazenagem ao ar, antes do PM. O referido pré-tratamento associou ainda efeitos de diminuição da taxa 
de escurecimento superficial e de amolecimento da polpa, no produto.  
O acondicionamento de fatias de pêra cv. Bartlet em atmosferas ricas em O2 (40, 60 e 80 kPa) durante 4 
dias a 10ºC, teve por efeito diminuir a taxa respiratória mas não exerceu influência ao nível do 
escurecimento superficial ou da alteração da firmeza da polpa (Gorny e Kader, 1998, dados não 
publicados cit in Kader e Ben-Yehoshua, 2000).  
Melão mp em sistema de embalagem MAP (5 ºC) com O2 elevado (70 kPa) reduziu a actividade 
respiratória face a condições MAP convencional (2.5 kPa O2 + 7 kPa CO2). As condições superoxidantes 
durante a armazenagem preveniram, durante duas semanas, o desenvolvimento processos de 
fermentação e as consequências negativas associadas, tais como amolecimento e o desenvolvimento de 
odores anormais (Oms-Oliu et al., 2008a).  
Yang et al. (2009) constataram a diminuição da taxa respiratória do fruto “chinese bayberry” (Myrica Rubra 
Sieb & Zucc.) a partir do 3º dia de armazenagem (12 dias, 5 ºC) em ambientes de 80% e de 100% de O2 
relativamente a frutos armazenados ao ar. Os tratamentos referidos preveniram de forma eficaz a 
deterioração da qualidade do fruto ao longo da armazenagem. 
Em pêra “Flor de Inverno” mp a utilização de embalagem em atmosfera modificada rica em oxigénio 
(70 kPa de O2) promoveu o consumo de O2 (e a produção de CO2) acometidos quer ao incremento da 
actividade respiratória quer à promoção de processos oxidativos (Oms-Oliu et al., 2007)  
A exposição do fruto lichia a oxigénio puro (6 dias à temperatura de 28 ºC) promoveu, de forma marcada, 
a taxa respiratória do fruto face a frutos mantidos ao ar e inibiu de forma significativa o escurecimento 
superficial da pele, relativamente a frutos mantidos ao ar (Xingguo et al., 2005). 
Em pimento, Conesa et al. (2007) verificaram que a exposição a O2 elevado afectou ligeiramente a taxa 
respiratória (a 14 ºC) ou não afectou (a 2 º e a 7 ºC) em comparação com a exposição em atmosfera 
normal. A utilização deste tipo de atmosferas na MAP de pimento mp contribui favoravelmente para 
prevenir fenómenos de fermentação. 
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Avaliação sensorial 

Na Figura 69 (a, b, c & d) apresentam-se as classificações médias obtidas por análise sensorial relativas à 
avaliação dos atributos cor e apreciação global das amostras submetidas ao pré-acondicionamento O2 nos 
ensaios I e II, ao longo da armazenagem (5 ºC). 
O aumento das classificações médias, de todas as amostras durante a armazenagem, atribuídas à cor 
e/ou o afastamento das mesmas relativamente à âncora 1 (claro) tomada como a referência em fresco 
(Figura 69a) demonstra a evolução do escurecimento superficial dos quartos de pêra Rocha. 
Logo após o PM (dia 0), as classificações médias atribuídas às Am_acond_8 d e 16 d e Ctr_I, 
apresentaram um desvio face à âncora 1 (medianamente escuras), sem diferenças significativas entre si 
(p>0,05). Neste sentido, revelam a ausência de efeito do pré-acondicionamento em O2, no 
desenvolvimento das reacções de escurecimento superficial. 
O agravamento na percepção do escurecimento superficial observado foi significativo (p<0,05) no 1º 
intervalo testado, excepto para as amostras Am_acond_16 d. Nos intervalos posteriores as amostras 
Am_acond_8 d e Am_Ctr_I denotaram uma evolução semelhante, com excepção do 10º dia, em que as 
primeiras apresentaram classificações médias significantemente (p<0,05) inferiores face às segundas. 
Destacaram-se as Am_acond_16 d, como tendo manifestado os menores desvios entre classificações ao 
longo da armazenagem relativamente à classificação atribuída no dia 0. 
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Figura 69 Evolução da classificação sensorial do atributo cor e da apreciação global das amostras do 
ensaio I (a & b) (Am_acond_8 d e 16 d) e do ensaio II (c & d) (Am_acond_30 d) e, respectivos controlos 
(Am_Ctr_I e II), ao longo de 20 dias (5 ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 
Escalas sensoriais para os atributos: Cor: 1. Claro; 2. Moderadamente claro; 3. Ligeiramente / medianamente escuro; 4. Escuro; 
5. Muito escuro. Apreciação global: 1. Muito mau; 2, Mau; 3. Suficiente (Limite de aceitabilidade); 4. Bom; 5. Muito bom. 

A apreciação global das amostras do ensaio I (Figura 69 b) verificou um nível de aceitação mediano 
(classificações a rondar a âncora 3) logo após PM (dia 0), sem distinção significativa (p>0,05) entre 
amostras tratadas e controlo. O aumento posterior das respectivas classificações médias (a variar entre a 
âncora 3 e 4), para um nível superior ao limite de aceitabilidade (âncora 3), revela a rejeição crescente do 
produto com a armazenagem, sem diferenças significativas (p>0,05) entre amostras.  
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A percepção de um menor nível de escurecimento nas Am_acond_16 d, não se reflectiu na aceitação 
global das mesmas. Por outro lado, as classificações da aceitação global, entre as amostras do ensaio I, 
semelhantes entre amostras, declaram que o pré-acondicionamento em O2 durante 8 e de 16 dias, não 
alcançou qualquer benefício na retenção da qualidade inicial face à ausência do pré-tratamento. 
Pela observação da Figura 69 c, constata-se que as classificações atribuídas à cor das Am_acond_30 d 
foram significativamente inferiores às das Am_Ctr_II, até ao 5º dia, não registando diferenças significativas 
(p>0,05) no restante período. A apreciação global das amostras do ensaio II (Figura 69 d) traduz um nível 
de aceitação superior para as amostras pré-acondicionadas 30 dias, mantendo-se as respectivas 
classificações, inferiores ao limite de aceitação (âncora 3) e, significativamente diferentes das amostras 
controlo até ao 5º dia de armazenagem. A partir do 10º dia ambas as amostras revelaram níveis de 
rejeição críticos. 
O efeito de prevenção do escurecimento superficial em pêra Rocha mp durante o período inicial de 5 dias 
induzido pelo pré-acondicionamento de 30 dias, foi o atributo que sensorialmente influenciou a aceitação 
das amostras de acordo com a correlação significativa entre as classificações da cor vs apreciação global 
(r=0,95, r2=0,90). 
Existem poucos estudos com dedicação à análise sensorial por painel de provadores, de hortofrutícolas 
sob efeito deste pré-tratamento. No entanto, nos existentes demonstrou-se que o acondicionamento em O2 
elevado contribui para uma melhor aceitação sensorial dos produtos principalmente pela inibição das vias 
metabólicas anaeróbias relativamente a sistemas de MAP convencional (activa e passiva). Neste sentido, 
o amolecimento excessivo dos tecidos e a diminuição da produção de compostos voláteis (acetaldeído e 
etanol) contribuíram para a melhor retenção de odor e sabor característicos em diferentes vegetais 
submetidos a este tipo de acondicionamento: aipo e cogumelo (Jacxsens et al., 2001), batata (Limbo e 
Piergiovanni, 2007), morango e amora (Van der Steen et al., 2002), melão (Oms-Oliu et al., 2008a). Com 
excepção do estudo realizado por Pérez e Sanz (2001) em que o acondicionamento de morango neste 
tipo de atmosferas (80% O2/20% CO2, 90% O2/10% CO2, 8 ºC) promoveu o aumento de etanol e 
etilacetato. 

5.2.3 Balanço intercalar 

 

O acondicionamento de frutos de pêra Rocha sob teor de O2 elevado só influenciou o comportamento 
do fruto mp ao longo da armazenagem (5 ºC) para o período de exposição prolongado de 30 dias. 
Durante 5 dias de armazenagem (5 ºC), o referido pré-tratamento foi responsável pela prevenção 
significativa das reacções de escurecimento superficial, diminuição da actividade respiratória e pela 
alteração da aprovação sensorial do produto para valores aceitáveis, relativamente à ausência do 
mesmo. No mesmo período garantiu-se a ausência de alterações significativas nos restantes atributos 
da qualidade (TSS, pH, AT e firmeza).  
A continuação das reacções de escurecimento superficial no fruto mp para além do período de 5 dias 
demonstra que os efeitos de inibição induzidos pelo O2 elevado são reversíveis. O mesmo não se 
verificou relativamente à actividade respiratória do fruto mp que manteve pelo período total testado 
níveis significativamente inferiores face a frutos armazenados em atmosfera normal.  
Os períodos de exposição de 8 e 16 dias não influenciaram de forma significativa as variações em AA 
face à ausência de tratamento. No entanto, a influência do período de exposição de 30 dias ficou por 
esclarecer. 
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5.2.4 Metodologia de validação do período de pré-acondicionamento de 30 dias 

Com o objectivo de validar e justificar os efeitos associados a este pré-tratamento na condição optimizada 
de 30 dias, efectuou-se um novo ensaio, repetindo as metodologias de execução de acondicionamento do 
fruto em O2 elevado e de PM referidas anteriormente. 
A partir de um mesmo lote de frutos, previamente seleccionado, constituíram-se aleatoriamente dois sub 
lotes para cumprir as condições em estudo. Um grupo de frutos foi submetido ao pré-tratamento em O2 
elevado durante 30 dias e, o outro, permaneceu em condições de atmosfera normal por igual período de 
tempo. Ambos, permaneceram em câmara (1 ºC) até ao momento do PM, após o qual se constituíram dois 
tipos de amostras, identificadas por Am_acond_30d e Am_Ctr, respectivamente. 
Durante o período de armazenagem de 15 dias, as amostras foram analisadas nos dias: 0, 3, 6, 8, 10, 13 
e 15, para as seguintes determinações: cor CIELab, firmeza, avaliação sensorial, atributos químicos (TSS, 
pH e AT), actividade respiratória (TA ≈ 20 ºC), ácido ascórbico (formas RHA e DHA) e actividade da PPO 
(pH 7). Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA.  
A caracterização inicial dos frutos (matéria-prima) é apresentada no Quadro A1.7 (em anexo).  

5.2.5 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Na Figura 70 apresentam-se os resultados de cor, tonalidade hº e índice de escurecimento WI (%), 
referentes às Am_acond_30d e respectivo controlo, ao longo da armazenagem (5 ºC). 
As Am_acond_30 d denotaram após PM (dia 0) uma diminuição significativa nos parâmetros hº e WI 
(101,2 ± 4,1 e 66,9 ± 3,5) relativamente aos que caracterizaram a matéria-prima (102,1 ± 1,1 e 72,4 ± 2,6, 
Quadro A1.7), declarando o aumento do escurecimento superficial. A mesma comparação feita 
relativamente às Am_Ctr (103,7 ± 2,6 e 68,2 ± 1,8) só constatou diferenças significativas (p<0,05) 
relativamente ao índice de escurecimento WI.  
A diminuição da tonalidade hº com a armazenagem foi semelhante (p>0,05) nos dois tipos de amostras 
durante o primeiro intervalo testado, divergindo de comportamento a partir do 3º dia. Nas Am_acond_30 d 
mantiveram-se os valores de hº sem variações significativas (p>0,05) até ao 10º dia, enquanto que nas 
Am_Ctr a diminuição significativa (p<0,05) dos valores de hº prolongou-se até ao 8º dia, data a partir da 
qual não se registaram variações adicionais (p>0,05) para ambas as amostras. 
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Figura 70 Tonalidade (hº, a) e índice de escurecimento (WI, b) relativos às amostras Am_acond_30d e 
Am_Ctr, ao longo de 15 dias (5 ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

A evolução do WI nas duas amostras demonstrou igualmente comportamentos semelhantes até ao 3º dia 
(p>0,05). No entanto, enquanto que as amostras tratadas mantiveram os níveis de escurecimento iniciais 
(dia 0) sem alterações significativas (p>0,05) até ao final do período de armazenagem, as Am_Ctr 
manifestaram aumentos significativos, ao 6º e ao 10º dias.  
O efeito do acondicionamento em O2 durante 30 dias na taxa de escurecimento do fruto mp, manifestou-
se de forma distinta da observada no ensaio anterior. Enquanto que no 1º ensaio o pré-tratamento foi 
responsável pela inibição significativa das reacções de escurecimento superficial ao nível do PM e durante 
os primeiros 5 dias de armazenagem, neste último, o mesmo tipo de efeito só foi importante (p<0.05) a 
partir do 3º dia de armazenagem.  

Firmeza 

A evolução dos resultados de firmeza avaliada nas amostras tratadas e controlo, ao longo da 
armazenagem, é apresentada na Figura 71. 

Os valores de firmeza para ambas as amostras não 
sofreram alterações relativamente aos valores 
obtidos na caracterização da matéria-prima 
(Quadro A1.7, em anexo). Ao longo do total da 
armazenagem, a gama de variação máxima situou-
se entre 1,3 a 1,6 N.mm-2, sem diferenças 
significativas (p<0,05) entre amostras.  
Este comportamento reforça a ausência de efeito 
do pré-acondicionamento em O2, do PM e da 
armazenagem na firmeza do fruto mp. 
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Figura 71 Evolução da firmeza (N.mm-2) avaliada 
nas amostras: Am_acond_30d e Am_Ctr, ao longo 
de 15 dias (5 ºC). Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 
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TSS, pH e AT 

No Quadro A4.6 (em anexo) apresentam-se os resultados de TSS, pH e AT relativos à matéria-prima e 
amostras: Am_acond_30d e Am_Ctr, ao longo da armazenagem (5 ºC). 
A comparação dos valores de TSS, pH e AT avaliados entre as amostras Am_acond_30d, após PM (dia 0) 
e a matéria-prima, não ultrapassou, respectivamente, 0,2, 0,5 e 0,02 unidades de variação, demonstrando 
a ausência de influência do processamento e da aplicação do pré-acondicionamento durante 30 dias 
nestes atributos.  
A amplitude de variação nos valores de pH e AT, para os dois tipos de amostras não ultrapassou o valor 
de 0,4 e 0,05 unidades, respectivamente, ao longo de 15 dias de armazenagem. Não se verificaram 
variações significativas nos valores de TSS avaliados nos dois tipos de amostras com a armazenagem 
apresentando os mesmos uma amplitude de variação máxima face ao dia 0, inferior a 1ºBrix, com 
excepção dos valores avaliados nas Am_acond_30 d ao 8ºdia e, nas Am_Ctr ao 15º dia.  
Contrariando a tendência habitual de manutenção, as Am_Ctr verificaram uma diminuição (p>0,05) do 
TSS com o avançar da armazenagem, alcançando no final do mesmo um valor significativamente inferior 
ao inicial (11,40 ± 0,46ºBrix). A diminuição do TSS pode expressar indirectamente um maior consumo de 
açucares e, em consequência, traduzir uma actividade metabólica nestas amostras mais acentuada face 
às amostras tratadas.  

Acido ascórbico total e fracções 

A avaliação do ácido ascórbico nas amostras tratadas e controlo, ao longo da armazenagem, incluiu a 
determinação das duas formas de oxi-redução que possuem actividade biológica do L+ ácido ascórbico: 
RHA (forma mais reduzida) e DHA (forma mais oxidada), apresentadas na Figura 72, respectivamente.  
A comparação dos valores de AAT presentes nas Am_acond_30 d (3,78 ± 0,13 mg.100 g-1) e Am_Ctr 
(5,29 ± 0,55 mg.100 g-1) após PM (dia 0) relativamente ao valor avaliado na matéria-prima 
(6,27±0,62 mg.100 g-1) (Quadro A1.7, em anexo), revela uma diminuição significativa (p<0,05) em ca. de 
40%, sob efeito do acondicionamento em O2. A comparação entre os dois tipos de amostras ao longo da 
armazenagem (Figura 72 a) revela quantitativos médios em AAT para as Am_Ctr superiores em todos os 
dias testados. No entanto, as diferenças só se apresentaram significativamente superiores (p<0,05) no 8º 
e 13º dias.  
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Figura 72 Evolução do conteúdo em ácido ascórbico total, AAT (a), e das formas RHA e DHA (b) 
avaliados nas amostras Am_acond_30d e Am_Ctr, ao longo de 20 dias (5 ºC). Bandas de variação 
correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

Tal como nos ensaios anteriores, constatou-se a tendência para o aumento no teor em AAT com a 
armazenagem face aos valores após o PM (dia 0). O acréscimo revelou-se significativo (p<0,05) no último 
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dia testado (aumento de 2,5 mg.100 g-1) para as Am_acond_30 d e, a partir do 10º dia (aumento de 
2,2 mg.100 g-1) para as Am_Ctr. Nas Am_acond_30 d, estas variações corresponderam à recuperação 
dos valores de AAT da MP e, no caso das Am_Ctr, a um aumento (p<0,05) face aos valores iniciais. 
O efeito do pré-acondicionamento durante 30 dias sobre o conteúdo em AAT do fruto mp, mostrou 
algumas diferenças relativamente a períodos de acondicionamento mais curtos (8 e 16 dias). Para os 
tempos de exposição mais curtos não se tinha verificado alteração dos quantitativos avaliados na matéria-
prima. Contrariamente, o período de 30 dias conduziu a perdas de AAT face à ausência de tratamento, 
apesar da posterior recuperação observada durante a armazenagem do produto. 
A quantificação das formas de oxi-redução do ácido ascórbico presentes nas amostras ao longo da 
armazenagem (Figura 72 b) mostram a prevalência da forma oxidada (DHA) face à reduzida (RHA), nunca 
tendo esta última excedido 10% do AAT. A forma RHA só foi detectada durante a armazenagem do fruto 
mp, a partir do 6º dia nas Am_acond_30 d e do 3º dia nas Am_Ctr, sofrendo posteriores acréscimos para 
voltar a não ser detectada no final do mesmo. Os quantitativos médios em RHA nas amostras tratadas 
foram sempre inferiores relativamente aos controlos, com significado estatístico (p<0,05) ao 8º e 13º dias, 
com excepção do 6º dia em que determinaram valores semelhantes (p>0.05).  
A ausência de formas RHA após PM (dia 0) pode ser atribuída à oxidação resultante do PM quer pelo 
contacto com o oxigénio após o corte dos tecidos quer pelo contacto com o hipoclorito de sódio, tal como 
foi referido por Wright e Kader (1997) no estudo efectuado em morango e dióspiro mp. Por outro lado, a 
reconversão da forma DHA à forma RHA é identificado no mesmo estudo, como um mecanismo de 
prevenção de perdas efectivas de AAT durante a armazenagem. O aumento das formas RHA com a 
armazenagem, verificado nos dois tipos de amostras através das correlações positivas entre o quantitativo 
das formas RHA e o período de armazenagem até ao 13 º dia de armazenagem, de r2 = 0,83 e p = 0,012 e 
de r2 = 0,81 e p = 0,014 para as Am_Ctr e Am_acond_30 d, respectivamente, pode sustentar a existência 
de um mecanismo semelhante. A superioridade dos quantitativos em RHA nas Am_Ctr relativamente às 
Am_acond_30 d sugere, por outro lado, que o pré-acondicionamento em O2 diminui este capacidade de 
prevenção de perdas do AAT, justificado igualmente os quantitativos inferiores nas mesmas. 

Actividade da PPO (pH 7) 

Na Figura 73, apresenta-se a evolução da actividade da PPO avaliada nas amostras Am_acond_30d e 
Am_Ctr, ao longo da armazenagem (5 ºC). 

Após PM (dia 0), os quantitativos enzimáticos 
avaliados nas Am_acond_30d 
(51,1 ± 3,1 U.100 g-1) foram superiores (p<0.05) 
ao das Am_Ctr (35,3 ± 4,9 U.100 g-1) (Quadro 
A1.7, em anexo), reflectindo um aumento (p<0,05) 
em ca. de 11,5%, face aos valores determinados 
na matéria-prima (45,8 ± 5,4 U.100 g-1). O nível 
enzimático nas Am_Ctr (dia 0) não traduziu 
diferenças significativas face à matéria-prima. 
Nas Am_Ctr as variações de actividade da PPO 
ao longo da armazenagem verificaram um 
máximo de actividade ao 3º dia cujo valor 
representou um acréscimo significativo (p<0,05), 
em ca. de 1,7 vezes, face aos valor no dia 0. Este 
comportamento sugere a verificação de síntese de 
novo de PPO e / ou de activação de formas 
activas a partir das formas latentes da enzima. Do 

3º para o 8º dia verificou-se uma continua diminuição (p<0.05) da actividade enzimática para valores 
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Figura 73 Actividade da PPO (U.100 g-1) nas 
amostras: Am_acond_30 d e Am_Ctr ao longo de 
15 dias (5 ºC). Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 
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semelhantes aos do dia 0, que se mantiveram com variações menores (p>0.05) até ao final da 
armazenagem. No período inicial de 3 dias, as Am_acond_30 d, reflectiram contrariamente às Am_Ctr, um 
comportamento de maior estabilidade dos níveis de PPO. Os níveis de actividade iniciais (dia 0) 
(51,1 ± 3,1 U.100 g-1) foram mantidos sem variações significativas (p>0,05) durante o período testado, 
com excepção do 10º dia em que se determinou um valor significativamente inferior (p<0,05). 
Em termos relativos as Am_acond_30 d apresentaram quantitativos de PPO superiores (p<0,05) face às 
Am_Ctr nos dias 0, 13º e 15º, verificando nos restantes valores semelhantes (p>0,05). 
Nas Am_Ctr, verificou-se uma correlação negativa entre os resultados CIELab da cor (parâmetro WI) 
(Figura 70) e os quantitativos médios da PPO (Figura 73), de r=-0,78 e p = 0,04. O sentido desta 
correlação traduz que os quantitativos enzimáticos mais elevados coincidiram com os períodos de menor 
incidência de escurecimento ou que os períodos de maior escurecimento superficial (WI%) (do 3º para o 6º 
dia e do 10º para o 13º dia) foram antecedidos por “picos” de actividade de PPO (ao 3º e 10º dias) (Figura 
70). Nas Am_acond_30 d não se verificou a correlação anterior e, as variações no índice de WI 
manifestadas ao longo da armazenagem nestas amostras corresponderam à manutenção e/ou diminuição 
dos níveis de actividade iniciais da PPO. 

Actividade respiratória 

No Quadro 48 apresentam-se os valores médios da taxa respiratória avaliada em frutos de pêra Rocha 
submetidos ao pré-acondicionamento em O2 elevado por um período de 30 dias e, em frutos sob 
condições de atmosfera normal. 

Quadro 48 Actividade respiratória de frutos pêra Rocha submetidos ao pré-acondicionamento em O2 
elevado e de frutos mantidos em condições de atmosfera normal  

Frutos de Pêra Rocha Estado Taxa respiratória 
(ml CO2.kg-1.h-1.) 

Inteira 23,1a ± 7,1 Acondicionados em O2 
durante 30 dias Quartos 32,6a ± 9,9 

Inteira 23,2a ± 7,1 Armazenados em 
atmosfera normal Quartos 31,4a ± 9,6 

Os valores correspondem à média (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95 (teste LSD). 

Os valores médios da taxa respiratória de frutos inteiros de pêra Rocha situaram-se na ordem de 
23 ml CO2.kg-1.h-1, independentemente da aplicação do pré-acondicionamento em O2. Estes resultados 
não concordam com os do ensaio II, no qual se verificou o efeito de inibição da actividade respiratória 
induzido pelo pré-acondicionamento.  
Nos frutos tratados e não tratados o aumento da taxa respiratória induzido pelo corte, de 1,4 vezes, não foi 
significativo (p>0,05), ao contrário do ensaio anterior. Nesse, o mesmo tipo de amostras, tinha verificado 
um aumento significativo da ordem de 3 a 4 vezes. 
A diferença da indução da actividade respiratória dos frutos ao corte, entre os dois ensaios, poderá 
denunciar para os dois lotes de frutos utilizados, estados de maturação pós-colheita distintos. A falta de 
indução da actividade respiratória ao corte pode indicar que os frutos se encontram próximo da fase 
climatérica. Nesta situação, a concentração interna de C2H4 aumenta alcançando rapidamente níveis de 
saturação e a indução do etileno ao corte não promove efeitos adicionais nos níveis respiratórios (Saltveit, 
1999). 
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A comparação entre as razões TSS / acidez, calculadas para os lotes de matérias-primas do ensaio II e 
deste (III) (Quadro A1.6 e A1.7, em anexo) foi de 73 e 128, respectivamente. A superioridade dessa razão 
(de quase dobro) pode apontar igualmente para um estado de maturação mais avançado no lote frutos 
deste ensaio (do ensaio III) relativamente ao ensaio II.  

Avaliação sensorial 

Na Figura 74 apresentam-se as classificações médias obtidas por análise sensorial relativas à avaliação 
dos atributos cor, firmeza e à apreciação global das amostras Am_acond_30d e Am_Ctr, ao longo da 
armazenagem (5 ºC). A análise da Figura 74 a permite observar a melhor preservação da cor nas 
amostras submetidas ao pré-tratamento até ao 13º dia, relativamente às amostras controlo. 
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Figura 74 Evolução das classificações sensoriais 
dos atributos cor (a), firmeza (b) e da apreciação 
global (c) das amostras Am_acond_30d e Am_Ctr, 
ao longo de 15 dias (5 C). Bandas de variação 
correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

Escalas sensoriais: Cor: 1 – Claro; 2 – Moderadamente claro; 
3 – Ligeiramente escuro; 4 – Escuro; 5 – Muito escuro. 
Firmeza: 1 – Muito firme; 2 – Firme; 3 – Moderada; 4 – Mole; 
5 – Muito mole. Apreciação Global: 1 – Muito bom; 2 – Bom; 
3 – Suficiente; 4 – Mau; 5 – Muito mau. 

 

O juízo sensorial para o atributo firmeza (Figura 74 b) revelou, ao contrário dos anteriores, uma ligeira 
tendência para a percepção de amolecimento nos dois tipos de amostras com a armazenagem, expresso 
pelo agravamento das respectivas classificações médias, sem diferenças significativas (p<0,05) entre si. 
Para as Am_Ctr e Am_acond_30 d o amolecimento revelou-se significativo (p<0,05) face à condição 
inicial, ao final do 10º e 13º dias, respectivamente.  
A apreciação global das amostras mostrou a já referida dependência relativamente à cor, traduzida pela 
correlação entre as respectivas classificações (r=0,88 e p<0,00001). 
A comparação entre a evolução das classificações médias da apreciação global (Figura 74 c) nos dois 
tipos de amostras, revela que a sobreposição do limite de aceitabilidade - âncora 3, ocorreu ao 6º dia nas 
Am_Ctr e ao 13º dia nas Am_acond_30 d. No entanto, as amostras tratadas apresentaram no período que 
medeia entre o 6º e o 13º dias, classificações muito próximas do limite de rejeição (âncora 3). 
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5.2.6 Balanço intercalar 

 

5.2.7 Metodologia de avaliação da influência do estado de maturação inicial 

Para avaliar se o estado de maturação no momento do processamento tecnológico constitui uma variável 
com influência determinante nas respostas induzidas pelo pré-acondicionamento em O2 de 30 dias, 
repetiu-se a aplicação do mesmo, em dois grupos de frutos com estados de maturação pós-colheita 
distintos. 
A partir de um conjunto homogéneo de frutos, foram constituídos aleatoriamente dois grupos. Um deles 
(id: MP_v) foi submetido ao acondicionamento em oxigénio por um período de 30 dias (id: MP_v_acond). 
No segundo grupo, promoveu-se a maturação dos frutos pela permanência dos mesmos à temperatura 
ambiente por um período de 4 dias até se observar o amarelecimento da casca e o amolecimento da polpa 
(id: MP_m). Este conjunto, foi submetido posteriormente às mesmas condições de acondicionamento e 
identificado por MP_m_acond. 
No final dos respectivos períodos de pré-acondicionamento para os dois grupos de frutos, seguiram-se as 
operações de PM, dando origem a dois tipos de amostras: Am_v e Am_m. 
A avaliação dos efeitos de 30 dias de pré-acondicionamento e do PM nos frutos em estados de maturação 
distintos e conhecidos, efectuou-se através da comparação estatística entre resultados de caracterização 
das matérias-primas verde e madura antes e após o pré-tratamento e, das amostras (Am_v e Am_m) após 
PM. O protocolo analítico compreendeu as seguintes determinações Cor CIELab, TSS, pH, actividade da 
PPO (pH 7) e caracterização cinética, conteúdo fenólico total e ácido ascórbico total. O tratamento 
estatístico de resultados foi realizado por análise de variância ANOVA. 
Os resultados de caracterização dos frutos em verde e, após indução da maturação à temperatura 
ambiente, antes e após 30 dias de acondicionamento (MP_v, MP_ m, MP_v_acond e MP_ m_acond), são 
apresentados no Quadro A1.8 (em anexo). 

Os resultados avaliados neste ensaio confirmaram os efeitos do pré-acondicionamento de 30 dias em 
O2 na prevenção do escurecimento superficial de pêra Rocha mp ao longo da armazenagem, bem 
como, na inalteração dos valores de firmeza e atributos químicos (TSS, pH e ecidez titulável) face à 
qualidade inicial em fresco. Por outro lado, constatou-se que a exposição em O2 durante 30 dias foi 
responsável pela diminuição, em ca. de 40%, do conteúdo em ácido ascórbico total no fruto mp. 
O pré-acondicionamento em O2 influenciou a evolução dos niveis de actividade da PPO (formas a pH 
7) nas amostras mp, sugerindo que a prevenção do escurecimento se encontra associada a esta 
interferência. 
As diferenças verificadas na evolução das reacções de escurecimento superficial no fruto mp na 
repetição do pré-acondicionamento de 30 dias podem, de acordo com as respostas observadas na 
actividade respiratória e, na razão TSS/acidez ser atribuídas a diferenças a nível do estado de 
maturação pós-colheita dos frutos no momento do processamento tecnológico. 
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5.2.8 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Na Figura 75, apresentam-se os resultados do índice de escurecimento (WI) relativos aos frutos de pêra 
Rocha pertencentes às amostras: MP_v, MP_ m, MP_v_acond, MP_ m_acond e, após PM das amostras: 
Am_v e Am_m. 

Os lotes de frutos em avaliação (MP_v vs MP_ m), 
distinguiram-se entre si ao nível do índice de 
escurecimento WI, exibindo as peras mais 
maduras valores médios de WI mais baixos 
(p>0,05), traduzindo para esses frutos um nível de 
escurecimento mais acentuado face aos frutos 
“verdes”. No entanto, os valores de WI que 
caracterizaram os frutos maduros (WI=73,50) 
(Quadro A1.8, em anexo) pertencem à gama com 
apreciação sensorial aceitável (72,3 ± 0,6) (cf. 
ponto 4.3.2).  
Considerando o mesmo tipo de lote, as variações 
no índice de escurecimento (WI) entre as 
amostras MP_v_acond, Am_v e MP_m_acond e 
Am_m, não registaram variações (p>0,05).  
A comparação dos resultados do índice de 
escurecimento entre lotes de pêra Rocha (MP_v e 
MP_m) nos três momentos ensaiados, revela que 

os frutos maduros apresentaram sempre valores de WI inferiores relativamente aos verdes (Figura 75). 

TSS e pH 

Os resultados apresentados no Quadro 49, reportam às determinações de TSS e pH avaliados nas 
amostras de pêra Rocha, MP_v e MP_m e após 30 dias de pré-acondicionamento, MP_acond_v e 
MP_acond_m e após PM, Am_v e Am_m. 

Quadro 49 Valores de TSS e pH relativos às amostras: MP_v, MP_m, MP_acond_v, MP_acond_m, 
Am_v e Am_m 

Tipo de amostra TSS (ºBrix) pH 

MP_v 12,9a ± 0,4 4,82c ± 0,05 
MP_acond_v 13,1ab ± 0,3 4,55ab ± 0,05 

Am_v 13,2a ± 0,3 4,51ab ± 0,13 

MP_m 14,5c ± 0,3 4,80bc ± 0,11 
MP_acond_m 13,9bc ± 0,3 4,48a ± 0,07 

Am_m 13,8abc ± 0,3 4,54ab ± 0,12 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95 (teste LSD).  
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Figura 75  WI de pêra Rocha em função do 
estado de maturação pós-colheita, do pré-
acondicionamento de 30 dias em O2 elevado e do 
PM. Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança a 95%. 
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A permanência dos frutos de pêra Rocha por um período de 4 dias à temperatura ambiente conduziu à 
elevação (p<0,05) do TSS (de 12,9º para 14,5ºBrix), atestando o avanço da maturação pós-colheita dos 
frutos, apesar da manutenção do valor de pH (4,8). 
O pré-acondicionamento durante 30 dias e o PM não induziram alterações significativas (p>0,05) no 
conteúdo em sólidos solúveis dos frutos, independentemente do estado de maturação pós-colheita.  
Na MP_v os valores de pH mantiveram-se após o pré-tratamento e aumentaram na sequência do PM em 
0,3 unidades. Na MP_m, os valores de pH diminuíram de 0,3 unidades após o pré-tratamento mantendo-
se após PM. As alterações de pH assinaladas (de 0,3 unidades) não reflectem uma variação fisiológica 
expressiva. 
Os valores de TSS e pH, avaliados nos dois tipos de amostras mp não apresentaram diferenças 
significativas (p<0,05) entre si. 

Ácido ascórbico total 

Na Figura 76, apresentam-se os resultados do teor de ácido ascórbico total (AAT) relativos às amostras de 
frutos de pêra Rocha antes a após o pré-acondicionamento de 30 dias em O2 elevado e, nas amostras 
provenientes dos lotes: MP_v e MP_m.  

MP_v MP_v_acond Am_v MP_m_acond Am_m

Id_Amostra

0.0
0.5
1.0

1.5
2.0
2.5
3.0

3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

6.5
7.0

A
AT

 (m
g.

10
0g

-1
)

c

b
a,b

b

a

 
Figura 76 Teor em ácido ascórbico total de pêra Rocha em função do estado de maturação pós-
colheita, do pré-acondicionamento de 30 dias em O2 elevado e do PM. Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 

As amostras Am_v e Am_m denotaram perdas significativas (p<0,05) em AAT, contabilizando ca. de 40% 
do valor presente na MP_v. Apesar de em média a diminuição ter sido mais acentuada para as amostras 
provenientes do estado de maturação mais avançado, não se verificaram diferenças significativas (p>0,05) 
entre amostras. De acordo com este comportamento as perdas parecem ter decorrido, sobretudo, pelo 
efeito do pré-acondicionamento em O2 elevado, tal como se observou no ensaio anterior.  

Actividade da PPO (pH 7) 

Na Figura 77 apresentam-se os resultados médios da actividade da PPO relativos às amostras de frutos 
de pêra Rocha antes e após o pré-acondicionamento de 30 dias em O2 elevado e, nas amostras mp 
provenientes dos lotes: MP_v e MP_m.  
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Os níveis de actividade da PPO presentes nos 
frutos em verde (MP_v) diminuíram de forma 
significativa (p<0,05) na sequência do 
amadurecimento (MP_m), em ca. de 30%. O pré-
acondicionamento em O2 não afectou os 
quantitativos de PPO, independentemente do 
estado de maturação da pêra Rocha. No entanto, 
após PM verificou-se, nos dois tipos de lote, uma 
baixa significativa (p<0,05) da actividade da PPO 
(ca. de 30%). 
No estado em verde os níveis enzimáticos 
apresentados pelos frutos foram sempre 
significativamente superiores (p<0,05) 
relativamente aos dos frutos maduros, para os 
três momentos ensaiados. 
Os valores dos parâmetros cinéticos da PPO (KM 
e Vmáx) relativos aos frutos de pêra Rocha após o 
pré-acondicionamento em O2 e o PM são 
apresentados no Quadro 50. 

 

Quadro 50 Parâmetros cinéticos (KM e Vmáx) da PPO avaliados nas amostras: MP_v e MP_m e Am_v 
e Am_m 

Id_am KM Vmax 

MP_v_acond 22,8 28,6 

Am_v 25,4 19,2 

MP_m_acond 18,4 19,1 

Am_m 17,4 14,4 

 

O pré-acondicionamento dos frutos “verdes” (MP_v_acond) e das amostras Am_v destacam-se dos 
correspondentes em “maduro” (MP_m_acond e Am_m) por apresentarem valores de KM mais elevados 
(Quadro 50). Esta relação traduz que a alteração da cinética enzimática foi diferente em função do estado 
de maturação. Nas Am_v a superioridade do Km face às Am_m (25,4 vs 17,4), mostra que nas primeiras a 
PPO apresenta afinidade inferior para o substrato. As diferenças ao nível da Vmáx reflectem as relações 
entre quantitativos de PPO discutidos a partir da Figura 77.  

Compostos fenólicos totais 

Na Figura 78, apresentam-se os resultados do conteúdo fenólico total (FenT) relativos às amostras de 
frutos de pêra Rocha antes a após o pré-acondicionamento de 30 dias em O2, e nas amostras mp 
provenientes dos lotes: MP_v e MP_m. 
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Figura 77 Actividade da polifenoloxidase de pêra 
Rocha em função do estado de maturação pós-
colheita, do pré-acondicionamento de 30 dias em O2 
elevado e do PM. Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 
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Os quantitativos fenólicos totais presentes nos 
frutos em verde (MP_v) aumentaram (p<0,05), em 
ca. de 20% na sequência do amadurecimento 
(MP_m). O pré-acondicionamento em O2 
promoveu igualmente o aumento (p<0,05) dos 
FenT nos frutos em verde, mas não influenciou 
estes quantitativos nos frutos maduros. Após PM 
verificou-se uma baixa significativa (p<0,05) no 
conteúdo fenólico nas amostras, 
independentemente do estado de maturação. 
As Am_v apresentaram quantitativos semelhantes 
aos iniciais (MP_v) enquanto que as Am_m 
quantitativos inferiores, representando ca. de 50% 
do valor inicial (MP_m e Mp_m_acond). Esta 
diferença poderá reflectir o consumo substratos 
fenólicos nas reacções de escurecimento que 
tiveram lugar durante o PM.  
Antes do PM, os FenT foram, em quantitativo, 

semelhantes nas amostras MP_v_acond e MP_m_acond e, no entanto, o escurecimento foi mais 
acentuado nos frutos “maduros”. Este facto parece sugerir diferenças ao nível reactividade da PPO para 
além dos quantitativos enzimáticos sob efeito do acondicionamento em O2.  

5.2.9 Balanço intercalar 

 

5.2.10 Metodologia de avaliação dos mecanismos bioquímicos  

Com o objectivo de confirmar os mecanismos associados à prevenção do escurecimento superficial de 
pêra Rocha mp induzidos pelo pré-acondicionamento em O2 elevado de 30 dias formam investigados os 
efeitos do mesmo sobre os parâmetros directamente relacionados com o potencial de escurecimento do 
fruto. 
Para a realização experimental deste ensaio, repetiu-se a aplicação do pré-acondicionamento de 30 dias a 
frutos pertencentes a um lote previamente seleccionado. Parte destes frutos foram, a par de frutos que 
permaneceram pelo mesmo período em condições de atmosfera normal (frutos testemunha) submetidos 
ao PM tal como descrito anteriormente, dando origem a dois tipos de amostras: Am_acond_30d e 
Am_Ctr), (6 frutos por amostra). A avaliação das mesmas compreendeu a determinação da actividade e 
cinética da PPO (pH 4) e, a determinação do perfil fenólico, após PM.  
O Quadro A1.9 (em anexo) mostra os resultados de caracterização inicial dos frutos de pêra Rocha 
utilizados no ensaio V.  
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Figura 78 Efeitos do estado de maturação pós-
colheita, do pré-acondicionamento de 30 dias em O2 
elevado e do PM no conteúdo fenólico total, em 
frutos de pêra Rocha. Bandas de variação correspondem 
ao intervalo de confiança a 95%.  

As diferenças no nível de escurecimento entre os dois tipos de amostras mp (Am_v e Am_m) perante 
a semelhança entre quantitativos fenólicos nas amostras Mp_v_acond e Mp_m_acond, sugere que os 
efeitos promovidos pelo pré-tratamento em O2 sobre a reactividade da enzima PPO sejam 
dependentes do estado de maturação pós-colheita (MP_v e MP_m) e determinantes na diminuição do 
potencial de escurecimento dos frutos tratados.  
Este pré-tratamento demonstrou, novamente, previnir as reacções de escurecimento decorrentes do 
PM, pelo que as amostras tratadas mantiveram os níveis de escurecimento da MP. Confirmou-se o 
efeito de promoção significativo de perdas em ácido ascórbico na sequência deste pré-tratamento. 
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5.2.11 Resultados e discussão 

Actividade e cinética da PPO (pH 4) 

Os resultados da análise enzimática da PPO nas amostras pré-acondicionadas em O2 elevado por um 
período de 30 dias (Am_acond_30 d) e amostras controlo (Am_Ctr) são apresentados no Quadro 51. 

Quadro 51 Actividade enzimática, constantes cinéticas e reactividade da PPO nas Am_acond_30 d e 
Am_Ctr 

Id_amostra Act. PPO  
(U.100 g-1) 

Vmax  
(U.100 g-1) 

KM  
(mM) M

max
K*2

V   

(U.[100 g.mM]-1) 

Am_Ctr 207,9b ± 17,7 161,3 5,5 14,6 
Am_acond_30 d 163,7a ± 11,3 250,0 30,1 4,2 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão) de 3 extracções independentes cada uma delas com 
doseamentos em triplicado. Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não apresentam diferenças 
significativas a 0.95 (teste LSD).  

A quantificação da actividade da PPO, permitiu constatar a diminuição parcial da actividade enzimática nas 
Am_acond_30d em ca. de 21% (p<0,05) relativamente às Am_Ctr.  
Por outro lado, a relação 5,5 vezes superior, estabelecida entre as constantes cinéticas KM da PPO com 
origem nas Am_acond_30d vs Am_Ctr, identifica uma alteração significativa da afinidade enzimática para 
os substratos a que corresponde uma perda substancial da especificidade da PPO induzida pelo 
acondicionamento em O2 elevado. 

A avaliação da reactividade enzimática da PPO nos dois tipos de amostras, expressa pela razão 
M

max
K*2

V , 

mostra igualmente a diminuição da mesma em cerca de 3,5 vezes, na sequência de aplicação deste pré-
tratamento.  
A alteração da cinética e dos níveis de actividade da PPO na sequência do pré-acondicionamento prévio 
em O2 durante 30 dias podem justificar a prevenção do escurecimento superficial no fruto mp face à 
ausência de tratamento. 
Nos estudos dedicados ao acondicionamento de hortofrutícolas em O2 elevado demonstra-se o efeito de 
prevenção das reacções de escurecimento superficial. No entanto são poucos os que avaliam os efeitos 
sobre a actividade da PPO. 
Num dos estudos, a exposição do fruto lichia em O2 puro (6 dias, 28 ºC) preveniu de forma significativa o 
escurecimento superficial. No entanto, os níveis de PPO foram superiores nestas condições face à 
armazenagem dos frutos ao ar (Xingguo et al., 2005). Em contraste, Heimdal et al. (1995) verificaram que 
resultados de prevenção do escurecimento ao longo da armazenagem (10 dias, 5 ºC) observado em alface 
mp em MAP activa (80 kPa de O2 e 20 kPa de CO2) face a condições de MAP passiva, corresponderam 
níveis de PPO inferiores, sugerindo um efeito de inibição induzido pelo acondicionamento em O2 elevado. 
A influência deste pré-tratamento em pêra Rocha sobre os quantitativos da PPO é contraditória em função 
da forma da enzima que estiver em discussão (pH 4 ou pH 7). Neste ponto verificou-se que a actividade da 
forma da PPO com óptimo de actividade a pH 4 é inibida de forma significativa na sequência do pré-
tratamento enquanto que anteriormente se tinha constatado que quantitativos da forma da PPO com 
óptimo de actividade a pH 7 foram significativamente superiores nas amostras tratadas face às não 
tratadas. No caso só as formas da PPO com óptimo de actividade a pH 4, se correlacionam positivamente 
com o potencial de escurecimento.  
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Conteúdo e perfil fenólico total 

Os quantitativos e perfil fenólico nos extractos são apresentados no Quadro 52 e na Figura 79, 
respectivamente. 

Quadro 52 Quantitativo em fenólicos totais nas amostras: Am_acond_30 d e Am_Ctr 

Id_amostra FenTotais 
(mGAE.100 g-1) 

Ácido clorogénico 
(mg.100 g-1) 

Am_Ctr 71,5a±3,2 11,8a ± 1,8 
Am_acond_30 d 81,4b±4,5 15,3b ± 2,8 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão) de 3 extracções independentes cada uma delas com 
doseamentos em triplicado. Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não apresentam diferenças 
significativas a 0.95 (teste LSD).  

As Am_acond_30 d verificaram um incremento significativo (p<0,05) em fenólicos totais, de ca. de 30%, 
relativamente às Am_Ctr. A indução de síntese fenólica sob influência do acondicionamento em O2 
elevado já tinha sido constatada previamente para os frutos no estado de maturação em “verde” 
submetidos ao mesmo tratamento. 
Os perfis fenólicos (Figura 79) dos dois tipos de amostras comprovam mais uma vez a prevalência do 
ácido clorogénico, característica deste fruto. A quantificação relativa deste ácido fenólico (Quadro 52) entre 
as duas amostras traduz, em conformidade, com os quantitativos totais, uma relação de superioridade nas 
Am_acond_30 d face às Am_Ctr, em ca. de 14%. 

 
Figura 79 Cromatogramas extraídos a 340 nm (off-set de 45 º), referentes ao perfil fenólico com 
identificação do pico de ácido clorogénico (tR=9.7 min; λmax = 326 nm) em Am_acod_30 d (cromatograma 
a azul) e Am_Ctr (cromatograma a vermelho).  

Enquanto substratos da PPO, a indução do conteúdo em fenólicos totais sob efeito do pré-
acondicionamento em O2 actuou, ao contrário do que se poderia esperar, em simultâneo com a prevenção 
do escurecimento.  
A maioria dos estudos realizados em frutos submetidos a este tipo de acondicionamento referem 
igualmente o efeito de aumento da composição fenólica total e / ou de compostos fenólicos em particular. 
Nestes estudos, a indução fenólica, variável com o tipo de fruto, concentração de oxigénio, tempo e 
temperatura de armazenagem, foi acompanhada por benefícios em termos da retenção da qualidade dos 
produtos. 
Zheng et al. (2003) verificaram que o acondicionamento de mirtilos, em diferentes ambientes 
superoxidantes (35 dias, 5 ºC), designadamente para as concentrações superiores a 60%, conduziu ao 
incremento em fenólicos totais, antocianinas e capacidade antioxidante face a frutos armazenados ao ar, a 
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que correspondeu igualmente um atraso na deterioração da qualidade. Morango armazenado em 
ambientes de O2 elevado (>60 kPa) apresentou ao final de 7 dias (5 ºC) conteúdos em fenólicos totais 
superiores, face a frutos em atmosfera normal. No entanto, este efeito perdeu-se com a extensão da 
armazenagem (14 dias) (Zheng et al., 2007). Pérez e Sanz (2001) verificaram que em morango, este tipo 
de acondicionamento (80% de O2/20% de CO2) em comparação com o ar, promoveu o aumento 
significativo do grupo das antocianinas nos primeiros 4 dias de armazenagem, período após o qual se 
verificou a situação contrária até final da armazenagem (9º dia). A armazenagem do fruto “chinese 
bayberry” (Myrica Rubra Sieb & Zucc.) durante 12 dias (5 ºC) em dois tipos de atmosferas de O2 elevado 
(80% e 100%) conduziu, a partir do 6º dia, ao aumento da composição fenólica total, relativamente à 
armazenagem em atmosfera normal (Yang et al., 2009). Neste estudo este efeito mostrou ser proporcional 
à concentração de oxigénio verificando-se também que estas condições promoveram ainda a capacidade 
antioxidante do fruto ao longo da armazenagem. O aumento da capacidade antioxidante do fruto, quer 
pelo aumento da composição fenólica quer pela activação de sistemas enzimáticos (SOD, CAT, APX e 
POD) representam, segundo Yang et al. (2009), mecanismos de defesa induzidos pela exposição ao O2 
elevado, em primeiro lugar, para prevenir o excesso de ROS e, em segundo lugar para prevenir a 
deterioração do fruto. 

5.2.12 Balanço intercalar 

 

Os efeitos do acondicionamento em O2 elevado de 30 dias, nomeadamente sobre a prevenção do 
fenómeno de escurecimento superficial sugerem uma grande dependência do estado de maturação 
dos frutos no momento do processamento. No estado de maturação em “verde”, este pré-tratamento 
promove perdas em ácido ascóbico total, promove a síntese fenólica e mantem a actividade 
respiratória em níveis mais baixos relativamente à ausência de tratamento. 
Os efeitos de prevenção do fenómeno de escurecimento associados a este pré-tratamento parecem 
centrar-se na diminuição significativa da reactividade da PPO no que respeita às formas enzimáticas 
com pH óptimo de actividade a 4. 
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6. APLICAÇÃO DE TRATAMENTOS NO PÓS-CORTE 

6.1 EFEITOS DA APLICAÇÃO DE ADITIVOS NA PREVENÇÃO DO ESCURECIMENTO 

A aplicação de aditivos anti-escurecimento em HMP é um método efectivo para prevenir o escurecimento 
superficial nas zonas de corte. A eficiência é muito dependente do tipo de fruto, da natureza, 
concentração, da combinação de aditivos, bem como da forma de aplicação, imersão em soluções 
aquosas ou veiculados através de revestimentos comestíveis. Normalmente, a aplicação combinada de 
aditivos promove efeitos sinergéticos na prevenção do escurecimento superficial: maçã e pêra, 
relativamente à aplicação singular (Gorny et al., 1998; Dong et al., 2000; Gorny et al., 2002). 

6.1.1 Metodologia de optimização da mistura de aditivos 

Com este estudo pretendeu-se testar a eficiência de utilização de aditivos na prevenção do escurecimento 
superficial de pêra Rocha mp, em função da combinação de químicos dois a dois (ácido ascórbico, ácido 
cítrico e cloreto de cálcio) e respectivas concentrações. 
A partir de um lote de pêra Rocha previamente seleccionado foram utilizados, aleatoriamente, frutos (15 
kg) para cumprir o delineamento experimental necessário para testar, em combinação de pares, três 
aditivos: ácido ascórbico, ácido cítrico e cloreto de cálcio, nas concentrações de 0,5 e 1%. A natureza dos 
químicos e as concentrações testadas basearam-se nas referências específicas para a prevenção do 
escurecimento deste fruto (Gorny et al., 1998; Dong et al., 2000; Gorny et al., 2002). A matriz de 
combinação de variáveis, do tipo factorial completa (3 x 2 x 2) apresentada no Quadro A2.3 (em anexo), 
deu origem às amostras tratadas identificadas pelas iniciais dos químicos que compõem a combinação: 
AA (ácido ascórbico), AC (ácido cítrico) e, fórmula química CaCl2, no caso do cloreto de cálcio.  
A partir do lote em consideração e cujos resultados de caracterização se apresentam no Quadro A1.10 
(em anexo), foram ainda preparadas amostras controlo (id: Am_Ctr). Os tratamentos químicos de 
prevenção ao escurecimento foram efectuados pela imersão dos quartos de fruto nas respectivas soluções 
de tratamento, para um tempo de imersão constante e igual a um minuto. Após os tratamentos, os quartos 
de pêra foram enxaguados, secos (papel absorvente), embalados em sacos abertos e mantidos em 
condições de refrigeração (5 ºC). 
As amostras tratadas e controlo, foram avaliadas após PM (dia 0) e aos 2º e 4º dias, face aos parâmetros 
de cor CIELab. Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA. 
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Figura 80 Fluxograma de PM preconizado no ensaio de avaliação de aditivos no pós-corte dos frutos. 

6.1.2 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Na Figura 81, apresentam-se os resultados médios do índice de escurecimento WI referentes às amostras 
tratadas e Am_Ctr, durante a armazenagem (5 ºC). Da mesma, é possível constatar que os efeitos de 
prevenção ao escurecimento foram dependentes da natureza dos químicos envolvidos e da respectiva 
concentração. A superioridade dos valores de WI nas amostras tratadas (WI ≥ 70%) face ao controlo 
(WI = 68,7%), permite constatar que todas as combinações testadas, com excepção da mistura 
AC + CaCl2, preveniram o escurecimento superficial decorrente do PM. 
A mistura AA + AC, para todas as concentrações com excepção das concentrações 1,0% + 1,0%, 
preveniu o escurecimento durante a armazenagem, alcançando ao final de 4 dias níveis de escurecimento 
inferiores ao das Am_Ctr. Nestas amostras, os pares de concentrações: 0,5% + 0,5% e de 0,5% + 1,0% 
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(AA + AC, respectivamente), manifestaram valores de WI significativamente (p<0.05) superiores aos das 
Am_Ctr.  
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Figura 81 Evolução de WI nas amostras tratadas e amostra controlo, durante 4 dias de armazenagem 
(5 ºC). 

Nas amostras imersas na mistura AA + CaCl2, com excepção da combinação de concentrações 
0,5% + 0,5%, verificou-se a diminuição da taxa de escurecimento no 1º intervalo testado 
comparativamente à ausência de tratamento. As respectivas amostras apresentaram valores de WI ao 2º 
dia, significativamente superiores face às Am_Ctr. A combinação de concentrações de 1,0% + 0,5% 
superou significativamente (p<0,05) os níveis de escurecimento avaliados nas Am_Ctr até ao 4º dia, sendo 
de entre todas as possibilidades testadas a mais eficaz no controlo do escurecimento.  
A eficiência desta mistura coincidiu com a concentração mais elevada em AA (de 1%), independentemente 
da concentração de cálcio, sugerindo uma resposta proporcional à elevação da concentração de AA. Este 
efeito concorda com o tipo de acção exercido pelo AA descrito por Arias et al. (2008) neste fruto. Assim, 
verificou-se que o AA aumentou a fase lag de início do escurecimento de forma proporcional com o 
aumento de concentração em AA, sem alterar os níveis de actividade da PPO ou os respectivos 
parâmetros cinéticos (KM e Vmáx). Este comportamento reflecte a actuação preferencial do AA como 
agente redutor de orto-quinonas (produzidas pela acção da PPO) aos compostos fenólicos originais, 
prevenindo assim a posterior polimerização a pigmentos escuros.  
Em PM, a presença de AA, em combinação, nas misturas de aditivos, tem demonstrado eficácia na 
prevenção do escurecimento superficial em diferentes cultivares de pêra (Gorny et al., 1998, Dong et al., 
2000, Gorny et al., 2002, Swailam et al., 2007). 
O cálcio como aditivo de prevenção ao escurecimento actua como inibidor da PPO e como promotor da 
integridade celular (Lamikanra, 2002). Muitos estudos referem o desenvolvimento de efeitos sinergéticos 
quando nas combinações de agentes aditivos se adiciona cálcio ou sais de cálcio. Muitos estudos 
demonstraram que a imersão de pêra em soluções contendo cálcio, aplicação singular (cv. ‘Bartlett’, 1% 
de CaCl2) (Rosen e Kader 1989, Gorny et al., 1998a) ou aplicação combinada com outros químicos 
contribuiu para a diminuição da incidência do escurecimento superficial face à ausência de tratamento: (cv. 
‘Bartlett’, 2% de AA + 1% lactato de cálcio) (Gorny et al., 1998b); (cv. Bartlett e Anjou 0,2% 
CaCl2 + eritrobato de sódio ou 4-hexilresorcinol) (Sapers e Miller, 1998), (cv. Bartlett’ 2% AA + 1% lactato 
de cálcio + 0,5% cisteína) (Gorny et al., 2002), (cv. ‘Anjou’, ‘Bartlett’, e ‘Bosc’, 0,1% 4-
hexylresorcinol + 0.5% AA + 1% lactato de cálcio) (Dong et al., 2000), (cv. Leconte, 2% AA + 1% lactato de 
cálcio) (Swailam et al., 2007). 
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Em particular a combinação de ácido ascórbico com o cálcio tem demonstrado grande eficácia no controlo 
do escurecimento (Soliva-Fortuny et al., 2002b, Wang et al., 2007), tal como expressaram os nossos 
resultados para a combinação AA+CaCl2 (1,0% + 0,5%) em pêra Rocha.  
O ácido cítrico actua como inibidor da PPO enquanto agente acidulante (Lamikanra, 2002). A aplicação 
singular de ácido cítrico (1% AC) ou em mistura com o ácido ascórbico: 1% de AA + 1% de AC, 
mostraram-se ineficazes no controlo do escurecimento superficial de pêra cv. ‘Bartlett’ (Rosen e Kader 
1989). Em pêra Rocha, apesar de não corresponder à melhor situação, a referida mistura demonstrou uma 
maior eficiência no controlo do escurecimento face à condição testemunha. 
Em pêra, a proximidade do pH das misturas de aditivos à neutralidade aumenta a eficácia de prevenção 
ao escurecimento superficial (Sapers e Miller, 1998, Gorny et al., 2002). Este facto corresponde no caso 
da pêra Rocha, a um maior afastamento ao pH óptimo de actividade da forma da PPO responsável pelo 
escurecimento acentuado situado em 4. As combinações de aditivos em solução apresentaram valores de 
pH próximos das 2 unidades, independentemente dos compostos em jogo, de si longe do pH óptimo das 
formas da enzima responsáveis pelo escurecimento acentuado (situado em 4). 

6.1.3 Metodologia de avaliação da forma de aplicação de aditivos 

A aplicação de aditivos incorporados em revestimentos comestíveis pode aumentar a eficiência dos efeitos 
de prevenção do escurecimento na medida em que pode facilitar a retenção dos químicos nas zonas de 
escurecimento críticas (Olivas e Barbosa-Cánovas, 2005). Com este ensaio pretendeu-se avaliar a 
eficiência do revestimento de pectina de baixo metóxilo como veículo da mistura optimizada 
[AA1,0% + CaCl2 0.5%] em alternativa à aplicação por imersão em solução aquosa, na prevenção do 
escurecimento superficial de pêra Rocha mp. 
A partir de frutos previamente seleccionados (15 kg) e, cujos resultados de caracterização inicial se 
apresentam no Quadro A1.11 (em anexo), foram constituídos aleatoriamente três grupos. Um deles foi 
utilizado para testar a mistura optimizada [AA1,0% + CaCl2 0.5%] por imersão em solução aquosa, tal como 
se descreveu no ponto anterior. Uma quantidade de frutos equivalente foi utilizada para testar a mesma 
mistura aplicada sob a forma de revestimento (solução de 0.4% de pectina (baixo metóxilo), 30 mg Ca2+/g 
de pectina, 0.6% glicerol). Neste caso, os aditivos nas concentrações previstas foram adicionadas à 
solução de pectina, e os quartos de frutos foram imersos nesta solução pelo período de 1 minuto, findo o 
qual se efectuou a secagem (papel absorvente). O terceiro grupo de frutos foi utilizado para servir de 
testemunha sem adição de aditivos (Am_Ctr). Os três conjuntos de quartos de pêra deram origem 
respectivamente às amostras identificadas por: Am_Mix_sol aq, Am_Mix_rev e Am_Ctr. As amostras 
foram posteriormente embaladas em sacos e armazenadas ao longo de 4 dias, em câmara de refrigeração 
(5 ºC). Os cor CIELab foram avaliados logo após a preparação das amostras (dia 0) e nos dias 2 e 4 de 
armazenagem. Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA. 

6.1.4 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Na Figura 82 apresenta-se a evolução do WI nas amostras tratadas e controlo, bem como o valor 
determinado na caracterização da matéria-prima (Quadro A1.11, em anexo). 
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Todas as amostras verificaram uma 
diminuição significativa no índice WI 
(Figura 82) relativamente ao valor 
apresentado pela matéria-prima (76,89). 
Contrariamente ao ensaio anterior, os 
valores de WI referentes às amostras 
tratadas não diferiram significativamente 
(p>0,05) face aos das Am_Ctr 
declarando a ausência de efeito na 
prevenção do escurecimento resultante 
do PM. No entanto, nas avaliações 
posteriores (2º e 4º dias), as amostras 
tratadas manifestaram registos significati-
vamente superiores (p<0,05) relativa-
mente aos das Am_Ctr, traduzindo o 
efeito significativo no controlo do 
escurecimento, independentemente da 
utilização do revestimento. 
Existem estudos que demonstram que a 
inclusão de aditivos em revestimentos de 
natureza polissacárida promove o efeito 

de prevenção ao escurecimento de frutos mp ou, contrariamente, tal como expressaram os nossos 
resultados, não acresce à ausência da mesma.  
Baldwin et al. (1996) constataram que o ácido ascórbico preveniu o escurecimento superficial em maçã de 
forma mais eficiente quando incluído num revestimento comestível de carboximetil celulose relativamente 
à aplicação do mesmo em solução aquosa. A utilização de ácido ascórbico noutro tipo de revestimentos de 
natureza polissacárida (caseinato e maltodextrinas) (Brancoli et al., 2000) e de revestimentos à base de 
carragenatos com adição de agentes anti-escurecimento (ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido oxálico e 
cloreto de cálcio) (Lee et al., 2003) demonstraram igualmente ser eficazes na prevenção do escurecimento 
em maçã. Contrariamente Olivas et al. (2003) em pêras cv. d’Anjou testaram a aplicação de aditivos (ácido 
ascórbico e cloreto de cálcio) em solução aquosa e, incluídos em revestimento à base de metilcelulose e 
de metilcelulose com ácido esteárico, verificando que o efeito de prevenção ao escurecimento superficial 
nos quartos do fruto foi independente da forma de aplicação.  

6.1.5 Balanço intercalar 
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Figura 82 Valores de WI para as amostras tratadas 
[AA1,0% + CaCl2 0.5%] em solução aquosa: Am_Mix_sol aq, sob 
a forma de revestimento: Am_Mix_rev, e sem tratamento: 
Am_Ctr, ao longo de 4 dias (5 ºC), bem como da MP. Bandas 
de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%.  

 

De entre todas as combinações ensaiadas na forma aquosa, os tratamentos de imersão pós corte nas 
soluções químicas [AA 1,0 % + CaCl2 0,5 %], [AA 1,0 % + AC 0,5 %] e [AA 1,0 % + AC 1,0 %] foram as que 
demonstraram maior eficácia na prevenção das reacções de escurecimento de quartos de pêra 
Rocha. Destas, a mistura [AA 1,0 % + CaCl2 0,5 %] foi a que manteve os registos de cor (WI) mais 
elevados durante 4 dias de armazenagem (5 ºC). A presença de ácido ascórbico na concentração de 
1%, nas 3 misturas anteriormente citadas e a baixa eficiência na prevenção do escurecimento na 
mistura que não inclui a sua presença reforça a importância do AA na inibição das reacções de 
escurecimento deste fruto. No que respeita à prevenção de escurecimento de pêra Rocha, a eficiência 
da mistura [AA 1,0 % + CaCl2 0,5 %] incluída sob a forma de revestimento de pectina de baixo metóxilo 
não verificou nenhuma vantagem face à aplicação da mesma em solução aquosa.  
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6.2 EFEITOS DA OZONIZAÇÃO EM ALTERNATIVA À DESCONTAMINAÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO 

O processo de descontaminação em HMP a nível industrial é, regra geral, efectuado pela imersão do 
produto cortado em soluções de hipoclorito de sódio refrigeradas (água clorada, HIPO) na gama de 
concentração de 50 a 200 ppm de cloro activo (Simons e Sanguansri, 1997). De acordo com todos os 
inconvenientes associados ao uso de hipoclorito de sódio (HIPO) referidos anteriormente, a utilização de 
água ozonada (O3), constitui uma alternativa à cloragem, em virtude do elevado potencial de oxidação 
associado à molécula de ozono, sem formação de compostos residuais e sem transmitir aromas ou 
sabores indesejáveis ao produto (Neff, 1998). 

 
Figura 83 Fluxograma de PM preconizado no ensaio de avaliação de tratamentos de ozonização no 
pós-corte dos frutos. 

6.2.1 Metodologia de optimização das variáveis de processo 

Numa fase preliminar da avaliação da ozonização como tratamento alternativo de descontaminação 
pretendeu-se conhecer a intensidade de tratamento (variáveis de processo: concentração e tempo de 
exposição ao O3) que não compromete a qualidade sensorial do produto. 
Neste ensaio a optimização do tratamento de ozonização efectuou-se segundo o delineamento 
experimental RSM. As variáveis independentes foram, a concentração de ozono ([O3]: 0,5-1,25 ppm) e a 
duração do tratamento (t: 5-15 min). A resolução do delineamento é apresentada no Quadro A2.4 (em 
anexo). O lote utilizado nesta experimentação foi previamente seleccionado e os resultados de 
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caracterização inicial apresentam-se no Quadro A1.12 (em anexo). As respostas avaliadas incluíram 
determinações CIELab da cor, teor fenólico total, actividade da PPO (pH  7), TSS, pH e AT.  
Os tratamentos de ozonização realizaram-se pela imersão dos quartos de frutos, em banhos de água 
ozonada (120 l; Unidade de produção de ozono da SPO3 (modelo OZ5)) com controlo indirecto da 
concentração de O3 dissolvido através da monitorização do potencial redox [Redox probe pH 7685]). Após 
a imersão dos frutos cortados (lote de 15 kg) em banhos independentes (com substituição integral da água 
entre cada duas utilizações) perante as condições definidas no delineamento, seguiu-se a operação de 
escorrimento / secagem (papel absorvente), embalamento em sacos e armazenagem (5 ºC) (Figura 83). 

6.2.2 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Os resultados de WI, em função das variáveis independentes em estudo, foram ajustados a modelos 
polinomiais quadráticos de 2ª ordem. A análise de variância do modelo, após remoção dos efeitos tempo 
linear e interacção O3 * t, é apresentada no Quadro 53 e, os respectivos coeficientes de regressão no 
Quadro A3.7. O modelo apesar de apresentar um coeficiente de correlação de 69,0r2 =  não muito 
elevado, mostra que a falta de ajuste é não significativa (p=0,934) (Quadro 53).  

Quadro 53 Análise de variância dos modelos de regressão quadrática para o parâmetro WI. 

Parâmetro 
de cor 

Efeito SS df MS F p 

[O3] (ppm) 5,427632 1 5,427632 5,330319 0,147263 

t (min) Efeito removido 

[O3] * t Efeito removido 

Falta de ajuste 0,377966 3 0,125989 0,123730 0,938064 

Erro Puro 2,036513 2 1,018256   

WI 

Total 7,842111 6 1,3070185   

 

[ ]3O*11,360,74WI −=  Eq. 49 
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A representação do modelo, definido 
pela Eq. 50, apresenta-se na Figura 84 
e, revela que as alterações de cor 
observadas são influenciadas pelo 
tratamento de ozonização e resultam 
exclusivamente da variação da 
concentração de ozono.  
Na gama considerada (Figura 84), 
verifica-se que o aumento do índice WI é 
directamente proporcional ao aumento 
da concentração de ozono, 
independentemente do tempo de 
imersão.  
A comparação das variações de WI entre 
as amostras tratadas (de 71 para 73) e o 
valor avaliado na matéria-prima 
(WI=73,08) (Quadro A1.12, em anexo) 
mostra que a imersão no banho para a 

concentração de 0,5 ppm O3 não altera a cor original do fruto, enquanto que as restantes são 
responsáveis pela promoção de escurecimentos adicionais (valores de WI inferiores). 

TSS, pH e AT 

A variabilidade associada aos resultados médios de pH, TSS e AT não permitiu, mais uma vez, um ajuste 
adequado a qualquer tipo de modelos pelo que se apresentam os resultados no Quadro A4.7 (em anexo). 
Entre amostras tratadas (Quadro A4.7, em anexo) não se verificaram diferenças significativas (p<0,05) nos 
valores de pH. A maioria das amostras tratadas apresentaram valores de AT semelhantes (p<0,05) ao 
avaliado na matéria-prima (1,38 g.kg-1) (Quadro A1.12, em anexo). Com excepção da condição 
(0,5 ppm / 15min) cuja amostras verificaram um valor mínimo de TSS (11.4ºBrix), as restantes 
comparações entre amostras e matéria-prima, revelaram variações não significativas.  
Em termos de variações composicionais, o trabalho efectuado por Zhang et al. (2005) mostrou que 
diversos tratamentos de imersão de aipo mp em água ozonada (0,03; 0,08 e 0,18 ppm) durante 5 minutos, 
não influenciaram o conteúdo em açúcares totais após tratamento e durante os 9 dias de armazenagem a 
4 ºC face á ausência de tratamento. 

Compostos fenólicos totais e actividade da PPO (pH 7) 

Os resultados do conteúdo fenólico total (FenT) e da actividade da PPO, em função das variáveis 
independentes, foram ajustados a modelos polinomiais quadráticos de 2ª ordem, apresentando-se no 
Quadro 54, a análise ANOVA associada, após remoção de efeitos. Os coeficientes de regressão e as 
representações gráficas dos modelos (expressos pelas equações 51 e 52) apresentam-se no Quadro A3.8 
(em anexo) e na Figura 85 (a&b), respectivamente. 

 
Figura 84 Superfície de resposta do parâmetro WI de pêra 
Rocha mp ozonizada. 
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Quadro 54 Análise de variância dos modelos de regressão quadrática para o conteúdo fenólico total e 
actividade enzimática da PPO. 

Parâmetros Efeito SS df MS F p 

[O3] (ppm) 12,61190 1 12,61190 98,93933 0,009957 

t (min) 4,64125 1 4,64125 36,41026 0,026383 

[O3] * t Efeito removido 

Falta de ajuste 0,07881 2 0,03940 0,30911 0,763877 

Erro Puro 0,25494 2 0,12747   

Fenólicos 

98102,0r2 = ; 
97153,0r2

ajust =  

Total 17,5869 6 2,93115   

[O3] (ppm) 21,56936 1 21,56936 5,824735 0,137214 

t (min) Efeito removido 

[O3] * t Efeito removido 

Falta de ajuste 1,50294 3 0,50098 0,135288 0,930711 

Erro Puro 7,40613 2 3,70306   

PPO 

70769,0r2 = ; 
64923,0r2

ajust =  

Total 30,47842 6 5,079737   

 

A análise de variância do modelo para os FenT declara que as variáveis do tratamento ([O3] e t), 
influenciaram significativamente (p<0,05) o conteúdo fenólico total nas amostras (Quadro 54). No que 
respeita ao modelo da PPO verifica-se que só a [O3] influenciou os níveis de actividade enzimática. 

[ ] t*0,22O*4,76,84FenT 3 ++=  Eq. 50 

[ ]3O*6,1935,09PPO +=  Eq. 51 

Da Figura 85 a é possível observar que o conteúdo fenólico total, a variar entre 10 a 15 mGAE.100 g-1, 
aumenta proporcionalmente com a intensidade do tratamento de ozonização, tanto pelo aumento da 
concentração de ozono como pelo aumento do tempo de tratamento. 
Tratamentos na gama de intensidade limitada pelas condições: [O3] ≤ 0.9 ppm e tempo de imersão ≤ 12 
minutos, determinam conteúdos fenólicos (<12 mGAE.100 g-1), semelhantes aos contabilizados na 
matéria-prima (11,42 ± 0,31 mGAE.100 g-1) (Quadro A1.12, em anexo). Todas as outras condições 
acarretaram aumentos significativos no conteúdo fenólico das amostras. O acréscimo de fenólicos após 
tratamento poderá ter duas interpretações. Uma é contribuir para o aumento da capacidade antioxidante 
do fruto e outra, de sentido desfavorável, é promover a susceptibilidade ao escurecimento na medida em 
que eleva o conteúdo de substratos da PPO.  
Da Figura 85 b verifica-se que os níveis de actividade da PPO nas amostras aumentaram com o aumento 
da concentração de ozono, a variar de 38 para 43 U.100 g-1, independentemente da duração do 
tratamento. No entanto, a comparação com os níveis de PPO determinados na matéria-prima 
(46.48 ± 2.04 U.100 g-1 – Quadro A1.12, em anexo), mostra que o tratamento de imersão em ozono para 
todas condições ensaiadas conduziu a uma diminuição parcial da PPO (10 a 20% relativamente ao valor 
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inicial no intervalo de 0,5 a 1,25 ppm para a [O3]) e, que esse efeito foi máximo para concentrações baixas 
de ozono.  

a) b)

Figura 85 Superfícies de resposta relativas ao (a) conteúdo fenólico total e à (b) actividade da PPO. 

Em aipo mp, os tratamentos de imersão em água ozonada (5 min) conduziram à diminuição da actividade 
inicial da PPO. No entanto neste estudo o efeito de inibição foi proporcional à concentração de O3 (0,03; 
0,08 e 0,18 ppm) em solução (Zhang et al., 2005). 
Existe pouca informação sobre o efeito deste tratamento na actividade da PPO. No entanto, é referido 
noutros trabalhos o efeito da ozonização, na prevenção do escurecimento superficial (Beltran et al., 2005), 
sugerindo indirectamente uma acção sobre a PPO.  
O tratamento nas condições 0,5 ppm / 5 min foi seleccionado porque possibilitou a manutenção da cor e 
dos níveis de pH / acidez e TSS iniciais, bem como determinou, em termos bioquímicos, um potencial de 
escurecimento menor face à ausência de tratamento. 

6.2.3 Metodologia de avaliação do efeito de descontaminação da ozonização 

Avaliação do tratamento de ozonização na condição optimizada (0,5 ppm / 5 min), na descontaminação 
microbiológica de pêra Rocha mp, em alternativa ao uso de hipoclorito de sódio (HIPO). 
A partir de um lote de (50 kg) previamente seleccionado, foram aleatoriamente constituídos dois grupos de 
frutos. Um deles foi processado segundo o procedimento standard (descontaminação por imersão em 
soluções de HIPO) dando origem às Am_Ctr. No outro, procedeu-se da mesma forma com excepção da 
operação de descontaminação, realizada, no caso, pela imersão dos quartos de fruto em banhos de água 
ozonada (0,5 ppm / 5 min), obtendo-se as Am_OZONO (Figura 83). Durante a armazenagem, os dois tipos 
de amostras (triplicado) foram analisadas nos dias 0, 3, 6, 8 e 13, segundo o protocolo analítico que a 
seguir se descreve: cor CIELab, TSS, pH, conteúdo fenólico total e actividade enzimática da PPO (pH 7), 
contagem de microrganismos a 30ºC, de bolores e leveduras, de bactérias lácticas, de microrganismos 
psicrotróficos e de Enterobacteriaceas. Os resultados foram submetidos à análise de variância ANOVA. 

6.2.4 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

A evolução do índice WI das Am_OZONO e Am_Ctr durante o período de armazenagem apresenta-se na 
Figura 86. 
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Figura 86 Evolução do índice de escurecimento (WI) das Am_OZONO e Am_Ctr, durante 13 dias (tA, 5ºC). 
Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%.  

Após PM, as amostras apresentaram valores de WI inferiores (p<0.05) aos registados na matéria-prima 
(WI = 72,58 ± 1,64, Quadro A1.13), sem diferenças significativas entre si. A progressiva diminuição dos 
valores de WI, nos dois tipos de amostras, atesta a evolução do escurecimento com o avançar da 
armazenagem. Com excepção do 8º dia, os valores de WI registados nos dois tipos de amostras não se 
distinguiram durante o total da armazenagem (p>0.05). 

TSS e pH 

Os resultados de pH e de TSS, nas Am_OZONO e Am_Ctr, constam da Figura 87. As diferenças de pH 
(Figura 87 a) registadas entre tipo de amostras e destas para a matéria-prima (Quadro A1.13, em anexo), 
nunca excederam valores superiores ou iguais a 0,4 unidades de pH. Durante o período de armazenagem, 
nunca foram observadas diferenças significativas entre amostras, atestando mais uma vez a ausência de 
influência do PM e da armazenagem sobre este atributo.  
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Figura 87 Resultados de pH e TSS (ºBrix) das amostras Am_OZONO e Am_Ctr, durante 13 dias (tA, 5ºC). 
Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

As operações de PM não alteraram (p>0.05) os valores de TSS face ao da matéria-prima (12,9ºBrix). No 
entanto, verificou-se a elevação do TSS, nos dois tipos de amostras, a partir do 6º dia de armazenagem 
atingindo ao final do mesmo valores de 14,5º e a 14,0 ºBrix, para as Am_OZONO e Am_Ctr, 
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respectivamente. Este comportamento expressou o sentido correspondente à evolução da maturação pós-
colheita com a armazenagem (5 ºC).  

Compostos fenólicos totais e actividade da PPO (pH 7) 

Os resultados do conteúdo fenólico total e da actividade enzimática da PPO para as Am_OZONO e Am_Ctr, 
ao longo da armazenagem (5ºC), apresentam-se na Figura 88. 
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Figura 88 Resultados do conteúdo fenólico total (a) e actividade enzimática da PPO (b) das Am_OZONO 
e Am_Ctr, durante 13 dias (tA, 5ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

Os quantitativos em FenT avaliados nos dois tipos de amostras foram sempre inferiores face aos valores 
presentes na matéria-prima (21,7 mGAE.100g-1) (Quadro A1.13, em anexo). O padrão evolutivo para as 
duas amostras foi semelhante, contabilizando as Am_OZONO teores inferiores aos das Am_Ctr, até ao 8º dia 
(exclusive). A partir dessa data inverteu-se a situação. No entanto, o teor fenólico só foi significativamente 
diferente (p<0,05) entre amostras, no 3º e 13º dias.  
As variações de actividade da PPO nos dois tipos de amostras ao longo da armazenagem (Figura 88) 
foram semelhantes, evidenciando uma tendência de manutenção até ao 8º dia, seguida de uma baixa 
significativa (p<0,05) para o último dia testado. Os níveis de PPO foram sempre inferiores nas Am_OZONO 
face às Am_Ctr, com significado estatístico com excepção dos dias 0 e 13º. 

Evolução microbiológica 

A contaminação inicial presente da matéria-prima foi de 1,5 Log10UFC.g-1 para Micro.30ºC, de 
1,9 Log10UFC.g-1 para os microrganismos psicrotróficos e de 1,8 Log10UFC.g-1 para bolores e leveduras, 
apresentando os grupos das bactérias lácticas e das Enterobacteriaceas contagens inferiores a 10 UFC.g-1.  
Na Figura 89 apresenta-se a evolução das contagens microbiológicas médias de Micro. 30ºC, bolores e 
leveduras, microrganismos psicrotróficos e contagem de bactérias lácticas, registadas nas Am_OZONO e 
Am_Ctr, ao longo da armazenagem (5 ºC). 
As contagens dos grupos Micro. 30ºC, bolores e leveduras e psicrotróficos, para amostras tratadas após 
PM (dia 0), foram ligeiramente superiores aos valores iniciais estimados na matéria-prima. Embora as 
diferenças nunca tenham excedido um 1 Log10, estes resultados expressam a ausência de efeito 
descontaminante associada a ambos os tratamentos (O3 e HIPO).  
O nível de contaminação em bactérias lácticas, inferior a 10 UFC.g-1 verificou-se tanto na caracterização 
da matéria-prima como nas amostras tratadas ao dia 0. Os resultados relativos ao grupo das 
enterobactereaceas inferior a 10 UFC.g-1 após processamento e, ao longo de todo a armazenagem, 
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independentemente do tratamento de descontaminação, reflecte no mínimo o manuseamento higiénico 
durante o PM.  
O aumento das contagens microbiológicas (Micro. 30ºC, bolores e leveduras e psicrotróficos) com a 
armazenagem (Figura 89), não revelou diferenças significativas entre tipo de amostras (Am_OZONO e 
Am_Ctr). Por outro lado, as cargas microbianas máximas ao final de 13 dias não excederam o valor crítico 
(7 Log10UFC.g-1). 
O desenvolvimento de bactérias lácticas ocorreu apenas nas Am_OZONO, com contagens de 2,4 
Log10UFC.g-1 ao 6º dia. Nas mesmas, verificou-se um aumento para o 8º dia (3,3 Log10UFC.g-1) e uma 
diminuição para o 13º dia (1,9 Log10UFC.g-1). No entanto, As contagens máximas (ca. 3 Log10UFC.g-1) não 
interferem com a qualidade sensorial dos produtos (alteração de aroma / sabor e firmeza). Perante a 
semelhança na evolução microbiológica constatada nos dois tipos de amostras, o desenvolvimento de 
bactérias lácticas nas Am_OZONO não apresenta justificação. 
Nos HMP a diminuição da carga inicial de microrganismos a 30ºC através de tratamentos de imersão em 
água ozonada, é variável de 0.5 a 2 Log10, correspondendo a um nível de eficácia inferior aos tratamentos 
com cloro ou mesmo da simples lavagem em água. Nalguns dos estudos verificou-se que a eficiência de 
descontaminação foi proporcional ao aumento da concentração de ozono e do tempo de tratamento. No 
entanto, na maioria das vezes o tempo necessário para se obter uma redução na carga microbiana de 1 
Log10, é superior a 5 minutos, sendo considerado um período excessivamente longo para a prática 
industrial. As concentrações de ozono mais elevadas, de 10 a 20 ppm, alcançadas em sistema fechado, 
verificam níveis de eficácia máximos de 2 Log10. A ineficácia deste tratamento tem sido atribuída à 
degradação do ozono pela presença da matéria orgânica disponibilizada a partir das células cortadas. 
Kim et al. (1999b) referiram que o tratamento de imersão em ozono (1.3 ppm / 3 min), alcançou uma 
redução da carga microbiana inicial de 1,2 Log10, semelhante à obtida por lavagem em água (de 1 Log10) 
e, inferior à obtida pela imersão do produto em NaOCl (2 mM de cloro /3min) de 2 Log10. Baur et al., 2004, 
confirmaram as conclusões do estudo anterior mostrando que a ozonização (1 ppm, 2 min a 4 ºC) foi 
menos efectiva na descontaminação de alface mp face à cloragem (200 ppm cloro livre, 2 min a 4 ºC), 
alcançando reduções na carga microbiana inicial de 0,5 Log10 e de 0,7–1,5 Log10, respectivamente. 
Hassenberg e Idler (2005) contabilizaram igualmente reduções de 0.5 log10 em alface com o tratamento a 
1.5 ppm de O3 / 2 min, cuja eficiência se revelou inferior à simples lavagem em água (diminuição de ca. de 
1.0 Log10). Koseki et al. (2001) referiram níveis de redução semelhantes em alface mp após o tratamento 
durante 1 a 5 min, em soluções de ozono (5 ppm) e de cloro (150 ppm cloro livre), respectivamente. A 
aplicação de tratamentos de ozonização em alface mp (5.2 ppm O3 durante 1, 5, 10 e 15 min) foi segundo 
Singh et al. (2002), ineficaz na diminuição da contaminação de E. coli O157:H7 inoculada. Em cenouras 
’baby’, os mesmos tratamentos mostraram que o aumento do tempo de imersão (≥ 10 min) conduziu a 
reduções significativas na população inicial (0,44 Log10). A utilização de concentrações de O3 superiores 
(9.7 e 16,5 ppm para os mesmos tempos de imersão) promoveram igualmente o efeito de 
descontaminação, para ambos os produtos e, tempos de imersão ≥ 10 min. A menor eficiência verificada 
em alface cortada face às cenouras ‘baby’ foi justificada pela presença de maior quantidade de matéria 
orgânica na primeira situação, facto que consome o poder oxidante do ozono. A eficiência de 
descontaminação de alface mp, para concentrações de ozono elevadas [20 ppm ou 10 ppm activado com 
UV-C, ≤5 min, 4 ºC] demonstrou níveis de redução da carga microbiana semelhantes às que se obtiveram 
com água clorada (80 ppm, 3 min, 4 ºC), de ca. de 2 Log10 (Beltran et al., 2005). 
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Figura 89 Contagens de Micro.30ºC (a), Bol&Lev (b), bactérias lácticas (BAL, c) e microrganismos 
psicrotrófico (d) para as Am_OZONO e Am_Ctr, durante 13 dias (tA, 5ºC). Bandas de variação representam o 
intervalo de confiança a 95%. 

No tratamento de brócolos, romanesco e tomate inteiro em água ozonada (1 ppm de O3), Hampson e Fiori 
(1997) verificaram que o tempo de imersão necessário para se alcançar 1 Log10 na redução de 
microrganismos a 30 ºC foi variável: de 6.0 a 9.6 min, em função do produto vegetal. A imersão de aipo 
mp em água ozonada (0,18 ppm, 5 min) foi responsável pela redução da população microbiana inicial de 
1,69 Log10UFC.g-1, apresentando as amostras tratadas taxas de desenvolvimento microbiano semelhantes 
às não tratadas. (Zhang et al., 2005). Wang et al. (2004), verificaram que em coentro mp, a redução da 
flora inicial de microrganismos a 30 ºC através do tratamento em água ozonada não ultrapassou 0,5 Log10. 
Alegria et al. (2009), constataram em cenoura mp que a imersão em água ozonada (1 ppm, 5 min) 
conduziu a reduções da contaminação inicial de 0.4 Log10 para microrganismos a 30 ºC e de 0.6–0.7 Log10 
para o grupo de bolores e leveduras. No mesmo produto o tratamento de ozonização (1.3 ppm, 2 min) não 
alterou os níveis de contaminação inicial de microrganismos a 30 ºC (Klaiber et al., 2004). 

Análise Sensorial 

As classificações médias relativas aos atributos: cor, firmeza e da apreciação global, atribuídas às 
Am_OZONO e Am_Ctr durante a armazenagem, apresentam-se na Figura 90. 
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Figura 90 Classificação sensorial dos atributos cor e firmeza e respectiva apreciação global Am_OZONO 
e Am_Ctr, durante 13 dias (tA, 5ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%.  

Escalas sensoriais: Cor: 1 – Claro; 2 – Moderadamente claro; 3 – Ligeiramente escuro; 4 – Escuro; 5 – Muito escuro. Firmeza: 
1 – Muito firme; 2 – Firme; 3 – Moderada; 4 – Mole; 5 – Muito mole. Apreciação Global: 1 – Muito bom; 2 – Bom; 3 – Suficiente; 
4 – Mau; 5 – Muito mau. 

Nas duas amostras, o aumento das classificações médias atribuídas à cor com a armazenagem traduz a 
intensificação do escurecimento, em concordância com a avaliação objectiva. As classificações de cor 
atribuídas às Am_OZONO foram inferiores às das Am_Ctr, com significado estatístico ao 3º e 13º dias.  
A avaliação da firmeza, sem diferenças significativas entre tipo de amostras, e apresentando todas as 
classificações uma média inferior à âncora 3 (medianamente firmes) mostra, mais uma vez, a manutenção 
significativa (p<0,05) dos valores iniciais de firmeza no curso da armazenagem. 
Os resultados da apreciação global revelam a rejeição crescente das amostras com a armazenagem 
traduzindo, em termos globais, o agravamento do escurecimento percepcionado nas mesmas, com 
excepção do 6º dia, em que a classificação elevada de cor nas Am_OZONO correspondeu uma apreciação 
global (<3) de nível aceitável. Nos restantes dias, a avaliação sensorial das Am_OZONO apresentou um nível 
de aceitação mais favorável que as Am_Ctr. 
Normalmente a aplicação de tratamentos de ozonização face à cloragem apresenta vantagens em relação 
à qualidade sensorial dos produtos, seja pela comparação da aparência visual seja pela retenção do 
aroma em fresco. A imersão em água ozonada de alface mp foi responsável por uma aceitação sensorial 
superior, decorrente da prevenção ao escurecimento superficial manifestada no produto ao longo da 
armazenagem (Beltran et al., 2005). A aplicação deste tratamento promoveu igualmente a melhor 
aceitação sensorial dos produtos, através da manutenção do aroma em fresco, como são disso exemplos 
os resultados obtidos em aipo mp por Zhang et al. (2005), em coentro mp por Wang et al. (2004) e, em 
cenoura mp por Alegria et al. (2009). No primeiro estudo o efeito foi correlacionado com a redução 
microbiana alcançada com o tratamento (de 2 Log10), mas nos dois últimos a retenção das características 
em fresco manifestou-se independentemente do controlo microbiológico.  

6.2.5 Balanço intercalar 

 

O tratamento de ozonização ao nível considerado (0,5 ppm, 5min) em pêra Rocha não exerceu efeito 
de descontaminação da carga microbiológica inicial, nem influenciou o padrão de desenvolvimento 
microbiológico durante a armazenagem do produto (5 ºC) face ao tratamento “standard” com HIPO. 
Neste sentido, não constitui uma alternativa de descontaminação à cloragem. De salientar que sob o 
ponto de vista sensorial o tratamento de ozonização se afigurou vantajoso face à cloragem. 
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7. INTEGRAÇÃO DE TRATAMENTOS 

No processamento a aplicação combinada de diferentes tratamentos quer porque podem actuar na 
prevenção de diferentes vias de deterioração da qualidade, quer porque se podem complementar na 
prevenção de uma delas é sempre uma estratégia a perseguir. A manutenção de níveis elevados da 
qualidade, o prolongamento do período de vida útil do produto e os custos associados, são aspectos que 
devem entrar em linha de conta na selecção de tratamentos. 

7.1 PRÉ TRATAMENTO TÉRMICO, CONTROLO QUÍMICO E ATMOSFERA MODIFICADA ACTIVA 

7.1.1 Metodologia 

Com este ensaio pretendeu-se avaliar o efeito da integração do pré-tratamento térmico (35ºC/20min) com 
a imersão numa mistura química (1% AA + 0.5% CaCl2), em duas situações de embalagem em atmosfera 
modificada passiva vs activa ((2%O2 e 6%CO2) na qualidade de pêra Rocha mp ao longo da 
armazenagem. Para o efeito, foram testadas quatro combinações de tratamentos adoptando como 
variáveis de processo as condições previamente optimizadas. O delineamento experimental compreendeu 
a constituição de 4 combinações de tratamentos (desenho factorial incompleto: 1 x 2 x 2), tendo em 
comum a aplicação do pré-tratamento térmico (35ºC/20min) e como variáveis: a aplicação ou não de 
tratamento químico (Q) e o tipo de modificação da atmosfera no interior da embalagem (activa e passiva). 
Incluiu-se ainda a preparação de Am_Ctr  
Frutos inteiros de pêra Rocha, provenientes de um lote homogéneo (75 kg) foram submetidos ao pré-
tratamento térmico com excepção dos frutos utilizados para as Am_Ctr. No dia seguinte efectuou-se o PM 
dos frutos diferenciando-se cinco grupos. Quatro deles utilizaram-se para constituir as amostras tratadas, 
distinguindo-se quatro combinações de tratamentos de acordo com a aplicação a que se submeteram 
durante o PM: com e sem imersão na mistura química e, embalamento num dos dois sistemas de 
embalagem previstos (Figura 91). O quinto grupo, sem aplicação de tratamentos foi embalado, 
exclusivamente, em sistema de embalagem passiva. As amostras (triplicados) resultantes identificadas por 
Am_[TTxMAP(act / pas)], Am_[TTxQxMAP(act / pas)] e Am_Ctr, respectivamente, foram posteriormente 
armazenadas em condições de refrigeração (5 ºC). O controlo analítico decorreu nos dias 0, 2, 6, 10 e 25 
dias e incluiu as seguintes avaliações: CIELab; pH; TSS; ácido ascórbico total; actividade da PPO (pH 7) e 
compostos fenólicos totais; evolução da composição gasosa nas embalagens e análise sensorial. A 
contagem de Micro.30ºC e de bolores e leveduras foi efectuada exclusivamente no primeiro e último dias 
de armazenagem. A escolha do último dia de análise foi ajuizada no decurso do ensaio segundo o critério 
de aceitação visual das amostras tratadas. Assim, o prolongamento até ao 25º dia justificou-se pela 
manutenção do aspecto visual aceitável em pelo menos um tipo de amostras. O tratamento estatístico dos 
resultados incluiu a análise de variância ANOVA.  
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Figura 91 Fluxograma de PM de pêra Rocha na óptica da integração de tratamentos (pré-tratamento 
térmico, tratamento químico anti-escurecimento e, sistema de embalagem activa / passiva). 

No Quadro A1.15 (em anexo), constam os resultados de caracterização da matéria-prima relativamente 
aos atributos incluídos no protocolo analítico de acompanhamento. 
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7.1.2 Resultados e discussão 

Cor CIELab 

Na Figura 92 apresenta-se a comparação dos resultados médios do índice WI estimados na matéria-prima 
e nas diferentes amostras após PM (dia 0) (Figura 92 a), bem como da respectiva evolução ao longo de 25 
dias de armazenagem (5 ºC) (Figura 92 b). 

A prevenção ao escurecimento decorrente do PM 
(Figura 92 a) proporcionado pelo tratamento 
químico e pelo TT (Am_[TTxQ_act e pas]) revelou-se 
importante na aproximação à qualidade em 
fresco.  
Da Figura 92 b é possível observar uma clara 
distinção entre as evoluções do WI registadas 
nas amostras de pêra Rocha mp ao longo da 
armazenagem com base na aplicação de 
tratamentos de prevenção ao escurecimento. As 
Am_Ctr caracterizaram a situação mais 
desfavorável em termos de evolução do 
escurecimento superficial.  
Na descriminação de comportamentos evolutivos 
de WI entre amostras tratadas, a influência da 
introdução do tratamento químico foi maior face à 
introdução da MAP activa. Neste sentido, 
verificou-se sempre uma superioridade dos 
registos médios de WI nas Am_[TTxQxMAP] 
relativamente às Am_[TTxMAP], ao longo do período 
total de armazenagem, independentemente do 
método de embalagem.  
Nas combinações que incluíram controlo químico, 
a evolução do WI nas amostras não sofreu 
alterações significativas (p>0,05) ao longo da 
armazenagem face aos registos iniciais (dia 0). 
Nas restantes amostras tratadas observou-se a 
manutenção (p>0,05) dos registos iniciais até ao 
10º dia com uma diminuição significativa (p<0,05) 
para o último dia testado. 
As Am_[TTxMAP] embaladas em atmosfera activa 

mantiveram durante todo a armazenagem registos médios de WI superiores relativamente à situação de 
embalagem passiva. Embora esta tendência revele um efeito adicional de prevenção do escurecimento 
superficial associado à embalagem activa, a comparação entre registos só apresentou significado 
estatístico (p<0,05) ao 10º dia. Em contraste, a mesma comparação efectuada para as Am_[TTxQ], nas duas 
situações de embalagem durante a armazenagem, não verificou qualquer beneficio (p>0,05) na situação 
de embalagem activa. 
A comparação entre registos de WI nas amostras Am_ [TTxQxMAP] (activa e passiva) e Am_ [TTxMAP] (activa) 
não revelou diferenças significativas (p>0,05) até ao 10º dia de armazenagem, reflectindo uma eficiência 
semelhante na prevenção ao fenómeno de escurecimento superficial. No entanto, as amostras 
Am_[TTxQxMAP] (activa e passiva) demonstraram benefícios evidentes no controlo do escurecimento 
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Figura 92 Efeitos da integração de tratamentos 
(TT, Q e MAP) no índice de escurecimento (WI) de 
pêra Rocha mp, após PM (a) e ao longo  de 25 dias 
(5ºC) (b). Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança a 95%. 
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superficial relativamente às Am_[TTxMAP(pas)] expressa pela superioridade significativa (p<0,05) nos 
respectivos registos WI a partir do 2º dia de armazenagem. 
Em maçã mp, Cocci et al. (2006) verificaram que a integração do tratamento químico (ácido ascórbico e 
ácido cítrico) com a embalagem em atmosfera modificada activa promoveu um efeito sinergético de 
prevenção ao escurecimento superficial (8 dias, 4 ºC). 

TSS e pH 

No Quadro A4.8 (em anexo) apresentam-se os resultados do TSS e pH relativos às amostras tratadas 
(Am_TTxMAP; Am_TTxQxMAP) ao longo de 25 dias de armazenagem (5 ºC). Para todos os tipos de amostras, 
as amplitudes de variação máximas registadas para os valores de pH após PM e, ao longo da 
armazenagem, nunca excederam o valor máximo de 0,3 unidades confirmando assim uma situação de 
estabilidade para este parâmetro. Os valores de TSS sofreram uma ligeira queda (p>0,05) após PM que 
nunca ultrapassou, em qualquer tipo de amostras (0,4ºBrix). As variações médias apresentadas nas 
mesmas, situadas na ordem de 0,7 a 0,8 ºBrix, não verificaram diferenças significativas (p>0,05) nem com 
a armazenagem, nem entre si.  
Em frutos mp submetidos à integração dos tratamentos em consideração, os atributos de qualidade em 
causa verificam normalmente uma tendência de manutenção durante a armazenagem. Em pêra mp, 
Senesi et al. (1999) referem a ausência de alterações nestes parâmetros no curso da armazenagem do 
produto (5 ºC) por um período de duas semanas. O TSS de meloa mp submetida a sistemas MAP 
(passiva e activa) também não verificou alterações por um período de 12 dias a 5 ºC (Bai et al., 2001). Os 
valores de pH, acidez e TSS de maçã mp submetida à combinação do tratamento químico (mistura de 
ácido ascórbico e cloreto de cálcio) em diferentes condições MAP, não sofreram alterações expressivas no 
decorrer de 56 dias de armazenagem (4 ºC) (Soliva-Fortuny et al., 2004)  

Ácido ascórbico total 

Na Figura 93 apresenta-se a comparação entre os resultados médios de ácido ascórbico total avaliado na 
matéria-prima e nas diferentes amostras após PM (dia 0) (Figura 93 a), bem como a respectiva evolução 
ao longo da armazenagem (Figura 93 b). 
Os quantitativos em ácido ascórbico total nas amostras após PM reflectem uma situação de manutenção 
(p>0,05) face à matéria-prima (6,03 ± 1,27 mg.100 g-1), com excepção das Am_[TTxQxMAP]. O aumento, 
nestas últimas, para cerca do dobro do valor em fresco (13 mg.100 g-1), deve-se ao tratamento químico a 
que se submeteram estas amostras que incluiu o AA. Este facto foi igualmente constatado noutros estudos 
efectuados em maçã mp submetida a tratamentos químicos de imersão com utilização de ácido ascórbico 
(Soliva-Fortuny et al., 2004; Cocci et al., 2006). 
Ao longo do período total de armazenagem as Am_[TTxMAP] e as Am_Ctr independentemente do sistema de 
embalagem, não manifestaram variações significativas (p>0,05) nos teores em AAT. No final do período 
testado verificou-se, tal como em situações anteriores uma tendência de aumento face aos valores médios 
iniciais (Am_Ctr e Am_[TTxMAP(act)]. 
Os teores em AAT após processamento nas Am_[TTxQxMAP] expressaram uma diminuição para o 2º dia de 
armazenagem. A situação de embalagem passiva caracterizou-se por uma perda (p<0,05) em ca. de 50% 
e, no sistema de modificação activa, correspondeu a um decréscimo (p>0,05) de ca. de 20%. No restante 
período de armazenagem os valores em AAT mantiveram-se sem variações significativas (p>0,05) e, em 
igualdade (p>0,05) de conteúdos face às outras amostras, apesar da superioridade média verificada até 
ao 6º dia. Estes resultados expressam a ausência de influência do pré-tratamento térmico sobre as 
variações do ácido ascórbico durante a armazenagem, independentemente do tipo de atmosfera.  
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O acréscimo em AAT proporcionado pela 
introdução do tratamento químico manteve-se até 
ao 2º dia nas amostras em sistema de embalagem 
activa. Para esse facto poderá ter contribuído o 
ambiente menos oxidante associado à modificação 
activa.  
Em maçã mp, Cocci et al. (2006) referem 
igualmente uma diminuição abrupta (60-80%) no 
teor ácido ascórbico (ao final do 1º dia) nas 
amostras submetidas à integração do tratamento 
químico e MAP. Esta diminuição pode ser atribuída 
ao consumo da capacidade antioxidante do ácido 
ascórbico na prevenção das reacções de 
escurecimento, já que quer nos resultados deste 
estudo quer nos nossos esse tipo de amostras 
apresentaram níveis de escurecimentos reduzidos 
face à ausência de tratamentos. 
Em maçã mp, Soliva-Fortuny et al. (2004) 
verificaram um acréscimo (ca. de 69%) em ácido 
ascórbico total face ao fruto em fresco na 
sequência do tratamento químico. No entanto, as 
amostras em diferentes condições MAP, com 
excepção da condição 0 kPa O2 em filme de baixa 
permeabilidade a este gás (vácuo), verificaram 
perdas consideráveis de AAT, ao final da 1ª 
semana (ca. 35%) seguindo-se um abrandamento 
alcançando no final da armazenagem (56 dias) 
valores equivalentes a ca. 30% do valor inicial. A 
magnitude das perdas relacionou-se directamente 
com a concentração de O2 no interior da 
embalagem. 

A utilização das atmosferas controladas com O2 baixo e CO2 elevado (2% O2+ 12% CO2 ou 2% O2 + 12% 
CO2) não influenciou o teor em ácido ascórbico total durante a armazenagem de dióspiro (7 dias, 5 ºC) e 
morango (8 dias, 5 ºC) (Wright e Kader, 1997). Abóbora mp submetida à aplicação de tratamento químico 
(0,2% AC + 0,1% meta bissulfito de potássio) e atmosfera modificada passiva (filme LDPE) manteve-se 
por um período de 25 dias (5 ºC) sem alteração da composição nutricional relevante, nomeadamente no 
teor em ácido ascórbico (Habibunnisa et al., 2001). 

Actividade da PPO (pH 7) 

Para avaliar os efeitos do PM, da integração de tratamentos e do período de armazenagem (5 ºC) sobre 
os quantitativos da PPO, apresentam-se na Figura 94, a relação dos valores de actividade enzimática 
avaliados na matéria-prima e nas amostras após processamento (dia 0), bem como a posterior evolução 
ao longo da armazenagem. 
Os quantitativos de PPO avaliados em todas as amostras, no dia do processamento, não apresentaram 
diferenças significativas (p>0,05) relativamente aos valores estimados na matéria-prima. No entanto, as 
Am_Ctr registaram quantitativos mínimos absolutos distinguindo-se significativamente (p<0,05) dos 
presentes nas amostras que incluíram a adição de químicos na integração de tratamentos 
(Am_[TTxQxMAP(act e pas)]). 
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Figura 93 Efeitos da integração de tratamentos 
(TT, Q e MAP) e do período de armazenagem no 
conteúdo em ácido ascórbico total de amostras de 
pêra Rocha mp. Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 
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A evolução dos níveis de PPO nas Am_[TTxQxMAP] 
manteve-se sem variações significativas (p>0,05) 
ao longo da armazenagem, independentemente do 
sistema de embalagem. Nas Am_[TTxMAP] registou-se 
apenas uma diminuição (p<0,05) no último dia 
testado de ca. de 25% face aos valores iniciais. As 
Am_Ctr manifestaram maiores variações nos 
quantitativos de PPO, registando-se ao longo da 
armazenagem aumentos e diminuições de 
actividade enzimática. No entanto, só os 
acréscimos ao 10º dia (pico máximo de actividade) 
e, o decréscimo verificado no último dia, foram 
significativos (p<0,05). O comportamento de maior 
estabilidade nos quantitativos PPO revelado pelas 
amostras tratadas face às Am_Ctr denuncia que os 
tratamentos interferem ao nível da actividade 
enzimática da PPO ou nos factores que a 
desencadeiam (exp. ao nível dos substratos 
fenólicos). Este efeito foi mais efectivo nas 
amostras que incluíram na combinação de 
tratamentos a adição de químicos e, revelou-se 
independente do sistema de embalagem utilizado. 
Soliva-Fortuny et al. (2002a) em pêra mp (cv. 
Conference) constataram que a evolução do 
escurecimento do fruto ao longo da armazenagem 
(4 º ± 1 ºC) se correlacionou directamente com o 
aumento da actividade da PPO. Este facto foi 
atribuído à activação das formas enzimáticas 
solúveis que se encontravam na forma latente. A 
quebra da latência durante a armazenagem é 
atribuída segundo os autores a factores, tais como 
proteólise, agentes desnaturantes ou detergentes 

disponibilizados na sequência da ruptura celular e descompartimentação de enzimas e substratos bem 
como de outras substâncias presentes nos vacúolos. 

Compostos fenólicos totais 

Na Figura 95 apresenta-se a comparação dos resultados médios de fenólicos totais (FenT) avaliados na 
matéria-prima e nas diferentes amostras após PM (dia 0) (Figura 95 a), bem como a posterior evolução ao 
longo de 25 dias em refrigeração (Figura 95 b). 
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Figura 94 Efeitos da integração de tratamentos 
(TT, Q e MAP) na actividade da PPO em pêra 
Rocha mp, após PM (a) e ao longo de 25 dias 
(5ºC)(b). Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança a 95%. 

 



 

199 

O teor em FenT após PM não revelou diferenças 
significativas (p>0,05) face aos valores estimados 
na matéria-prima (Quadro A1.15, em anexo), com 
excepção das Am_[TTxQxMAP] com registos superiores 
em ca. de 30%, nas duas situações de embalagem 
(32,6 ± 1,1 e 32,2 ± 1,7 mGAE.100 g-1, em 
modificação activa e passiva, respectivamente). A 
superioridade observada nestas amostras pode ser 
atribuída, em parte, ao ácido ascórbico veiculado 
pelo tratamento químico e cuja actividade 
antioxidante é igualmente contabilizada pelo 
método utilizado.  
As Am_Ctr distinguiram-se das restantes com 
teores médios de FenT inferiores e, com excepção 
da comparação com as Am_[TTxMAP(pass)], essas 
relações reflectiram significado estatístico. A 
comparação entre os teores de FenT e a 
intensidade de escurecimento (WI) observado nas 
amostras ao dia 0 expressa (tal como para os 
quantitativos de PPO) uma correlação elevada 
(r=0,95 e r2=0,90 e p=0,014). Em conformidade, a 
diminuição de FenT poderá ser interpretada pelo 
respectivo consumo nas reacções de 
escurecimento durante o PM.  
Todas as amostras verificaram com a 
armazenagem aumentos e diminuições no teor em 
FenT, o que atesta a continuidade dos processos 
de síntese e consumo fenólico no fruto mp, 
independentemente da aplicação ou não de 
tratamentos. As Am_[TTxQxMAP] e as Am_[TTxMAP] 
embaladas em sistema activo, sofreram uma 
diminuição significativa (p<0,05) dos quantitativos 

FenT no 1º intervalo ensaiado, sem variações (p>0,05) nas restantes datas. Nas Am_[TTxMAP] embaladas 
em sistema passivo a diminuição para o 2º dia não foi significativa (p>0,05), no entanto, verificou-se um 
novo aumento alcançando-se ao 4º dia um máximo em FenT. A diminuição destes quantitativos foi 
significativa (p<0,05) ao 10º dia, data em que se verificou o valor mínimo sem verificação de variações 
posteriores (p>0,05).  
Na tentativa de interpretar a diminuição do quantitativo fenólico total, enquanto substratos da PPO e 
consequente escurecimento superficial, apresentam-se no Quadro 55 as diminuições em fenólicos totais e 
as variações no WI médias avaliadas nas amostras, entre datas consecutivas, ao longo do período de 
armazenagem. 
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Figura 95 Efeitos da integração de tratamentos 
(TT, Q e MAP) no quantitativo total em fenólicos 
nas amostras de pêra Rocha mp, após PM (a) e ao 
longo de 25 dias (5ºC) (b). Bandas de variação 
correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 
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Quadro 55 Variações positivas no conteúdo fenólico total e no índice de escurecimento (WI) por 
amostra, calculadas em intervalos consecutivos no curso da armazenagem.  

Id._am tA (dias) ∆ Fen Tot ∆ WI 

Am_Ctr 2 5 3 
 10 16 2 

Am_[TTxMAP(act)] 2 12  
 10 4  
 25  7 

Am_[TTxMAP(pas)] 2 7 2 
 6 7  
 10 4  
 25  3 

Am_[TTxQxMAP(act)] 2 16  
 25 6 5 

Am_[TTxQxMAP(pas)] 2 13  
 10 3  
 25  3 

Só foram consideradas variações de WI superiores a uma unidade de variação. 

Do Quadro 55 verifica-se que nas Am_Ctr as diminuições em FenT coincidiram nas mesmas datas com o 
escurecimento das amostras (∆WI). Para as Am_[TTxMAP(pas)] esta correspondência só ocorreu ao 2º dia de 
armazenagem uma vez que a segunda diminuição em FenT só repercutiu na intensificação de 
escurecimento ao 25º dia. Este atraso poderá ser justificado pela alteração da cinética da PPO sob 
influência do pré-tratamento térmico (diminuição da reactividade enzimática) comprovada anteriormente.  
Nas restantes amostras a variação em FenT verificada ao 2º dia, não coincidiu com variações no índice 
WI. Nas Am_[TTxMAP(act)] a ausência de escurecimento poderá justificar-se pela alteração cinética da PPO 
induzida pelo pré-tratamento térmico associada aos níveis baixos de oxigénio (ca. de 1,5% de O2) 
avaliados nesse dia. À segunda baixa de fenólicos totais, verificada ao 10º dia, correspondeu um 
escurecimento identificado tardiamente ao 25ºdia. Para este atraso poderá servir, pelos mesmos motivos, 
a justificação do pré-tratamento térmico sobre a cinética da PPO. 
Nas amostras que incluíram o tratamento químico a falta de correspondência entre as variações em 
fenólicos totais e WI, poderá dever-se à sobreavaliação em FenT, referida anteriormente, associada ao 
ácido ascórbico veiculado pelo tratamento químico. Esta hipótese é ainda reforçada pela diminuição dos 
quantitativos em ácido ascórbico constatado nas Am_[TTxQxMAP] no mesmo dia, actuando em 
conformidade na prevenção do escurecimento. Nestas amostras, as diminuições verificadas ao 25º e 10º 
dias consentiram variações de WI, no entanto, na situação de embalagem passiva, a mesma só foi 
constatada no intervalo seguinte, sem explicação aparente. 
Nas Am_Ctr e perante a ausência de efeitos associados aos tratamentos é interessante reconhecer que as 
variações no teor em FenT são acompanhadas inversamente por variações dos níveis de actividade da 
PPO (r=-0,61, r2=0,37), tal como se mostra na Figura 96. 
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Durante a armazenagem, os intervalos que 
denotaram maior escurecimento (do 0 para o 2º dia 
e do 6º para o 10º dia) culminaram em situações 
que verificaram níveis mínimos em FenT 
coincidentes com níveis de actividade PPO não 
saturantes (máximos relativos de actividade da 
PPO). A repetição desta conjectura ao 10º dia foi 
precedida por síntese fenólica o que parece sugerir 
que são estes compostos que induzem a síntese 
“de novo” da PPO ou, a activação de formas 
latentes da PPO nas formas activas. Acresce que 
no intervalo que mediou entre o 2º e 4ºdias a 
relação inversa entre fenólicos e actividade da PPO 
(enzima não saturada) não deu origem à alteração 
do escurecimento. Esta constatação sugere que a 
variação no teor de FenT é determinante na 
ocorrência do fenómeno de escurecimento 
assumindo um papel de controlo da actividade da 
PPO. 

Evolução da composição gasosa 

As variações registadas na composição dos gases atmosféricos (O2 e CO2) nas embalagens das amostras 
de pêra Rocha mp submetidas às combinações de tratamentos (TT, Q e MAP) ao longo da armazenagem 
são apresentadas na Figura 97. 
A introdução da atmosfera com 2% de O2 e 5% de CO2 no momento da embalagem justifica as diferenças 
significativas (p<0,05) encontradas na composição da atmosfera interna para ambos os gases (menor O2 e 
maior CO2) nas amostras que foram embaladas em sistema activo, independentemente da combinação de 
tratamentos. Nas Am_[TTxMAP], Am_[TTxQxMAP] e Am_Ctr embaladas passivamente, a contínua actividade 
respiratória do fruto determinou ao 2º dia um aumento significativo na % de CO2 no interior das 
embalagens, sem diferenças significativas entre ambas. Nas Am_[TTxMAP] e Am_[TTxQxMAP], os sucessivos 
acréscimos foram significativos até ao 4º dia, alcançando valores de estabilidade (p>0,05) nas datas 
posteriores com excepção do 25º dia. Nas Am_Ctr a evolução do CO2 foi mais rápida do que nas 
situações anteriores, observando-se nos intervalos consecutivos, aumentos significativos (p<0,05) até ao 
final da armazenagem, com excepção do penúltimo intervalo testado.  
Os valores percentuais de O2 nas embalagens das Am_Ctr diminuíram significativamente (p<0,05) 
alcançando ao 6º dia quantitativos inferiores a 1% que se mantiveram estáveis (p>0,05) até ao final da 
armazenagem. 
Nas amostras tratadas em embalagem passiva (Am_[TTxMAP] e Am_[TTxQxMAP]) a diminuição de O2 foi 
significativa (p<0,05) até ao 4º dia (ca. de 5%), mantendo os níveis até ao 10º dia e, verificando ao 25ºdia 
uma baixa significativa (p<0,05) confrontando valores entre 1 a 2%. 
As diferenças atestadas nas evoluções de CO2 e O2 entre amostras tratadas e controlo identificam mais 
uma vez a tendência para a diminuição da actividade respiratória induzida pelo pré-tratamento térmico. A 
semelhança de comportamentos observado nas amostra pré-tratadas termicamente com e sem tratamento 
químico, revela por outro lado, a ausência de efeito associado à introdução deste último. 
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Figura 96 Variações médias nos quantitativos em 
fenólicos totais e actividade da PPO estimados nas 
Am_Ctr, ao longo de 25 dias (5ºC). Bandas de 
variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 
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Figura 97 Efeitos da integração de tratamentos (TT, Q e MAP) e do período de armazenagem na 
composição gasosa (%O2 e %CO2) no interior das embalagens das amostras de pêra Rocha mp. Bandas 
de variação correspondem ao intervalo de confiança a 95%. 

Nas amostras embaladas em sistema activo (Am_[TTxMAP] e Am_[TTxQxMAP]), as evoluções do CO2 e O2 foram 
semelhantes (p>0,05) independentemente do tratamento químico. Os níveis de CO2 (a partir do valor 
inicial de ca. 5%) aumentaram significativamente para o 2º dia (ca. de 8%) mantendo-se estáveis até ao 
final da armazenagem (11-14%). A percentagem de O2 não se alterou significativamente (p>0,05) a partir 
do valor inicial de 2% estabelecida pela introdução da composição da atmosfera modificada no momento 
da embalagem. A manutenção dos níveis de O2 (1 - 2%) ao longo da armazenagem (situação de 
equilíbrio) nas amostras tratadas e embaladas em atmosfera activa distinguiu-se das correspondentes em 
embalagem passiva porquanto as últimas só alcançaram níveis semelhantes ao 25º dia. A acumulação de 
CO2 nas situações de embalagem activa foi, a partir do 2º dia, inferior (p>0,05) em média, à que se 
verificou na modificação passiva.  

Evolução microbiológica 

Na Figura 98 apresentam-se os resultados das contagens microbiológicas para os Micro.30 ºC e os 
bolores e leveduras, avaliadas na matéria-prima e nas amostras após PM (dia 0) e no final da 
armazenagem (5 ºC). As contagens microbiológicas relativas ao grupo de Micro.30 ºC, estimadas em 
todas as amostras após PM face aos valores da matéria-prima (Quadro A1.15, em anexo) não verificaram 
diferenças significativas (p>0,05). Para o grupo de bolores e leveduras, verificou-se uma redução (p<0,05) 
nas contagens iniciais apenas nas amostras tratadas, a variar entre 1.2 e 1.7 Log10 UFC.g-1. Este efeito 
poderá ter resultado da aplicação do pré-tratamento térmico, uma vez conhecida a sensibilidade deste 
grupo ao calor. A aplicação de tratamentos térmicos a frutos considerando níveis de intensidade térmica 
semelhantes demonstrou efectividade na eliminação de bolores e leveduras (Lurie, 1998). 
A evolução das contagens microbiológicas, verificado em todas as amostras face aos valores de 
contaminação inicial foi significativo (p<0,05) para o grupo Micro.30ºC, tendo-se verificado ao final de 25 
dias acréscimos de 2 a 4 Log10, face à respectiva condição inicial. As contagens finais variaram entre 5,5 a 
6,8 Log10UFC.g-1, nunca excedendo o valor limite de 7 Log10UFC.g-1, definidor do termo de validade destes 
produtos.  
Nas amostras tratadas, as contagens iniciais de bolores e leveduras mantiveram-se (p>0.05) ao longo da 
armazenagem nunca ultrapassando o valor de 0.8 Log10 UFC.g-1, independentemente do tipo de 
embalagem. Contrariamente, nas Am_Ctr verificou-se um aumento (p<0.05) de ca. de 3 Log10, alcançando 
no final valores 6 Log10 UFC.g-1. 
Na MAP, o benefício das elevadas concentrações de CO2 é atribuído aos efeitos fungi e bacterioestático 
relativamente a muitos microrganismos de deterioração que se desenvolvem à temperatura de 
refrigeração. As bactérias Gram negativas, particularmente as espécies aeróbias, são as mais sensíveis 
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ao CO2. Em contraste as bactérias anaeróbias e as bactérias lácticas são mais resistentes a esse gás 
(Jay, 1986). 
A semelhança entre as evoluções nas contagens microbiológicas entre amostras tratadas relativas aos 
dois grupos testados (Figura 98) mostra que o tipo de embalagem (activa vs passiva) e, em consequência 
as diferenças de composição interna da atmosfera parecem não ter influenciado o padrão de 
desenvolvimento microbiológico. O mesmo se pode afirmar relativamente à aplicação ou não do 
tratamento químico. A única diferença significativa estabeleceu-se entre amostras tratadas e Am_Ctr, 
reflectindo a comparação o efeito do pré-tratamento térmico na redução do grupo de bolores e leveduras. 
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Figura 98 Efeitos da integração de tratamentos (TT, Q e MAP) e do período de armazenagem (5ºC) na 
evolução dos grupos microbiológicos Micro.30ºC e Bol&Lev em pêra Rocha mp. Bandas de variação 
correspondem ao intervalo de confiança a 95%. Barras com letras iguais não apresentam diferenças significativas a 0.95. 

No estudo efectuado em maçã mp submetida à combinação do tratamento químico (mistura de ácido 
ascórbico e cloreto de cálcio) em diferentes condições MAP, Soliva-Fortuny et al. (2004) referem que a 
flora de contaminação inicial do produto, predominantemente constituída por bolores e leveduras, foi 
substituída durante a armazenagem pelo desenvolvimento de bactérias em consequência do 
processamento e das condições de embalagem. As bactérias menos afectadas pelas condições da MAP 
(concentração baixa de oxigénio e/ou elevada de dióxido de carbono) denotaram um rápido 
desenvolvimento ao longo da armazenagem. Neste estudo o desenvolvimento microbiano foi 
significativamente influenciado pelas condições de embalagem, em particular, pela permeabilidade do 
filme utilizado. Atmosferas de 0 kPa O2 em combinação com filmes de baixa permeabilidade a este gás 
corresponderam à situação que contribuiu de forma eficiente para atrasar o desenvolvimento microbiano 
permitindo a estabilidade microbiana por um período de 30 dias. 

Análise sensorial 

Na Figura 99 e na Figura 100 apresentam-se, respectivamente, as classificações médias obtidas na 
avaliação sensorial dos atributos cor, apreciação global e firmeza das amostras de pêra Rocha mp ao 
longo da armazenagem (5 ºC). 
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Figura 99 Efeitos da integração de tratamentos (TT, Q e MAP) nas classificações sensoriais da cor (a) 
e apreciação global (b) de pêra Rocha mp ao longo de 25 dias (5ºC). Bandas de variação correspondem ao 
intervalo de confiança a 95%. 
Escalas sensoriais: Cor: 1 – Claro; 2 – Moderadamente claro; 3 – Ligeiramente escuro; 4 – Escuro; 5 – Muito escuro. 
Apreciação Global: 1 – Muito bom; 2 – Bom; 3 – Suficiente; 4 – Mau; 5 – Muito mau. 

As amostras tratadas, independentemente da combinação de tratamentos apresentaram, após PM, 
classificações de cor inferiores à ancora 2, sem distinção entre si (p>0,05). No entanto, as amostras com 
tratamento químico foram as que mostraram menores desvios médios face à condição em fresco (âncora 
1). Em contraste, as Am_Ctr obtiveram logo ao dia 0, classificações médias de 3,5.  
O aumento das classificações atribuídas à cor com a armazenagem verificou-se em todas as amostras. Na 
generalidade, as amostras tratadas obtiveram classificações médias inferiores às Am_Ctr ao longo do 
período analisado. Entre amostras tratadas a evolução das respectivas classificações não foi significativa 
(p>0,05), excepto ao 10ºdia em que se destacaram as Am_[TTxMAP(pas)] com valores superiores (3,1 ± 0,3). 
Ao final de 25 dias, as Am_[TTxQxMAP] foram as únicas que mantiveram classificações de cor ≤ 3 (2,4 ± 0,3 e 
2,6 ± 0,3 em sistema activo e passivo, respectivamente). 

A evolução das classificações sensoriais de 
firmeza das amostras durante 10 dias de 
armazenagem (Figura 100), traduziu a 
manutenção das classificações médias, na 
medida em que as diferenças observadas quer 
entre amostras (tratadas e controlo) quer entre 
dias de análise mantiveram-se sem significado 
(p>0,05), a variar entre 1,4 e 2,2. 
Não foi verificado o efeito de amolecimento 
referido em alguns trabalhos realizados em maçã 
mp quando submetida a tratamentos químicos 
(Gil et al., 1998, Garcia e Barrett, 2002; Rocculi et 
al., 2006)  
A apreciação global e consequente rejeição das 
amostras (valores superiores à ancora 3) retrata 
as relações obtidas nas classificações da cor 
(correlação de r=0,97, r2=0,95 e p<0,0001, entre 
ambas as classificações). As Am_Ctr mantiveram 
relativamente às amostras tratadas diferenças 
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Figura 100 Efeitos da integração de tratamentos 
(TT, Q e MAP) nas classificações sensoriais da 
firmeza de pêra Rocha mp ao longo de 25 dias 
(5ºC). Bandas de variação correspondem ao intervalo de 
confiança a 95%. 
Escala sensorial: Firmeza: 1 – Muito firme; 2 – Firme; 3 – 
Moderada; 4 – Mole; 5 – Muito mole. 
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significativas (p<0,05), sendo rejeitadas em todos os dias analisados. As Am_[TTxMAP(pas)] 
apresentaram classificações próximas do limite de rejeição a partir do 10ºdia, as Am_[TTxMAP(act)] ao 
25ºdia, mantendo as Am_[TTxQxMAP] níveis de aceitação ao longo de todo o período testado. 
Na maioria dos estudos, os benefícios associados à utilização de MAP activa (atmosferas convencionais 
de reduzido O2 e CO2 elevado) no embalamento de frutos mp são muitas vezes marginais em temos de 
extensão do período de vida útil face a outros tratamentos tais como o controlo químico, a temperatura de 
refrigeração, a selecção correcta das cultivares e o estado de maturação inicial adequado.  
Meloa mp embalada em MAP passiva alcançou um nível de qualidade aceitável por um período de 9 dias 
a 5 ºC. Em alternativa, a embalagem MAP activa (4 kPa O2 + 10 kPa CO2) permitiu prolongar a qualidade 
do produto por mais 3 dias (Bai et al., 2001). 
Gorny et al. (2002), verificaram que o sistema de embalagem MAP com O2 baixo (0.25 e 0.5 kPa) e CO2 
elevado (5, 10 e 20 kPa) por si só, não permite o controlo do escurecimento superficial de pêra mp (cv. 
‘Bartlett’) ao longo de 8 dias de armazenagem (0 ºC). 
Peras mp (cv. d’Anjou e Bartlett) tratadas através da combinação de tratamento químico (eritrobato de 
sódio e cloreto de cálcio) com MAP passiva mantiveram uma qualidade aceitável (cor e firmeza) por um 
período de 14 dias (4 ºC) (Sapers e Miller, 1998). 
O período de vida útil de pêssego (13 cultivares) e nectarina (8 cultivares) variou de 2 a 12 dias a 0 ºC. A 
utilização de MAP (0.25 kPa O2 e 10 kPa ou 20 kPa CO2) promoveu o prolongamento do PVU a 10 ºC, em 
duas das cultivares: ‘O’Henry’ e ‘Elegant Lady’, por 1 e 2 dias, respectivamente, face à armazenagem em 
atmosfera normal. Por outro lado, a utilização de atmosferas com baixo teor em O2 e elevado em CO2 
promoveram o desenvolvimento do metabolismo de fermentação (com formação de etanol e acetaldeído) 
(Gorny et al., 1999) 
No caso das pomóideas, a combinação de tratamento químico com a remoção de O2 do interior das 
embalagens permite alcançar a estabilidade prolongada de frutos mp. No PM de maçã a combinação de 
tratamentos químico (ácido ascórbico e cloreto de cálcio) com MAP (100% N2 em filme de baixa 
permeabilidade ao O2) preveniu a alteração da cor e firmeza iniciais do fruto durante 3 semanas (4ºC) sem 
o aparecimento do metabolismo anaeróbio e, em consequência, o desenvolvimento de off-flavors (Soliva-
Fortuny et al., 2002b). A mesma combinação de tratamentos mostrou eficiência na prevenção do 
escurecimento de pêra cv. Conference (Soliva-Fortuny et al., 2002a). 

7.1.3 Balanço intercalar 

 
 

A integração do tratamento químico com o pré-tratamento térmico revelou-se importante no 
prolongamento do período de vida útil de pêra Rocha mp (25 dias) e na minimização dos desvios face 
à qualidade em fresco, segundo os critérios sensoriais e microbiológicos adoptados. A combinação do 
pré-tratamento térmico em sistema de embalagem activa alcançou uma performance aceitável até ao 
10º dia de armazenagem (5 ºC).  
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8. CONCLUSÕES GERAIS  

• A viabilização comercial de pêra Rocha mp, exige a aplicação de tratamentos de prevenção do 
escurecimento superficial, sobretudo do ocorrido nas superfícies descascadas do fruto. As 
intervenções tecnológicas neste sentido, deverão prevenir a deterioração da cor durante o próprio 
processamento e na subsequente armazenagem a 5 ºC. 

• A percepção sensorial do escurecimento superficial correlacionou-se positivamente com as 
variações dos parâmetros L*, hº e WI da cor, bem como com a aceitação global das amostras, 
representando a cor o seu atributo mais decisivo.  

• Constataram-se efeitos reversíveis de prevenção ao escurecimento superficial resultantes da 
aplicação a frutos inteiros dos dois pré tratamentos considerados, bem como da utilização no pós-
corte de aditivos antioxidantes e ainda da combinação dos tratamentos anteriores. 

• A evolução dos valores de firmeza da polpa e dos índices de qualidade TSS, pH e acidez titulável 
caracterizou-se por uma assinalável estabilidade, não comprometendo o período de vida útil do 
produto quando sujeito a qualquer dos tratamentos testados.  

• Para a maioria dos tratamentos avaliados, as variações em ácido ascórbico total durante a 
armazenagem não foram significativas comparativamente à ausência de tratamento. Foi excepção 
a este comportamento a aplicação do pré-acondicionamento em atmosfera de elevada 
concentração de oxigénio que determinou uma diminuição significativa dos teores em fresco. 

• À luz dos critérios microbiológicos adoptados para estes produtos, os níveis de contaminação da 
pêra Rocha submetida a cloragem (150 ppm, pH 6, 1 minuto) durante o processamento mínimo, 
mantêm-se, segundo o modelo de Gompertz, em valores aceitáveis por um período de 19 dias em 
refrigeração (5 ºC).  

• O escurecimento superficial de pêra Rocha dependeu directamente das reacções catalisadas pelo 
grupo da polifenoloxidase nos substratos fenólicos. Foram identificados duas formas da PPO, com 
distribuição não uniforme pelos tecidos do fruto (epicarpo vs mesocarpo), a que correspondem, 
provavelmente, formas activas e lactentes da enzima.  

• A velocidade de escurecimento, mais acentuada nas zonas correspondentes ao epicarpo do que 
nas zonas do mesocarpo, e nomeadamente a relação entre a actividade das duas formas da 
enzima nelas verificada, sugere que nas primeiras zonas prevalecem as formas activas da PPO 
(temperatura e pH óptimos de actividade, 30 ºC e 4, respectivamente) em detrimento das formas 
latentes (temperatura e pH óptimos de actividade 15 ºC e 7, respectivamente).  

• As variações da PPO a pH7 (forma latente) verificadas ao longo da armazenagem em pêra Rocha 
mp sem aplicação dos tratamentos alvo, em contra ciclo com o teor fenólico total, indicam que a 
concentração destes últimos compostos (nomeadamente do ácido clorogénico) poderá ter um 
papel determinante na evolução do fenómeno de escurecimento, controlando, provavelmente, a 
transformação das formas latentes nas formas activas. Com a aplicação dos tratamentos alvo, tal 
dinâmica não se verifica. 

• Dos atributos da qualidade avaliados, caracterizadores do “estado de maturação pós-colheita” da 
pêra Rocha, apenas as variações significativas contabilizadas a nível do teor fenólico e da PPO 
poderão ser críticas na qualidade do fruto em processamento mínimo. Enquanto responsáveis 
pelo potencial de escurecimento do fruto, estes factores, independentemente dos critérios de 
selecção utilizados, foram os que mais contribuíram para o diferente comportamento do produto. 
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• A aplicação singular do pré tratamento térmico, na gama de temperatura entre 33 º e 41 ºC 
aplicadas por períodos menores ou iguais a 20 minutos, atrasou o escurecimento superficial do 
fruto cortado sem alteração dos níveis de firmeza e índices de qualidade TSS, pH e acidez em 
fresco, ou do padrão de perdas de ácido ascórbico verificado na testemunha, garantindo para o 
produto sob refrigeração um nível de qualidade aceitável durante 8 dias (5 ºC). Estes efeitos estão 
directamente relacionados com a diminuição da actividade inicial da PPO (ca. de 33%), diminuição 
da reactividade enzimática da formas activa (ca. 25%), em paralelo com a diminuição do conteúdo 
fenólico total (ca. 11%), em particular do ácido clorogénico.  

• A diminuição da actividade fisiológica do fruto igualmente determinada pela aplicação do pré-
tratamento térmico, que se reflecte na diminuição da taxa respiratória para um terço dos valores 
observados na ausência de tratamento, constituiu outro efeito que contribui para o atraso da 
deterioração da qualidade do produto. Provavelmente, os efeitos mencionados farão parte de 
mecanismos de resistência genética de adaptação ao “stress” pelo calor, o que torna o fruto mais 
resistente a posteriores condições de “stress” inerentes ao processamento mínimo, determinando 
o atraso verificado na degradação dos atributos da qualidade. 

• A diminuição da actividade da PPO e a variação da composição fenólica, poderão resultar de uma 
alteração temporária das vias metabólicas normais induzidas pelo calor, em vez da acção de 
inactivação térmica que o binómio tempo / temperatura do pré tratamento dificilmente justificaria. A 
alteração da síntese proteica e fenólica reduz temporariamente o potencial de escurecimento do 
fruto, justificando a reversibilidade dos efeitos observados.  

• O pré-acondicionamento de pêra Rocha sob O2 elevado (ca. 100%) durante 30 dias, também 
contribuiu para o atraso no escurecimento superficial do produto armazenado em refrigeração a 
5 ºC. A aplicação deste tratamento também não alterou os níveis de firmeza da polpa nem os 
índices de qualidade TSS, pH e acidez do fruto em fresco, mas reduziu significativamente a sua 
actividade respiratória (ca. de 35%). No entanto, promoveu perdas em ácido ascórbico total que 
ascenderam a 40% face ao teor em fresco. Em comparação com a ausência de tratamento, esta 
operação estendeu o período de aceitação sensorial do produto em, pelo menos, 5 dias.  

• Os efeitos no desenvolvimento do escurecimento superficial induzidos pelo pré-acondicionamento 
de pêra Rocha sob O2 elevado dependeram consideravelmente do estado de maturação pós-
colheita dos frutos no momento do processamento. Para o estado de maturação ligeiramente em 
verde, segundo os critérios adoptados neste trabalho, verificou-se a influência directa do 
tratamento na inibição parcial das formas activas da PPO (ca. 21%) e na diminuição em ca. de 4 
vezes da reactividade das mesmas, apesar da indução fenólica verificada (ca. 30% em ácido 
clorogénico). 

• O tratamento de imersão de pêra Rocha cortada em quartos na solução aquosa de 1% de ácido 
ascórbico (AA) e 0,5% de cloreto de cálcio (CaCl2), durante 1 minuto, revelou-se, por si só, eficaz 
na prevenção das reacções de escurecimento superficial nas fases iniciais de armazenagem do 
fruto mp (4 dias, 5ºC). A aplicação destes aditivos no revestimento de pectina de baixo metóxilo 
não apresentou qualquer vantagem face à aplicação sob a forma aquosa.  

• A descontaminação de pêra Rocha por imersão em água ozonada (0,5 ppm, 5min) ou por imersão 
em hipoclorito de sódio (150 ppm, pH 6, 1 minuto) não reduziram a carga microbiológica inicial. O 
processo de ozonização, em alternativa ao tratamento standard com hipoclorito de sódio, também 
não alterou o padrão de desenvolvimento microbiológico durante a armazenagem do produto mp 
(5ºC).  

• A integração do pré-tratamento térmico (35 ºC / 20min) e da aplicação de aditivos 
(1% AA + 0.5% CaCl2) em sistema de embalagem passiva e activa, revelou-se vantajosa para a 
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extensão do período de vida útil (5 ºC) de pêra Rocha mp face à aplicação dos mesmos 
isoladamente. A prevenção mais acentuada do escurecimento superficial no processamento 
mínimo (diminuição dos desvios face aos índices de cor da matéria-prima) e na armazenagem 
(manutenção dos índices de cor em níveis sensorialmente aceitáveis), relacionados 
predominantemente com os tratamentos químico e térmico, respectivamente, justifica a mais valia 
técnica da integração. 

• A integração do pré-tratamento térmico (35 ºC / 20min) e da utilização do sistema de embalagem 
activa (2%O2 e 6%CO2) em comparação com a combinação do primeiro tratamento e da aplicação 
de aditivos (1% AA + 0.5% CaCl2), apresentou ao longo de 10 dias de período de vida útil, um 
desempenho inferior no que concerne aos critérios de aceitabilidade sensorial adoptados. 
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9. LINHAS DE INVESTIGAÇÃO FUTURAS 

Decorrente dos estudos efectuados, destacamos as seguintes questões para desenvolvimento futuro: 

• Caracterização bioquímica exaustiva do grupo das polifenoloxidases e controlo das respectivas 
vias biossintéticas a nível da biologia molecular. Atendendo à relação estabelecida entre o 
escurecimento anatómico superficial na pêra Rocha e prevalência das formas activas e latentes da 
PPO, justifica-se ainda conhecer os factores que regulam a transformação entre ambas as 
biomoléculas. Este conhecimento afigura-se fundamental na viabilização de mais uma estratégia 
para o controlo do escurecimento superficial de frutos minimamente processados. 

• Avaliação dos efeitos do pré-tratamento térmico enquanto tratamento de “stress” abiótico, na 
promoção da síntese de compostos bio activos. Estes estudos envolveriam a identificação das 
vias metabólicas induzidas pelo tratamento, nomeadamente as que se relacionam com a via 
fenilpropanóide. Nesta óptica seria interessante avaliar os efeitos de eventuais sinergias na 
combinação com o tratamento de irradiação UV-C. 

• Determinação dos efeitos da deslocalização da operação de descontaminação para o fruto inteiro, 
considerando a ineficácia do processo de descontaminação quando realizada no pós corte 
(independentemente do tipo de método utilizado, cloro ou ozono). Neste domínio, acresce ainda a 
possibilidade de testar as sinergias resultantes da combinação com outros tratamentos, 
designadamente a sonicação, como forma de potenciar o nível de descontaminação.  

• Caracterização dos efeitos da aplicação de regimes de refrigeração dinâmicos, que simulam as 
variações de temperatura verificadas no circuito de distribuição e comercialização, em todas as 
vertentes da qualidade do produto, incluindo os aspectos da segurança. Esta abordagem 
permitiria efectuar uma previsão mais completa do período de vida comercial destes produtos. 
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ANEXO 1 – QUADROS DE CARACTERIZAÇÃO INICIAL DE MATÉRAS-PRIMAS 

EFEITO DA TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM NA QUALIDADE DE PÊRA ROCHA (PONTO 4.2) 

Quadro A1.1 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos  Pêra Rocha (sem casca)* 

Físicos Cor  

 L* 78,1±1,5 

 hº 101,1±1,6 

 WI 74,9±1,6 

 Firmeza (N.mm-2) 1,3 ±0,3 

Químicos pH 4,7±0,0 

 TSS (ºBrix) 12,3±0,1 

 Acidez (AT, g ácido málico.kg-1) 0,8±0,1 

 AAT (mg.100 g-1) 4,2±0,3 

 Humidade 86,3±0,0 

*Os valores correspondem à média (± desvio padrão). 

EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DA ARMAZENAGEM NA QUALIDADE DE PÊRA ROCHA (PONTO 4.3)  

Quadro A1.2 Propriedades físico-químicas e contaminação microbiológica inicial da matéria-prima. 

Atributos  Pêra Rocha não processada* 
(sem casca) 

Físicos Cor  
 L*  81,41 ± 1,35 

 hº  96,70 ± 1,74 

 WI  76,88 ± 1,83 

 Firmeza (N.mm-2) 0,99 ± 0,13 
Químicos pH 4,2 ± 0,0 
 AT (g.kg-1) 2,1 ± 0,3 
 TSS (ºBrix) 14,0 ± 0,6 
 Ácido ascórbico (mg.100 g-1) 6,3±1,2 
Microbiológicos Micro.30 °C (Log10UFC.g-1) 2,57 ± 014 

 Bol&Lev (Log10UFC.g-1) 2,74 ± 019 
*Os valores correspondem à média (± desvio padrão). 
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EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 
5.1.1) 

Quadro A1.3 Propriedades físico-químicas da matéria-prima (MP) e de frutos mp sem aplicação de 
pré--tratamento térmico (Am_Ctr) no dia 0 

Atributos MP Am_Ctr 

Físicos Cor   
L* 80,71±1,85 76,09 ± 0,87  
hº 96,51±2,69 88,51 ± 1,67  

 

WI 76,27±2,60  
 Firmeza (N.mm-2) 1,26±0,35 1,20 ± 0,21 

TSS (ºBrix) 12,7±0,2c 12,3 ± 0,6 
pH 4,12±0,0 4,5 ± 0,0 

Químicos 

AT (g.kg-1) 1,8±0,2 - 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). 

EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PRÉ--TRATAMENTO 
TÉRMICO (PONTO 5.1.4) 

Quadro A1.4 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos Matéria-prima 

Físicos Cor  
L* 79,45±1,12  
hº 98,28±0,93 

 WI 73,74±2,16 
 Firmeza (N.mm-2) 1,15±0,27 

pH 4,5±0,2 Químicos 
TSS (ºBrix) 12,6±0,2 

 AT (g.kg-1) 1,5±0,1 
 AAT (mg.100g-1) 6,53±0,91 

Os valores correspondem às médias (± desvios padrão).  
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EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS BIOQUÍMICOS E 
FISIOLÓGICOS (PONTO 5.1.7) 

Quadro A1.5 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos Matéria-prima 

Físicos Cor  
L* 80,73±1,60  
hº 102,40±1,63 

 WI 75,87±1,61 
 Firmeza (N.mm-2) - 

PPO 19,91±1,68 Bioquímicos 

FenT - 

Químicos pH 4,54±0,01  
 AT (g.kg-1) 1,3±0,3 
 TSS (ºBrix) 13,15±0,07 

Os valores correspondem à média (± desvio padrão). 

PRÉ- ACONDICIONAMENTO EM ATMOSFERA DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO – METODOLOGIA DE 
OPTIMIZAÇÃO DA VARIÁVEL TEMPO DE PRÉ--ACONDICIONAMENTO EM OXIGÉNIO ELEVADO (PONTO 5.2.1) 

Quadro A1.6 Propriedades físico-químicas da matéria-prima dos ensaio I e II 

Atributos  MP do ensaio I* MP do ensaio II* 
Físicos Cor   
 L 81,51±1,40 81,62±0,63 
 hº 96,65±1,73 99,64±1,45 
 WI 76,97±1,84 77,60±1,05 
 Firmeza (N.mm-2) 0,99±0,13 1,05±0,17 
Químicos pH 4,2±0,0 4,2±0,1 
 TSS (ºBrix) 14,0±0,6 13,9±0,3 
 AT (g.kg-1) 2,1±0, 3 1,9±0,2 
 AAT (mg.100 g-1) 6,21±0,23 - 

* Os valores correspondem à média (± desvio padrão).  
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PRÉ- ACONDICIONAMENTO EM ATMOSFERA DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO – METODOLOGIA DE 
VALIDAÇÃO DO PERÍODO DE PRÉ--ACONDICIONAMENTO DE 30 DIAS (PONTO 5.2.4) 

Quadro A1.7 Propriedades físico-químicas da matéria-prima utilizada no ensaio III. 

Atributos  MP do ensaio III* 
Físicos Cor  
 L* 79,50±1,58 
 hº 102,1±1,1 
 WI 72,4±2,6 
 Firmeza (N.mm-2) 1,4±0,2 
Químicos pH 4,7±0,2 
 TSS ( ºBrix) 12,8±0,3 
 AT (g.kg-1) 1,0±0,0 
 AAT (mg.100 g-1) 6,3±0,6 
 PPO (U.100 g-1) 45,8±5,4 

*Os valores correspondem à média (± desvio padrão).  

PRÉ- ACONDICIONAMENTO EM ATMOSFERA DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO – METODOLOGIA DE 
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ESTADO DE MATURAÇÃO INICIAL (PONTO 5.2.7) 

Quadro A1.8 Propriedades físico-químicas da matéria-prima em diferentes estados de maturação 

Atributos  MP_v MP_m MP_v_acond  MP_m_acond 

Físicos Cor     
 L* 79,08±1,29 77,91±5,28 79,46±1,57 77,55±1,85 
 hº 101,37±1,79 96,12±4,96 99,35±1,20 98,95±0,99 
 WI 75,11±1,81 73,50±5,86 74,84±1,74 73,19±2,05 
 Firmeza (N.mm-2) 1,29±0,25 0,77±0,18 1,04±0,30 0,07±0,02 
Químicos pH 4,82±0,05 4,80±0,11 4,55±0,05 4,48±0,07 
 TSS (ºBrix) 12,93±0,35 14,50±0,26 13,13±0,25 13,93±0,25 
 AAT (mg.100 g-1) 5,57±0,95 - 3,37±0,45 3,60±0,20 
 PPO (U.100 g-1) 30,18±1,10 21,86±1,29 29,40±0,92 19,60±1,23 
 FenTotais 

(mGAE.100g-1) 24,91±1,47 30,28±1,28 29,05±1,66 28,43±2,60 

Os valores correspondem à média ± desvio padrão.  
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PRÉ- ACONDICIONAMENTO EM ATMOSFERA DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO – METODOLOGIA DE 
AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS BIOQUÍMICOS (PONTO 5.2.10) 

Quadro A1.9 Propriedades físico-químicas da matéria-prima.  

Atributos  MP do ensaio V* 
Físicos Cor  
 hº 102,1±1,1 
 WI 72,4±2,6 
Químicos pH 4,7±0,2 
 TSS (ºBrix) 12,8±0,3 
 AT (g.kg-1) 1,0±0,0 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). 

EFEITOS DA APLICAÇÃO DE ADITIVOS NA PREVENÇÃO DO ESCURECIMENTO – METODOLOGIA DE OPTIMIZAÇÃO DA 
MISTURA DE ADITIVOS (PONTO 6.1.1) 

Quadro A1.10 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos  MP 

Físicos Cor  

 L 79,95±1,43 

 hº 98,23±0,85 

 WI 74,34±2,31 

Químicos pH 4,7±0,0 

 TSS (ºBrix) 14,1±0,2 

 AT (g.kg-1) 1,10±0, 20 

*Os valores correspondem à média (± desvio padrão).  
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DE ADITIVOS NA PREVENÇÃO DO ESCURECIMENTO – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA 
FORMA DE APLICAÇÃO DE ADITIVOS (PONTO 6.1.3) 

Quadro A1.11 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos  MP 

Físicos Cor  

 L 79,41±0,70 

 hº 99,67±1,03 

 WI 78,89±0,71 

Químicos pH 4,4±0,4 

 TSS (ºBrix) 12,8±0,3 

 AT (g.kg-1) 0,90±0,10 

*Os valores correspondem à média (± desvio padrão).  

EFEITOS DA OZONIZAÇÃO EM ALTERNATIVA À DESCONTAMINAÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO – METODOLOGIA 
DE OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 6.2.1) 

Quadro A1.12 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos  MP 

Físicos Cor  

 L 77,53±2,33 

 hº 99,68±2,62 

 WI 73,04±2,82 

Químicos pH 4,52±0,02 

 TSS (ºBrix) 12,8±0,2 

 AT (g.kg-1) 1,30±0,10 

 PPO (U.100 g-1) 46,48±2,04 

 FenT 
(mGAE.100 g-1)  

11,42±0,31 

*Os valores correspondem à média (± desvio padrão).  
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EFEITOS DA OZONIZAÇÃO EM ALTERNATIVA À DESCONTAMINAÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO – METODOLOGIA 
DE AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DESCONTAMINAÇÃO DA OZONIZAÇÃO (PONTO 6.2.3) 

Quadro A1.13 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos  MP 

Físicos Cor  

 L 78,7±1,0 

 hº 99,4±1,5 

 WI 72,6±1,6 

Químicos pH 5,0±0,1 

 TSS (ºBrix) 12,9±0,2 

 AT (g.kg-1) 0,70±0,10 

 PPO (U.100 g-1) 21,7±1,3 

 FenT 
(mGAE.100 g-1) 

21,2±1,4 

*Os valores correspondem à média (± desvio padrão). 

INTEGRAÇÃO DE TRATAMENTOS –  PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO, CONTROLO QUÍMICO E ATMOSFERA MODIFICADA 
ACTIVA (PONTO 7.1.1) 

Quadro A1.14 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos  MP* 

Físicos Cor 78,0±1,7 

 hº 101,0 ± 1,0 

 WI 73,6 ± 1,6 

 Firmeza (N.mm-2) 1,17 ± 0,29 

Químicos pH 4,7 ± 0,0 

 TSS (ºBrix) 14,6 ± 0,1 

 AT (g.kg-1) 1,2 ± 0,03 

 PPO (U.100 g-1) 14,2 ± 1,7 

 FT (mGAE.100 g-1) 33,52±2,9 

* Os valores correspondem à média (± desvio padrão).  
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INTEGRAÇÃO DE TRATAMENTOS – PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO, CONTROLO QUÍMICO E ATMOSFERA MODIFICADA 
ACTIVA (PONTO 7.1.1) 

Quadro A1.15 Propriedades físico-químicas da matéria-prima. 

Atributos  MP* 

Físicos  L* 79,08±1,29 

 hº 101,37±1,79 

 WI 75,11±1,8 

 Firmeza (N.mm-2) 1,27±0,35 

Químicos pH 4,82±0,01 

 TSS (ºBrix) 12,93±0,21 

 AT (g.kg-1) 1,1±0,1 

 PPO (U.100 g-1) 30,18±1,88 

 FenT (mGAE.100 g-1) 24,91±2,91 

 AAT (mg.100 g-1) 6,03±1,27 

Microbiológicos Micro 30ºC 
(Log10UFC.g-1) 

2,5±0,1 

 Bolores e Leveduras 

(Log10UFC.g-1) 

2,7±0,2 

Os valores correspondem à média (± desvio padrão).  
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ANEXO 2 – QUADROS DE DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 
5.1.1) 

Quadro A2.1 Condições experimentais do ensaio RSM Composto Central Rotacional com 
apresentação dos níveis codificados e descodificados das variáveis independentes 

Desenho Variáveis codificadas Variáveis reais 
experimental X1 X2 X3 T (ºC) t (min) tA (dias) 

1 -1 -1 -1 34 60 1 

2 -1 -1 1 34 60 6 
3 -1 1 -1 34 150 1 
4 -1 1 1 34 150 6 
5 1 -1 -1 46 60 1 
6 1 -1 1 46 60 6 
7 1 1 -1 46 150 1 

Fa
cto

ria
l c

om
ple

ta
 

8 1 1 1 46 150 6 

9 −α 0 0 30 105 3 
10 α 0 0 50 105 3 

11 0 −α 0 40 30 3 
12 0 α 0 40 180 3 
13 0 0 −α 40 105 0 Po

nt
os

 e
str

ela
 

14 0 0 α 40 105 7 

15 (C) 0 0 0 40 105 3 
16 (C) 0 0 0 40 105 3 
17 (C) 0 0 0 40 105 3 Po

nt
os

 
ce

nt
ra

is 

18 (C) 0 0 0 40 105 3 
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EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PRÉ-TRATAMENTO 
TÉRMICO (PONTO 5.1.4) 

Quadro A2.2 Condições experimentais do ensaio RMS (Composto Central Rotacional) com 
apresentação dos níveis codificados e descodificados das variáveis independentes 

Variáveis codificadas Variáveis reais Desenho 
experimental X1 X2 X3 T t tA 

1 -1 -1 -1 26 30 4 

2 -1 -1 1 26 30 16 
3 -1 1 -1 26 120 4 
4 -1 1 1 26 120 16 
5 1 -1 -1 44 30 4 
6 1 -1 1 44 30 16 
7 1 1 -1 44 120 4 

Fa
cto

ria
l c

om
ple

ta 

8 1 1 1 44 120 16 
9 -α 0 0 20 75 10 

10 α 0 0 50 75 10 
11 0 -α 0 35 0 10 
12 0 α 0 35 150 10 
13 0 0 -α 35 75 0 

Po
nto

s e
str

ela
 

14 0 0 α 35 75 20 

15 (C) 0 0 0 35 75 10 

16 (C) 0 0 0 35 75 10 
17 (C) 0 0 0 35 75 10 
18 (C) 0 0 0 35 75 10 
19 (C) 0 0 0 35 75 10 

Po
nto

s c
en

tra
is 

20 (C) 0 0 0 35 75 10 
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EFEITOS DA APLICAÇÃO DE ADITIVOS NA PREVENÇÃO DO ESCURECIMENTO – METODOLOGIA DE OPTIMIZAÇÃO DA 
MISTURA DE ADITIVOS (PONTO 6.1.1) 

Quadro A2.3 Matriz de combinação de variáveis do ensaio (mistura química e respectivas 
concentrações dos químicos envolvidos na combinação).  

Mistura química* [Químico1] (%) [Químico2] (%) 

AA + AC 0,5 0,5 

  1,0 

 1,0 0,5 

  1,0 

AA + CaCl2 0,5 0,5 

  1,0 

 1,0 0,5 

  1,0 

AC + CaCl2 0,5 0,5 

  1,0 

 1,0 0,5 

  1,0 

AA – Ácido ascórbico; AC – Ácido cítrico; CaCl2 – Cloreto de cálcio. 

EFEITOS DA OZONIZAÇÃO EM ALTERNATIVA À DESCONTAMINAÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO – METODOLOGIA 
DE OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 6.2.1) 

Quadro A2.4 Condições experimentais do ensaio com apresentação dos níveis codificados e 
descodificados para as variáveis independentes. 

Variáveis codificadas Variáveis reais Desenho 
experimental 

X1 X2 [O3] (ppm) Tempo (min) 

1 -1 -1 0,50 5 

2 1 -1 1,25 5 

3 -1 1 0,50 15 

Fa
cto

ria
l c

om
ple

ta 

4 1 1 1,25 15 

5(C) 0 0 0,875 10 

6(C) 0 0 0,875 10 

Po
nto

s c
en

tra
is 

7(C) 0 0 0,875 10 
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ANEXO 3 – QUADROS DE RESULTADOS ESTATÍSTICOS (COEFICIENTES DE 
REGRESSÃO) 

EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 
5.1.2) 

Quadro A3.1 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para 
os parâmetros de cor L* e hº 

L* 
(r2 = 0,977374; r2ajust = 0,95192) 

hº 
(r2 = 0,978683; r2ajust = 0,954701) 

Factor 

Coeficiente p Coeficiente p 

Intercept -99,31 0,005 -61,69 0,021 
T ( ºC) 8,96 0,000 7,91 0,000 
T2 ( ºC) -0,11 0,000 -0,10 0,000 
t (min) 0,38 0,008 0,34 0,006 
t2 (min) -0,00 0,942 -0,0003 0,140 
tA (dias) 0,50 0,828 -1,64 0,406 
tA2 (dias) 0,10 0,391 0,04 0,670 
T ( ºC)*t (min) -0,01 0,002 -0,008 0,004 
T ( ºC)*tA (dias) -0,04 0,480 0,02 0,687 
t (min)*tA (dias) -0,0006 0,933 0,003 0,655 

 

Quadro A3.2 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para 
a firmeza. 

Firmeza (N.mm-2) Factor 
Coeficiente p 

Intercept 6,83 0,001 
T (ºC) -0,32 0,001 
T2 (ºC) 0,005 0,000 

 

Quadro A3.3 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para 
o pH. 

pH Factor 
Coeficiente p 

Intercept 3,19 0,000 
T ( ºC) 0,03 0,000 
t (min) 0,003 0,001 
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EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PRÉ- TRATAMENTO 
TÉRMICO (PONTO 5.1.5) 

Quadro A3.4 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para 
os parâmetros de cor L*, hº e WI 

L* hº WI Factor 
Coeficiente p Coeficiente p Coeficiente p 

Intercepção 34,12 0,001 57,68 0,000 24,92 0,004 
T (ºC) 2,61 0,000 2,12 0,000 2,71 0,000 
T2 (ºC) -0,04 0,000 -0,03 0,000 -0,04 0,000 
t (min) 0,06 0,292 - - 0,05 0,335 
t2 (min) 0,0003 0,162 - - 0,0004 0,055 
tA (dias) -0,33 0,444 -0,29 0,002 -0,36 0,347 
tA2 (dias) 0,02 0,135 - - 0,02 0,066 
T (ºC)*t (min) -0,004 0,016 -0,0006 0,057 -0,004 0,006 
T (ºC)*tA (dias) -0,006 0,513 - - -0,01 0,237 
t (min)*tA (dias) -0,0004 0,832 - - 0,00003 0,987 

 

Quadro A3.5 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para a 
firmeza. 

Firmeza (N.mm-2) Factor 
Coeficiente p 

Intercept 1,66 0.000 
T (ºC) -0,05 0.000 
T2 (ºC) 0,0009 0.000 
t (min) Efeito eliminado 
t2 (min) 0,00001 0.011 
tA (dias) 0,02 0.048 
tA2 (dias) Efeito eliminado 
T (ºC)*t (min) -0,00006 0.006 
T (ºC)*tA (dias) -0,0006 0.040 
t (min)*tA (dias) Efeito eliminado 
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Quadro A3.6 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para 
o conteúdo em ácido ascórbico. 

AA (mg.100 g-1) 
(r2 = 0,80; r2ajust = 0,76) 

Factor 

Coeficiente p 

Intercept 1,78 0,472 
T (ºC) 0,30 0,050 
T2 (ºC) -0,005 0,032 
t (min) Efeito eliminado 
t2 (min) Efeito eliminado 
tA (dias) Efeito eliminado 
tA2 (dias) -0,01 0,000 
T (ºC)*t (min) Efeito eliminado 
T (ºC)*tA (dias) Efeito eliminado 
t (min)*tA (dias) Efeito eliminado 

 

EFEITOS DA OZONIZAÇÃO EM ALTERNATIVA À DESCONTAMINAÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO – METODOLOGIA 
DE OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 6.2.2) 

Quadro A3.7 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para 
o parâmetro WI. 

WI Efeito 

Coeficiente p 

Mean/Interc. 74,60 0,000275 

[O3] (ppm) -3,11 0,147263 

t (min) Efeito removido 

 

Quadro A3.8 Coeficientes de regressão e respectivas probabilidades dos modelos quadráticos para 
o conteúdo fenólico total (FenT) e actividade enzimática da PPO.  

 FenT PPO 

Efeito Coeficiente p Coeficiente p 

Mean/Interc. 6,84 0,006760 35,09 0,004492 

[O3] (ppm) 4,74 0,009957 6,19 0,137214 

t (min) 0,22 0,026383 Efeito removido 
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ANEXO 4 – QUADROS DE RESULTADOS DE ATRIBUTOS QUÍMICOS 

EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DA ARMAZENAGEM NA QUALIDADE DE PÊRA ROCHA (PONTO 4.3.2)  

Quadro A4.1 Resultados médios de pH, AT e TSS avaliados nas Am_Ctr, ao longo de 20 dias (tA, 5 ºC).  

tA (dias) 
pH 

 
AT 

(g ác.málico.kg-1) 
TSS 

(ºBrix) 

0 4,4 bc± 0,1 1,6a ± 0,1  14,6a ± 0,5 
3 4,3 a± 0,0 1,7a ± 0,2  14,2a ± 0,3 
5 4,3 a± 0,0 1,8a ± 0,2 14,5a ± 0,7 
8 4,3 a± 0,0 1,7a ± 0,2 14,6a ± 0,7 

10 4,3 ab± 0,1 1,5a ± 0,1 14,5a ± 0,2 
15 4,4 c± 0,0 1,7a ± 0,1 14,1a ± 0,6 
20 4,3 a± 0,0 1,7a ± 0,1 14,8a ± 0,3 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Valores médios com letras iguais não apresentam 
diferenças significativas a 0.95.  

EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 
5.1.2) 

Quadro A4.2 Resultados médios de TSS avaliados nas amostras tratadas e nas Am_Ctr (dia 0) 

Desenho experimental 
T t tA 

TSS* (ºBrix) 

34 60 1,4 12,7 cdefg ±0,1 
34 60 5,6 12,9 efgh ±0,1 
34 150 1,4 12,7 defg ±0,2 
34 150 5,6 12,5 bcde ±0,1 
46 60 1,4 12,3 abcd ±0,0 
46 60 5,6 13,0 fgh ±0,1 
46 150 1,4 12,0 a ±0,1 
46 150 5,6 12,3 abc ±0,1 
30 105 3,5 12,7 cdef ±0,1 
50 105 3,5 12,3abc ±0,1 
40 30 3,5 12,7 cdef ±0,1 
40 180 3,5 12,2 ab ±0,1 
40 105 0 12,3 bcde ±0,1 
40 105 7 13,3bcde ±0,1 
40 105 3,5 13,1 gh ±0,1 
40 105 3,5 12,5 cdef ±0,1 
40 105 3,5 13,7 i ±0,1 
40 105 3,5 13,2 h ±0,1 
Am_Ctr 12,3 abcd ± 0,1 

* Os valores correspondem às médias. Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não apresentam 
diferenças significativas a 0.95.  
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EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PRÉ-TRATAMENTO 
TÉRMICO (PONTO 5.1.5) 

Quadro A4.3 Resultados médios de pH, TSS e AT nas amostras pré- tratadas termicamente 

T ( ºC) t (min) tA (dias) pH TSS 
(ºBrix) 

AT 
(g.kg-1) 

26 30 4 4,65ab ± 0,01 12,4hi ± 0,1 0,98l ± 0,06 
26 30 16 4,8fg ± 0,02 12,3gh ± 0,0 0,80k ± 0,00 

26 120 4 4,75cde ± 0,01 12,7j ± 0,1 0,94l ± 0,07 
26 120 16 4,76def ± 0,01 12,6ij ± 0,0 0,98l ± 0,02 
44 30 4 4,84g ± 0,02 12,0efg ± 0,5 0,72hi ± 0,03 
44 30 16 4,81efg ± 0,00 13,0kl ± 0,0 0,80jk ± 0,02 
44 120 4 4,69bc ± 0,01 12,0def ± 0,6 0,94l ± 0,05 
44 120 16 4,62a ± 0,01 13,2l ± 0,0 0,67gh ± 0,00 
20 75 10 5,37j ± 0,01 12,4hi ± 0,0 0,45b ± 0,03 
50 75 10 6,39n ± 0,02 12,3gh ± 0,0 0,38a ± 0,00 
35 0 10 5,46k ± 0,02 11,8bcd ± 0,1 0,60ef ± 0,06 
35 150 10 5,93m ± 0,09 10,9a ± 0,1 0,46bc ± 0,02 
35 75 0 4,66ab ± 0,01 12,8jk ± 0,0 0,81k ± 0,04 
35 75 20 4,73cd ± 0,00 12,6ij ± 0,0 0,74ij ± 0,02 
35 75 10 5,34j ± 0,01 11,7bc ± 0,0 0,41ab ± 0,03 
35 75 10 5,02h ± 0,05 11,6b ± 0,1 0,69hi ± 0,02 
35 75 10 5,45k ± 0,01 11,7bc ± 0,0 0,52cd ± 0,02 
35 75 10 4,86g ± 0,13 13,0kl ± 0,0 0,63fg ± 0,03 
35 75 10 5,59l ± 0,02 11,9cde ± 0,0 0,46b ± 0,03 
35 75 10 5,13i ± 0,02 12,2fgh ± 0,0 0,56de ± 0,05 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95.  
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EFEITOS DO PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO – METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PRÉ-TRATAMENTO 
TÉRMICO - ESTIMATIVA DO PERÍODO DE VIDA ÚTIL (PONTO 5.1.5) 

Quadro A4.4 Resultados médios de pH, TSS e AT nas amostras pré- tratadas termicamente 

T ( ºC) t (min) tA (dias) pH TSS 
(ºBrix) 

AT 
(g.kg-1) 

26 30 4 4,65ab ± 0,01 12,4hi ± 0,1 0,98l ± 0,06 
26 30 16 4,8fg ± 0,02 12,3gh ± 0,0 0,80k ± 0,00 

26 120 4 4,75cde ± 0,01 12,7j ± 0,1 0,94l ± 0,07 
26 120 16 4,76def ± 0,01 12,6ij ± 0,0 0,98l ± 0,02 
44 30 4 4,84g ± 0,02 12,0efg ± 0,5 0,72hi ± 0,03 
44 30 16 4,81efg ± 0,00 13,0kl ± 0,0 0,80jk ± 0,02 
44 120 4 4,69bc ± 0,01 12,0def ± 0,6 0,94l ± 0,05 
44 120 16 4,62a ± 0,01 13,2l ± 0,0 0,67gh ± 0,00 
20 75 10 5,37j ± 0,01 12,4hi ± 0,0 0,45b ± 0,03 
50 75 10 6,39n ± 0,02 12,3gh ± 0,0 0,38a ± 0,00 
35 0 10 5,46k ± 0,02 11,8bcd ± 0,1 0,60ef ± 0,06 
35 150 10 5,93m ± 0,09 10,9a ± 0,1 0,46bc ± 0,02 
35 75 0 4,66ab ± 0,01 12,8jk ± 0,0 0,81k ± 0,04 
35 75 20 4,73cd ± 0,00 12,6ij ± 0,0 0,74ij ± 0,02 
35 75 10 5,34j ± 0,01 11,7bc ± 0,0 0,41ab ± 0,03 
35 75 10 5,02h ± 0,05 11,6b ± 0,1 0,69hi ± 0,02 
35 75 10 5,45k ± 0,01 11,7bc ± 0,0 0,52cd ± 0,02 
35 75 10 4,86g ± 0,13 13,0kl ± 0,0 0,63fg ± 0,03 
35 75 10 5,59l ± 0,02 11,9cde ± 0,0 0,46b ± 0,03 
35 75 10 5,13i ± 0,02 12,2fgh ± 0,0 0,56de ± 0,05 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95.  



 

260 

PRÉ- ACONDICIONAMENTO EM ATMOSFERA DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO – METODOLOGIA DE 
OPTIMIZAÇÃO DA VARIÁVEL TEMPO DE PRÉ-ACONDICIONAMENTO EM O2 ELEVADO (PONTO 5.2.2) 

Quadro A4.5 Resultados médios de TSS, pH e AT relativos às amostras pré- tratadas em O2 elevado e 
controlos preparadas nos ensaios I e II, ao longo de 20 dias (5 ºC) 

Ensaio id._Amostra tA(dias) TSS(ºBrix) pH Acidez (g.kg-1) 
I Am_Ctr_I 0 14,6±0,5 4,39±0,07 1,6±0,1 

  5 13,9±0,6 4,25±0,02 1,8±0,2 

  10 14,5±0,2 4,31±0,07 1,5±0,1 

  15 14,2±0,6 4,41±0,02 1,7±0,1 

  20 14,8±0,3 4,25±0,02 1,7±0,1 

 Am_acond_8d 0 14,3±0,7 4,34±0,12 1,9±0,1 

  5 14,2±0,1 3,92±0,24 1,8±0,1 

  10 13,9±0,3 4,25±0,02 1,7±0,1 

  15 14,3±0,2 4,36±0,04 1,6±0,1 

  20 14,4±0,2 4,31±0,03 1,7±0,1 

 Am_acond_16d 0 14,2±0,4 4,22±0,02 1,9±0,1 

  5 14,5±0,2 4,05±0,21 1,6±0,1 

  10 13,6±0,7 4,38±0,04 1,6±0,1 

  15 14,0±0,2 4,34±0,05 1,5±0,1 

  20 14,6±0,5 4,33±0,02 1,5±0,0 

II Am_Ctr_II 0 13,7±0,5 4,39±0,07 1,6±0,1 

  5 13,7±0,6 4,25±0,02 1,8±0,2 

  10 14,2±0,2 4,31±0,07 1,5±0,1 

  15 13,6±0,6 4,41±0,02 1,7±0,1 

  20 13,7±0,3 4,25±0,02 1,7±0,1 

 Am_acond_30d 0 14,7±0,7 4,34±0,12 1,7±0,1 

  5 13,7±0,3 4,36±0,04 1,6±0,1 

  10 14,3±0,2 4,05±0,21 1,8±0,3 

  15 13,6±0,8 4,38±0,04 1,6±0,1 

  20 13,7±0,6 4,33±0,02 1,9±0,2 

Os valores correspondem à média (± desvio padrão). 
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PRÉ- ACONDICIONAMENTO EM ATMOSFERA DE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÉNIO – METODOLOGIA DE 
VALIDAÇÃO DO PERÍODO DE PRÉ-ACONDICIONAMENTO DE 30 DIAS (PONTO 5.2.5) 

Quadro A4.6 Resultados médios de TSS, pH e acidez para as amostras pré- tratadas em 
acondicionamento de O2 elevado durante 30 dias e amostras controlo ao longo de 15 dias 
(5 ºC) 

id._Amostra tA (dias) TSS (ºBrix) pH Acidez (g.kg-1) 

Am_Ctr 0 13,3 c,d±0,3 4,8 a,b±0,1 1,2 e±0,0 

 3 13,1 b,c±0,2 4,8 a,b,c±0,0 1,0 d±0,1 

 6 13,0 b,c±0,3 4,8 a,b±0,1 1,2 e±0,1 

 8 13,1 b,c±0,2 4,8 a,b±0,0 0,9 d±0,1 

 10 12,5 b±0,3 5,1 d±0,2 0,8 b,c,d±0,1 

 13 12,5 b±0,4 4,9 b,c±0,0 0,7 a,b,c±0,1 

 15 11,4 a±0,5 4,8 a,b±0,0 0,6 a,b±0,0 

Am_acond_30 d 0 13,1 b,c,d±0,2 4,9 a,b,c±0,1 1,0 d±0,1 

 3 13,2 b,c,d±0,2 4,9 a,b,c±0,1 0,9 d±0,1 

 6 13,0 b,c±0,1 4,8 a,b±0,1 1,0 d±0,1 

 8 13,8 d±0,4 4,8 a,b±0,1 1,0 d,e±0,1 

 10 13,0 b,c±0,4 5,0 c,d±0,2 0,6 a±0,1 

 13 12,9 b,c±0,3 4,9 a,b,c±0,1 0,8 c,d±0,1 

 15 12,7 b,c±0,2 4,6 a±0,1 0,9 d±0,1 

Os valores correspondem às médias (± desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras iguais não 
apresentam diferenças significativas a 0.95. 
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EFEITOS DA OZONIZAÇÃO E ALTERNATIVA À DEESCONTAMINAÇÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO – METODOLOGIA DE 
OPTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO (PONTO 6.2.2) 

Quadro A4.7 Resultados médios de pH, TSS e AT nas amostras ozonadas.  

Variáveis de processo Parâmetros Tipo 
amostra [O3] (ppm) t (min) pH TSS (ºBrix) AT (g.kg-1) 

0,500 5 4,55abc ± 0,01 13,4 b ± 0,1 1,31 ab ± 0,04 

1,250 5 4,56abc ± 0,06 12,5 ab ± 1,0 1,27 ab ± 0,02 

0,500 15 4,64c ± 0,02 11,4 a ± 0,4 1,16 a ± 0,07 

1,250 15 4,56abc ± 0,01 12,3 ab ± 0,4 1,44 cd ± 0,03 

0,875 10 4,59abc ± 0,01 13,0 b ± 0,1 1,55 d ± 0,06 

0,875 10 4,54ab ± 0,01 12,0 ab ± 0,4 1,67 e ± 0,04 

Am
os

tra
s o

zo
na

da
s 

0,875 10 4,62bc ± 0,03 13,1 b ± 0,0 1,33 b ± 0,07 

Os valores representam média (± desvio padrão). Letras iguais não apresentam diferenças significativas a 
p=0,05. 
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INTEGRAÇÃO DE TRATAMENTOS - PRÉ- TRATAMENTO TÉRMICO, CONTROLO QUÍMICO E ATMOSFERA MODIFICADA 
ACTIVA (PONTO 7.1.2) 

Quadro A4.8 Resultados médios de pH e TSS avaliados nas amostras ao longo de 25 dias (5 ºC). 

Id._Amostra tA pH TSS (ºBrix) 

0 4,6C, a,b,c,d±0,0 12,5ns±0,2 
2 4,5a±0,0 13,2ns±0,3 
4 4,5a,b±0,0 12,8ns±0,3 
6 4,6a,b,c±0,1 13,1ns±0,4 
10 4,7b,c,d±0,0 12,5ns±0,2 

Am_Ctr 

25 4,7c,d±0,0 12,9ns±0,4 

0 4,6B,C, a,b,c,d±0,0 12,6ns±0,3 
2 4,5a±0,0 12,9ns±0,3 
4 4,5a,b±0,0 12,3ns±0,3 
6 4,6a,b,c,d±0,0 12,9ns±0,5 
10 4,7b,c,d±0,1 13,1ns±0,4 

Am_[TTxQxMAP(pas)] 

25 4,6a,b,c,d±0,0 12,7ns±0,3 

0 4,5A,B, a,b±0,0 13,1ns±0,3 
2 4,5a±0,0 12,8ns±0,3 
4 4,5a,b±0,0 13,3ns±0,3 
6 4,5a,b±0,0 13,1ns±0,1 
10 4,5a,b±0,0 13,3ns±0,3 

Am_[TTxQxMAP(act)] 

25 4,6a,b,c±0,0 12,8ns±0,2 

0 4,6B,C, a,b,c±0,0 12,5ns±0,2 
2 4,5a,b±0,0 12,5ns±0,5 
4 4,6a,b±0,0 12,5ns±0,1 
6 4,6a,b,c±0,0 12,2ns±1,0 
10 4,5a,b±0,0 12,9ns±0,2 

Am_[TTxMAP(pas)] 

25 4,8d±0,0 12,5ns±0,1 

0 4,5A, a,b±0,0 12,4ns±0,3 
2 4,5a±0,0 13,0ns±0,4 
4 4,6a,b±0,1 12,8ns±0,4 
6 4,6a,b,c±0,1 13,0ns±0,2 
10 4,5a,b±0,0 12,8ns±0,1 

Am_[TTxMAP(act)] 

25 4,6a,b,c±0,0 13,2ns±0,1 

Os valores correspondem à média ( ±desvio padrão). Na mesma coluna, valores médios com letras diferentes 
correspondem a diferenças significativas a 0.95. 
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ANEXO 5 – QUADROS DE RESULTADOS DE COR CIELAB 

EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DA ARMAZENAGEM NA QUALIDADE DE PÊRA ROCHA (PONTO 4.3.2) 

Quadro A5.1 Resultados médios de L*, hº e WI referentes às superfícies descascadas das Am_Ctr, ao 
longo de 20 dias (tA, 5 ºC). 

tA (dias) L** hº* WIº* 

0 78,58a ± 0,79 92,07a ± 1,52 72,28c ± 1,94 
3 75,21b ± 0,92 89,99b ± 1,46 66,46b ± 1,84 
5 73,85c ± 1,23 86,79c ± 1,37 65,48b ± 2,42 
8 72,08d ± 0,90 85,16d ± 0,95 63,08ab ± 1,37 
10 71,07de ± 1,01 83,96e ± 1,42 61,97a ± 2,37 
15 70,81e ± 1,47 83,27e ± 1,06 61,48a ± 1,98 
20 71,05de ± 1,78 83,36e ± 1,25 61,92a ± 2,42 

*Os valores correspondem à média (± desvio padrão). Valores médios com letras iguais não apresentam 
diferenças significativas a 0.95. 
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ANEXO 6 – EQUAÇÕES DE LINEARIZAÇÃO E VALORES DE CORRELAÇÃO 
PARA A DETERMINAÇÃO DOS VALORES D 

BIOQUÍMICA RELACIONADA COM AS ALTERAÇÕES DE COR – METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO DA PPO EM 
FUNÇÃO DA ZONA DO FRUTOS - MODELOS CINÉTICOS PARA A INACTIVAÇÃO TÉRMICA DA PPO (PONTO 4.4.6) 

Quadro A6.1 Equações das rectas para determinação dos valores D. 

   Correlação 

Zona T (ºC) Equação da recta r2 r 

Interna 60 Log10(A/A0)=-0.00105-0.00015*t 0.2208 -0.4699 

 65 Log10(A/A0)=-0.00735-0.00056*t 0.8487 -0.9212 

 70 Log10(A/A0)=0.01845-0.00090*t 0.6836 -0.8268 

 75 Log10(A/A0)=-0.01229-0.00438*t 0.9199 -0.9591 

 78 Log10(A/A0)=0.00424-0.00864*t 0.9381 -0.9686 

 80 Log10(A/A0)=0.10431-0.12833*t 0.5253 -0.7248 

 82 Log10(A/A0)=0.03585-0.15895*t 0.9559 -0.9777 

 85 Log10(A/A0)=0.13604-0.82036*t 0.9208 -0.9596 

Periférica 60 Log10(A/A0)=-0.01807-0.00041*t 0.4018 -0.6339 

 65 Log10(A/A0)=-0.00910-0.00055*t 0.4773 -0.6909 

 70 Log10(A/A0)=0.00974-0.00095*t 0.3690 -0.6075 

 75 Log10(A/A0)=0.01908-0.00643*t 0.9466 -0.9729 

 78 Log10(A/A0)=-0.00715-0.01839*t 0.9920 -0.9960 

 80 Log10(A/A0)=-0.00631-0.07509*t 0.6437 -0.8023 

 82 Log10(A/A0)=-0.00967-0.16084*t 0.8852 -0.9409 

 85 Log10(A/A0)=0.01460-0.68404*t 0.9614 -0.9805 

 90 Log10(A/A0)=0-2.33786*t 0.9972 -0.9986 

 

 


