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MORANGOS "TOYONOKA" ARMAZENADOS SOB REFRIGERAÇÃO

Autora: Danielle Marinelli Domingues

Orientadora: Prafa. Dra. RacheI Elisabeth Domarco

RESUMO

Os morangos possuem curta vida pós-colheita devido à rápida deterioração

decorrente de infecções causadas por fungos, mesmo quando armazenados sob

refrigeração.

Foram estudados neste trabalho os efeitos da radiação gama, nas doses de 0,0;

1,5; 2,0 e 2,5 kGy, e dois tipos de embalagem (caixas plásticas com ou sem filme de

PVC envolvendo-as), em morangos da variedade Toyonoka armazenados sob

refrigeração (3 a 6°C e 55% de umidade relativa) por 1, 8, 15 e 22 dias após o processo

de irradiação, realizado um dia após a colheita das frutas.

Com o decorrer do armazenamento houve progressão na deterioração e na perda

de peso e, apesar de também ter sido verificado aumento no teor de ácido ascórbico, a

acidez total titulável, o pH e o ratio mantiveram-se constantes, independente dos

tratamentos a que foram submetidas as amostras. durante todo o período experimental. A

utilização de embalagem com filme de PVC inibiu a desidratação dos morangos ao

longo do annazenamento, além de causar redução do teor de sólidos solúveis das frutas

armazenadas por mais de 8 dias. Os tratamentos com 2,0 e 2,5 kGy causaram perdas

significativas de ácido ascórbico, sendo que a dose mais elevada também reduziu de

forma significativa a textura das frutas.

Foi realizada análise sensorial, utilizando-se 30 provadores não treinados, para se

avaliar a aceitabilidade dos morangos, em caixas plásticas sem filme de PVC, irradiados

com doses de 0,0; 1,5 ou 2,0 kGy e armazenados sob refrigeração por até 15 dias. Não

foi observado efeito de dose e as amostras foram consideradas aceitáveis, sem diferença

significativa entre as armazenadas por 1 ou 8 dias após a irradiação.
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Não foi obsevado, nas condições destes experimentos, aumento da conservação

dos morangos da variedade Toyonoka com a utilização de filme de PVC ou radiação.



EFFECTS OF GAMMA RADIATION AND PACKAGING ON CONSERVATION

OF TOYONOKA STRAWBERRIES STORED UNDER REFRIGERATION

Author: DanielIe Marinelli Dorningues

Adviser: Prof. Dr. RacheI Elisabeth Domarco

SUMMARY

Strawberries have short postharvest life due to the rapid spoilage caused by

fungaI infections, even when stored under refrigeration.

The effects of gamma radiation (0.0, 1.5, 2.0 and 2.5 kGy) and two kinds of

packages (plastic boxes with or without PVC film wrapping) were evaluated using

Toyonoka strawberries kept under refrigeration (3 to 6°C and reIative humidity of 55%)

for 1, 8, 15 and 22 days after irradiation, applied 1 day after harvesting.

Deterioration progression and loss of weight occurred in the course of storage

and a1though the content of ascorbic acid had also increased, total titrible acidity, pH and

ratio remained constant during alI the experimental period, independent of the samples

treatments. The use of PVC film packing inhibited dehydration of the strawberries along

the storage and also caused reduction in soluble solid content of the fruits stored for

more than 8 days. The treatments with 2.0 and 2.5 kGy had caused significant losses 01'

ascorbic acid the higher dose also significant1y reduced the texture ofthe fruits.

Sensorial analysis has been performed with 30 untrained judges to evaluate the

acceptability of strawberries packed without the PVC wrapping and irradiated with

doses of 0.0, 1.5 or 2.0 kGy. No irradiation effects were observed and the samples were

acceptable with no significant difference between samples stored for 1 or 8 days after

irradiation.

PVC film packaging and irradiation were not efficient in deIaying postharvest

decay ofToyonoka strawberries in the conditions used in these experiments.
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1 INTRODUÇÃO

As frutas constituem parte essencial em uma dieta humana balanceada pois são

importantes fontes de minerais e vitaminas, nutrientes indispensáveis para uma vida

saudável. Dentre as frutas consumidas mundialmente o morango encontra-se em uma

posição de destaque por ser muito apreciado pela sua aparência, sabor e perfume

agradáveis, além de ser uma importante fonte de vitamina C. Entretanto, sua vida pós

colheita é curta e, mesmo sob refrigeração, morangos são muito susceptíveis a fungos

que causam rápido apodrecimento.

Tradicionalmente, os incentivos ao desenvolvimento de atividades agrícolas são

direcionados principalmente ao aumento de produção e de produtividade, mas

atualmente maiores esforços estão sendo direcionados para a redução de perdas de

produção que ocorrem após a colheita; asSIm, atividades como manuseio,

armazenamento, processamento, preservação, comercialização, distribuição e utilização

de produtos agrícolas estão sendo aperfeiçoadas (Mermelstein, 1998).

A principal meta das pesquisas ligadas à pós-colheita de frutas e hortaliças é a

extensão da vida de prateleira destes produtos. Os principais processos de deterioração

estão relacionados a processos fisiológicos, tais como amadurecimento, brotamento e

senescência e a danos causados por fungos e desidratação (Shewfelt, 1986; O'Beirne,

1989).

Minimização de danos mecânicos durante colheita, transporte e armazenamento

e otimização das condições ambientais tais como temperatura, umidade relativa, luz e

composição atmosférica durante o armazenamento podem resultar na extensão da vida

de prateleira de frutas e hortaliças in natura. A utilização de métodos tais como

aplicação de produtos químicos via vaporização ou imersão, exposição à radiação
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ionizante logo após a colheita e ainda a utilização de embalagens apropriadas também

podem contribuir para uma melhor conservação. Geralmente dois ou mais tratamentos

são utilizados em conjunto visando um efeito sinergístico entre eles. Satin (1993) cita

resultados de pesquisas que indicam que os consumidores estão interessados em adquirir

produtos que não se deteriorem rapidamente, mesmo que o uso destas tecnologias

resultem em um acréscimo no preço final.

A refrigeração durante o armazenamento é o principal método utilizado para a

conservação do morango in natura, por retardar consideralvelmente o processo de

envelhecimento natural e o desenvolvimento de patógenos. Outros tratamentos têm sido

estudados, geralmente combinados com refrigeração. A utilização de embalagem com

modificação de atmosfera e tratamento com radiação gama se apresentam como técnicas

promissoras. (O'Beirne, 1989).

Embalar hortifrutícolas em filmes plásticos minimiza a desidratação e resulta na

formação de uma atmosfera enriquecida em C02 no interior da embalagem, devido à

contínua respiração destes produtos, promovendo redução no metabolismo e, além disso,

o aumento da concentração de C02 inibe o desenvolvimento de bactérias e fungos

(Paraskevopoulou-Paroussi et aI., 1995; Sarantópoulos et aI., 1998).

O tratamento com radiação gama pode ter quatro efeitos que são potencialmente

úteis no prolongamento da vida de prateleira de vegetais: doses entre 0,05 e 0,2 kGy

previnem o brotamento bulbos, tubérculos e raízes; doses entre 0,15 a 0,75 kGy

promovem a desinfestação de insetos; doses entre 0,25 a 1,0 kGy retardam o

amadurecimento e senescência de algumas frutas e doses entre 1,0 e 2,5 kGy inibem

desenvolvimento de fungos em frutas, tais como morangos. Doses superiores a estas

podem resultar em amolecimento, desenvolvimento de sabores desagradáveis,

amadurecimento anormal e outras desordens fisiológicas (Kader, 1986; O'Beirne, 1989).

Condições de cultivo, maturidade na época da colheita e características de cada

variedade de morango são importantes fatores que determinam o sucesso do emprego

das técnicas de conservação, aplicadas individualmente ou combinadas.

Visando mmnruzar perdas pós-colheita de morangos, fornecendo aos

consumidores um produto de alta qualidade, foram estudados, neste trabalho, os efeitos
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sinergísticos dos tratamentos de irradiação, refrigeração e embalagem na consevação e

qualidade de morangos da variedade Toyonoka.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Cultivo do morango

o moranguerro é uma planta herbácea e perene, pertencente à família das

Rosáceas, gênero Fragaria. A parte comestivel da planta é o morango, pseudofruto não

climatérico de aparência, aroma e sabor muito apreciados (Galletta & Bringhurst, 1989;

Padovani, 1991).

As variedades modernas de morangos, exceto por raras contribuições de F.

ovalis, foram quase que exclusivamente derivadas do cruzamento entre F virginiana e

F chiloensis. A espécie F virginiana, uma das três espécies de ocorrência natural nos

Estados Unidos, admirada pela produtividade, aroma e tamanho dos frutos, foi

introduzida na Europa em 1534. Os morangos chiloensis, nativos principalmente do

Chile e valorizados pelo seu sabor e dimensões pelos conquistadores espanhóis, foram

levados à Europa em 1714. As espécies nativas da Europa constrastavam-se com estas

duas espécies estrangeiras, pois apresentavam frutos pequenos, sendo mais utilizadas

como plantas ornamentais. No ano de 1750 fazendeiros ingleses desenvolveram o

lubrido F ananassa a partir do cruzamento destas duas espécies introduzidas resultando

em uma grande revolução no cultivo do morango dando ao mesmo a posição de

destaque que ocupa hoje (Galletta & Bringhurst, 1989).

A partir do século dezenove, variedades derivadas deste lubrido foram sendo

desenvolvidas e hoje crescem em várias regiões e em condições climáticas distintas,

tendo o seu cultivo se tomado uma importante atividade econômica em diversos países

(Padovani, 1991).



No Brasil o morango começou a ser cultivado no Rio Grande do Sul no IIIÍI ltt tllí

século vinte devido ao seu clima. A produção comercial no Estado de S;11l !'1I111..

desenvolveu-se a partir dos anos sessenta nos municípios de Suzano e Itaqucra, tll'lll li'!

em Jundiaí e mais tarde em Piedade e Atibaia. O Estado de São Paulo conta l'tílll li!;

maiores índices de produtividade, 35 toneladas por hectare em média (Padovani, I"" II

Segundo dados disponibilizados pela Food and Agriculture Organizatioll (lI llw

United Nations (FAO) a estimativa de produção mundial de morangos em 1999 l; d" .' ,H

milhões de toneladas métricas, sendo os principais países produtores os Estados 111I1I1ol.i

(28,1%), Espanha (13,1%) e Japão (7,1%). O Brasil é responsável por cerca de O.I"lt

desta produção, o equivalente a 2,3 mil toneladas (FAO 1999).

2.2 Desenvolvimento, fisiologia e composição nutricional

Após a transferência do pólen das anteras para os estigmas, tanto da meSlllll

como de outra flor, ocorre a fertilização dos óvulos, que se desenvolvem posteriormellh'

em pequenos frutos indeiscentes, denomidados aquênios. Estes frutos secos, contcm!l I

uma semente única, são os verdadeiros frutos do morangueiro. Ao se desenvolver, cada

aquênio produz uma pequena quantidade do hormônio ácido indole-3-acético (AlA), que

causa o crescimento e o amadurecimento de uma porção restrita do receptáculo. A /rula

morango inclui o receptáculo desenvolvido e amadurecido, os aquênios, que são os

pequenos pontos amarelos superficiais, e os minúsculos estiletes secos remanescentes.

Em razão destes estiletes é que os morangos recebem o nome de strawberry em inglês.

São necessários de 20 a 50 dias entre a polinização e o amadurecimento (Galletta &.

Bringhurst, 1989; Manning, 1993).

O desenvolvimento e concentração de nutrientes dos morangos dependem

principalmente da variedade e, além disso, fatores como temperatura, intensidade de luz

e humidade durante seu desenvolvimento têm conseqüências sobre o tamanho, formato,

firmeza, sabor e aroma dos frutos (Avigdori-Avidov 1986).

Os açúcares estão entre os principais componentes solúveis dos morangos e

atuam como fontes de energia para suas transformações metabólicas. Os teores de
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sacarose, glicose e frutose representam mais de 99% do total de açúcares no fruto

maduro, enquanto que sorbitol, xilitol e xilose estão presentes em quantidades traço

(Makinen & Sõderling, 1980). Glicose e frutose estão presentes no morango maduro em

quantidades equivalentes (2,3 e 2,2 g/100g de peso fresco, respectivamente), totalizando

83% do total de açúcares (Wrolstad & Shallenberger, 1981).

Tais como os açúcares, os ácidos também são importantes componentes do

sabor, sendo que a proporção entre açúcar e ácido presentes é frequentemente usada

como um indicador de aceitabilidade e qualidade dos frutos. Foram identificados mais

de 30 ácidos orgânicos em morangos, sendo que os predominantes são os ácidos CÍtrico e

málico em concentrações de 0,92 e 0,09 g/lOOg fruto (Avigdori-Avidov 1986; Green,

1971; Manning, 1993).

Além de ser considerado boa fonte de carboidratos pouco calóricos e fibras, o

morango também é rico em vitamina C (Galletta & Bringhurst, 1989). Um indivíduo

adulto necessita ingerir cerca de 50 mg desta substância diariamente, quantidade que

pode ser obtida com uma porção de morangos frescos. Esta vitamina é indispensável à

dieta humana pois é essencial ao desenvolvimento normal e manutenção do colágeno,

formação de proteínas do osso, aumento da resistência a infecções, facilita a absorção de

ferro e manutenção de tecido conjuntivo em vasos capilares, o que promove processos

de cura de feridas e previne hemorragias em pequenos vasos sanguíneos (Salunkhe et a!.,

1991). Na literatura são apresentados dados relativos ao teor de vitamina C, ácido

ascórbico, variando entre 39 a 89 mg/100g de fruta, sendo o valor médio típico 60

mg/lOOg de fruta (Avigdori-Avidov 1986; Green,1971; Salunkhe et al., 1991; Wills et

al., 1987).

A rapidez e a extensão com a qual frutas, tais como o morango, perdem firmeza

durante o amadurecimento é um fator de grande importância na manutenção de sua

qualidade e vida pós-colheita. No morango, a complexa relação entre a composição de

carboidratos, estrutura celular e propriedade fisica do tecido é ainda mais complicada

devido ao aumento do volume celular, o qual continua ao longo do amadurecimento. Os

principais componentes da parede celular do morango são as substâncias pécticas e

celulose (Avigdori-Avidov 1986; Manning, ]993).
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Os pigmentos encontrados nas frutas são importantes componentes estéticos,

além de indicadores da maturidade de muitos frutos. As antocianinas são as principais

responsáveis pela coloração avermelhada dos morangos maduros, sendo a

pelargonidina-3-monoglucosídeo o pigmento predominante (Avigdori-Avidov 1986;

Green,1971; Manning, 1993).

2.3 Doenças pós-colheita

O tempo com que frutas maCiaS frescas, tais como morangos, podem ser

estocadas em temperaturas acinta do congelamento é limitado, principalmente devido a

danos causados por fungos (Dennis, 1983).

Dentre os fungos que atacam o morango, Botrytis cinerea, ou mofo cinza, é

responsável pelas maiores perdas de produção. Os tecidos infectados por este fungo

inicialmente se tomam amarronzados, embora permaneçam firmes. Posteriormente, com

o desenvolvimento do fungo, forma-se uma camada branca acinzentada, correspondente

a seu estágio reprodutivo. A infecção dos morangos por este fungo ocorre durante a

floração, permanecendo latente no pedúnculo da fruta até seu amadurecimento, ou via

esporos que atingem as estruturas florais e a superficie da fruta durante a época da

colheita. Este fungo é capaz de crescer e infestar morangos armazenados a temperaturas

tão baixas quanto oDe e portanto seu desenvolvimento é apenas retardado pelo

resfriamento rápido e estocagem das frutas sob refrigeração (Dennis, 1983).

Wilcox & Seem (1994) estudaram as relações entre a incidência de B. cinerea em

morangos colhidos, avaliando variáveis ambientais e aplicações de fungicidas em

diferentes estágios da formação das frutas, desde a floração até a colheita. Duas

aplicações de fungicida, na forma de nebulização, durante a floração proporcionaram o

mesmo nível anual de controle que quatro ou cinco aplicações entre a floração e a

colheita, enquanto que a aplicação executada apenas após a floração não resultou em um

controle satisfatório. Da mesma forma, a incidência da doença foi fortemente

relacionada com as variáveis ambientais medidas durante o período de floração,



principalmente em épocas de alta umidade relativa, mas após este período, os fatores

ambientais tiveram pouca influência no desenvolvimento do mofo cinza após a colheita.

Além do B. cinerea outras espécies de fungos também são importantes causas de

perdas pós-colheita de morangos. Os fungos Mucor piriformis e Rhizopus spp

infeccionam frutas maduras ou danificadas, tomando os tecidos atacados bastante

amolecidos, minando líquido (Dennis, 1983).

2.4 Temperaturas de armazenamento

A durabilidade dos morangos colhidos é muito influenciada pela temperatura de

annazenamento. Sua vida útil pode ser de um dia apenas, se armazenado a 20°C, dois a

três dias a 12°C, três a quatro dias a 6°C (Mercantilia1
, citado em Thompson, 1996) ou

cinco a dez dias a O°C e umidade relativa de 90 a 95% (SeaLand2
, citado em Thompson,

1996).

Outros estudos indicam que morangos bem acondicionados podem reter seu

frescor por dez a quinze dias a temperaturas de -1 ou 3°C (Popova3
, citado em Avigdori

Avidov 1986) e podem se manter em boas condições por vinte dias a 2°C (Teixeira &

Baptista4, citados em Avigdori-Avidov 1986).

Para se avaliar os efeitos do pré-resfriamento de morangos, Nunes et aI. (1995)

utilizaram três variedades de morangos (Chandler, Oso Grande e Sweet Charlie)

submetidas ao pré-resfriamento com ar após permanência por O ou 6 horas a 30°C. As

amostras foram analizadas após armazenamento por uma semana a 1°C e um dia a 20°C.

O atraso no pré-resfriamento resultou em amostras com sintomas de desidratação, 14 a

22% menos firmes, mais escuras, menos brilhantes e aparentemente menos vermelhas, e

a acidez titulável foi levemente reduzida, apesar de não se notar diferenças significativas

I MERCANTILIA. Guide to food transport-fruits and vegetables. Mercantilia Publishers, 1989.
2 SEALAND. Shipping guide to perishables. lselim: SeaLand Service Inc., 1991.
3 POPOVA, L. Strawberry storage. Bulgarian Plodova Zelenchutsi Konsevi, v. 2, p. 23-25, 1976.
4 TEIXEIRA, A.R.; BAPTISTA, I.E. A preliminary study of irradiation ofagricultural products.
Agronomia Lusitana, v. 30, p. 101-113, 1968.
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no pH. Este atraso no pré-resfriamento também causou aumento de perdas nos teores de

ácido ascórbico, sólidos solúveis, frutose e glicose quando comparados com os

controles. Apesar das diferenças relacionadas à época de colheita e à variabilidade entre

cultivares, os resultados gerais foram similares e ilustraram a importância de um rápido

pré-resfriamento e subsequente armazenamento a baixas temperaturas para manutenção

de aparência e textura aceitáveis e do valor nutritivo dos morangos.

2.5 Efeitos de filmes plásticos na embalagem

Em estudo para se determinar os efeitos de diferentes temperaturas de

armazenamento, durabilidade e embalagem com filme plástico, Paraskevopoulou

Paroussi et aI. (1995) concluíram que durante o armazenamento houve decréscimo na

firmeza, nos parâmetros de cor L, a e b e na acidez titulável, aumento nos teores de

sólidos solúveis e escurecimento dos frutos. O armazenamento a 3°C foi mais eficiente

para a conservação do que a 6 ou 20°C. A durabilidade máxima foi de 6 dias a 3°C para

as amostras embaladas e de 4 dias para as não embaladas.

A utilização de filme de PVC de alta densidade na embalagem de morangos,

variedade Sequóia, prolongou a vida pós-colheita desses frutos por até 14 dias, quando

armazenados a 4°C e com umidade relativa de 90-95%, pois os teores de pH, sólidos

solúveis totais, acidez total titulável, açúcares totais e redutores encontravam-se na faixa

ideal para consumo enquanto que os frutos não embalados com PVC apresentaram

efeitos da desidratação após o mesmo tempo de armazenamento (Scalon et aI., 1996).

Nunes et aI. (1998), em experimento utilizando embalagens abertas ou envoltas

com PVC, relatam que não há diferença significativa na perda de peso em amostras com

o mesmo tipo de embalagem quando armazenadas por 8 dias a 1 ou 10°C. O conteúdo

total de ácido ascórbico, expresso em peso seco, das amostras com PVC sofreu pouca

alteração durante o armazenamento por 8 dias a 1 ou 10°C, enquanto que nas amostras

sem PVC as perdas foram de 20 a 30% a 1°C e de 30 a 50% a 10°C, neste mesmo

período. As concentrações gasosas dentro da embalagem de PVC se mantiveram
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estáveis com o armazenamento: 19 e 16% de O2 c OJ~ c 2% de CO2, respectivamente, a 1

ou 10°C após 8 dias.

Embora níveis entre 1,5 e 20% de CO2 combinados com armazenamento

refrigerado possam resultar na inibição do desenvolvimento de B. cinerea e assim

viabilizar o armazenamento por até três semanas, níveis mais elevados desse gás podem

causar danos aos morangos, tornando-os menos saborosos ou desenvolvendo um sabor

desagradável. O CO2 pode ter efeito de realçar a firmeza de algumas variedades de

morangos estocadas por curto prazo (Smith & Skog, 1992; Thompson, 1998), mas

também pode alterar a coloração interna das frutas, associada com aumento do pH e

redução dos conteúdos de ácido málico e cítrico e elevação do teor de ácido succínico

(Holcroft & Kader, 1999).

2.6 Tratamento com radiação gama

Segundo Desai e Salunkhe (1991), o sucesso da técnica de irradiação em frutas e

vegetais depende da variedade e maturidade do produto, embalagem, tratamento

químico pré-irradiação e temperatura de armazenamento.

Resultados de muitos estudos realizados em vários países e envolvendo diversas

variedades, indicam uma dose média de 2 kGy e um limite máximo de 3 kGy para a

redução das infecções causadas por fungos, sem contudo afetar excessivamente a

qualidade do morango. A dose mínima para se obter bons resultados é 1,5 kGy enquanto

que doses superiores a 3 kGy freqüentemente resultam em uma textura mais macia,

perda de cor e de outros atributos de qualidade (Thomas, 1993).

De acordo com D'Amour et aI. (1993), a irradiação de morangos com 4 kGy

causa amolecimento do tecido e parcial degradação dos polissacarídeos da parede

celular, sendo este mecanismo de degradação diferente do causado pelo amadurecimento

da fruta.



11

Envolver as caixas de morangos com filmes de PVC ou polietileno previnem

contaminação pós-irradiação e infecção (Curzio & Piccini5
; Meshitsuka6 et aI., citados

em Thomas, 1993), mas em alguns casos não foi observada nenhuma vantagem

(Markakis7 et aI., citado em Thomas, 1993).

A irradiação de morangos frescos, variedade Pocahontas, com dose de 2 kGy

inibiu seu apodrecimento. A vida útil das frutas tratadas foi extendida em 12 dias

comparada com os controles (Bogunovic et aI. 1986).

Zegota (1988) estudou os efeitos de tratamentos com radiação combinados com

armazenamento a frio. Morangos Dukat, com ou sem pedúnculos, foram irradiados com

doses de 2,5 ou 3,0 kGy entre 6 a 10 ou 20 a 24 horas após a colheita. Os resultados da

análise sensorial mostraram que a vida útil das frutas pode ser prolongada por pelo

menos 9 dias. Um tempo menor entre a colheita e a irradiação aumentou a conservação.

A irradiação dos morangos não alterou a acidez titulável ou o conteúdo de açúcares

redutores embora a intensidade de cor e os níveis de ácido ascórbico tenham diminuido

proporcionalmente com a dose absorvida e o tempo de armazenamento.

Morangos foram irradiados com O; 0,3 ou 2,0 kGy e armazenados a 4°C por 32

dias em ar ou com atmosfera controlada (5% O2 + 10% CO2). Baixa dose de irradiação

(0,3 kGy) e alto nível de C02 (10%) retardaram o amadurecimento e controlaram o

decaimento com mínimos danos ao tecido das frutas. A irradiação com 2 kGy resultou

em poucos beneficios adicionais. O armazenamento a atmosfera controlada combinado

com irradiação (0,3 ou 2,0 kGy) reduziram a síntese de antocianina durante o

armazenamento. (Couture & Willemot, 1991).

Morangos embalados com 10% de C02, resfriados por 3 horas, irradiados com

doses entre 0,3 e 1,0 kGy e remoção da atmosfera modificada após 3 dias, para simular

distribuição comercial, foram considerados aceitáveis após 18 dias, embora ligeiramente

5 CURZIO, O.A.; PICCINI, l.L. Intluence ofirradiation time on strawberry shelflife. Deutsche
Lebensmittel Rundschau, v. 80, n.5, p.146, 1984.
6MESHITSUKA, G.; OKA, M.; YAMAKAZI, K.; MATSUBARA, H.; TEBEI, K. Preservation of
strawberries by 6OCO gamma-radiation. Tokyo Metropolitan lsol. Cenl. Annual Report, v.l, p.82, 1962.
7MARKAKIS, P.; NICHOLAS, RC.; GILL, W.J.; BLAIR. G.; DIAS-SANTlAZO, N. lrradiation of
fruits and vegetables. USAEC, Div. Tech. Inf. Rep., 1971.
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escurecidos, enquanto que os tratados apenas com modificação de atmosfera estavam

macios demais e deteriorados, mas com sahor ainda aceitável, e as amostras controle não

estavam mais em condições de serem comercializadas, por estarem deterioradas,

enrugadas e descoloridas (Marcotte, 1992).

O teor de vitamina C de quatro variedades do morangos (Pantagruella, Hapil,

Cambridge Vigour e Cambridge Favourite) foi determinado antes e após tratamento com

radiação ionizante nas doses de 1, 2 e 3 kGy e annazenamento por 5 e 10 dias a 6°C. As

três variáveis examinadas, irradiação, armazenamento e variedade, afetaram

significantemente os teores de ácido ascórbico totaL ácido ascórbico e ácido

dehidroascórbico. Embora a irradiação tenha afetado a concentração de vitamina C em

todas as variedades, esta mudança foi pequena comparada com a grande variação

observada entre as variedades (Graham & Stevenson, 1997).



3 MATERIAL E MÉTODOS

o trabalho experimental foi dividido em duas etapas, por razões práticas, com o

objetivo de primeiramente verificar qual dos dois tipos de embalagem e qual dose de

radiação é mais eficaz na conservação do morango da variedade Toyonoka e

posteriormente avaliar a aceitação do produto irradiado.

Os frutos utilizados, cultivados em Piedade (SP), foram colhidos, selecionados,

embalados em caixas plásticas perfuradas e transportados no mesmo dia para o

Laboratório de Irradiação de Alimentos e Radioentomologia do Centro de Energia

Nuclear na Agricultura (CENNUSP), em Piracicaba (SP).

A irradiação e as análises fisico-químicas, exceto textura, e a análise sensorial

foram realizadas no Laboratório de Irradiação de Alimentos e Radioentomologia. J\

fonte de radiação utilizada foi um irradiador de Cobalto-60 modelo Gammabeam 650. da

Nordion - Canadá, com atividade média de 4,3xlO10 Bq durante a realização dos

experimentos.

3.1 Primeiro experimento

Na primeira etapa deste projeto foram analisados a aparência dos frutos e os

parâmetros fisico-químicos de qualidade para se determinar a eficácia da radiação gama

no prolongamento da vida útil dos morangos, armazenados sob refrigeração, em dois

tipos de embalagem.
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o experimento seguiu o esquema fatorial 2x4x4 correspondente a dois tipos de

embalagem (caixas de polietileno perfuradas com e sem filme plástico de PVC

transparente envolvendo-as), quatro doses de radiação (O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy), aplicadas

um dia após a colheita, e quatro períodos de armazenamento (1º, 8º, 15ºe 22º dia após a

irradiação) a temperatura entre 3 a 6°C e 55% de umidade relativa. Este esquema fatorial

foi montado em três blocos completos casualizados, com trinta dias de intervalo entre

cada um, sendo utilizada uma amostra por tratamento em cada bloco, considerando cada

amostra urna repetição.

As amostras eram constituídas de aproximadamente 400 gramas de morangos

previamente selecionados e embalados em caixa perfurada de polietileno. De acordo

com o delineamento experimental, foi colocado filme plástico de PVC em 16 das 32

amostras de cada bloco. Foi utilizado filme plástico da marca Vitafilme colocado

manualmente de forma a que o filme ficasse sobreposto apenas na parte de baixo das

caixas. Foi escolhido este tipo de filme por ele ser comumente utilizado para embalar

alimentos no comércio. As amostras foram então etiquetadas para identificação de cada

urna, pesadas e armazenadas sob refrigeração.

No dia seguinte à colheita as amostras foram retiradas, de quatro em quatro, da

refrigeração e levadas à fonte de 60CO onde foram irradiadas (Figura 1) e logo após este

processo retomaram ao armazenamento refrigerado.

3.1.1 Procedimento

Seguindo os períodos estipulados de armazenamento, as amostras utilizadas

(Figura 2) foram pesadas e avaliadas quanto à aparência dos frutos (número de

morangos com algum sinal de podridão em relação ao número total de morangos da

caixa) e logo após foram realizadas as medidas de cor.
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Figura 1 - Quatro amostras de morangos, variedade Toyonoka, embaladas e colocadas

em suporte de madeira de forma a ficarem no centro do irradiador de 60CO

modelo Gammabean 650 (Nordion-Canadá).
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Figura 2 - Exemplo de grupo de amostras de morango analisadas ao fim de cada período

de armazenamento (SF = caixa plástica sem filme; CF = caixa plástica com

filme de PVC; irradiadação nas doses de 0,0; 1,5; 2,0 ou 2,5 kGy).
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Foram utilizadas fatias de 7 a 8 morangos de cada amostra, escolhidos ao acaso,

para a determinação do ácido ascórbico e o restante destes morangos foram liquefeitos

com o auxilio de um mixer para os testes de pH, acidez total titulável e sólidos solúveis.

Os demais morangos foram novamente armazenados, em suas embalagens, sob

refrigeração, e posteriormente foi avaliada a textura dos frutos.

3.1.2 Variáveis analizadas

a) Peso: Medida pela diferença de peso entre as amostras embaladas no dia

anterior à irradiação e no momento da avaliação das mesmas. Foi utilizada urna balança

semi-analítica Gehaka tipo BG8000 e os resultados foram expressos em porcentagem de

perda de peso.

b) Coloração: A avaliação instrumental de cor é geralmente efetuada usando-se

uma medida de diferença de cor que se aproxima espectralmente das funções padrões

observadas pelo olho humano, expressa através dos parâmetros L, a e b (Dixon &

Hobson, 1984). O valor L indica a luminosidade da cor, variando de branco (O) a preto

(100); os valores a e b são relativos ao croma, com o a atuando no intervalo do verde

(-60) ao vermelho (+60), e o b atuando no intervalo do azul (-60) ao amarelo (+60). O

matiz (h) e o Croma (C) podem ser calculados a apartir das equações abaixo:

h=(a/b)

Os parâmetros de cor L, a e b da parte externa dos morangos foram medidos com

o auxilio de um colorímetro Color Meter-Minolta 200B, sendo consideradas 7 frutas por

tratamento e duas leituras realizadas em lados opostos para cada fruta, segundo

recomendação de Sacks & Shaw (1994).
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c) Sólidos Solúveis (TSS): O teor de sólidos solúveis, expressos em graus Brix,

foi determinado em refratômetro Auto Abbe, modelo 10500/10501, utilizando-se três

porções de morangos liquefeitos de cada amostra.

d) Acidez Total Titulável (ATT): Para cada amostra foram consideradas três

repetições, cada uma constituida de 10 gramas de morango liquefeito diluído em 100 mL

de água destilada e tituladas com solução 0,1 M de NaOH até pH 8,1. A acidez total

titulável foi expressa em miligramas de ácido cítrico por 100 gramas de polpa de

morango.

e) Ratio: Obtido pela relação sólidos solúveis/acidez total titulável.

1) pH: Medido em potenciômetro DIGIMED modelo DMPH-2 a partir de

amostras liquefeitas.

g) Ácido Ascórbico: Foram utilizados, de cada amostra, 10 gramas de fatias de

morangos triturados com 20 rnL de ácido oxálico. A estas soluções foram adicionadas

pequenas quantidades de Celite para reduzir a pigmentação e, em seguida, foram

filtradas em papel de filtro. Alíquotas de 2 rnL destas soluções foram tituladas com 2,6

diclorofenolindofenol, com três repetições por amostra. Os resultados foram

determinados por comparação com titulação realizada com uma padrão de ácido

ascórbico a 0,2 mg/rnL e expressos em miligramas de ácido ascórbico por 100 gramas de

polpa de morango.

h) Textura: Para cada tratamento foram realizadas três medidas utilizando-se

amostras de cerca de 50 gramas de morangos inteiros, mas sem os cálices, colocados ao

acaso dentro da célula teste de um "Texture Testing System" modelo TP-1, do

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição (ESALQfUSP). Este

equipamento era provido de um anel de prova de 300 lbf, estava acoplado a um

registrador automático de força e operava com célula padrão de cisalhamento e
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compressão CS-l, com dez lâminas de IIX de polegada de expessura e ângulos de 90

graus. A velocidade de descida do pistão IlJi de 20 cm/min. Os resultados foram

expressos em libra-força por grama de amostra.

3.2 Segundo experimento

Este experimento foi montado segundo o esquema fatorial 1x3x3x4

correspondente a um tipo de embalagem (caixas de polietileno perfuradas sem filme

plástico de PVC transparente), três doses de irradiação (O; 1,5 e 2,0 kGy) aplicadas um

dia após a colheita, três períodos de armazenamento (l º, 8º e 15º dia após a irradiação) a

temperatura entre 3 a 6°C e 55% de umidade relativa e quatro repetições, ou seja, cada

amostra de 400 gramas de morangos em uma caixa correspondeu a urna repetição.

3.2.1 Procedimento

Respeitando os três períodos de armazenamento estipulados neste experimento,

cada amostra foi avaliada quanto à quantidade de frutos com sinais de apodrecimento em

relação à quantidade total de frutos presentes em cada caixa. Os morangos ainda em

boas condições de consumo foram devidamente lavados, os cálices removidos e, então,

foram utilizados para a análise sensorial.

3.2.2 Análise sensorial

As amostras foram avaliadas quanto à sua aceitação por 30 provadores não

treinados, utilizando-se uma escala hedônica de nove notas. Cada amostra apresentada

aos provadores podia ser classificada entre extremamente aceitável, equivalente a nota 9,

e extremamente inaceitável, equivalente a nota 1 (Apêndice 1).

Cada provador recebeu três amostras referentes a três doses (0,0; 1,5 e 2,0 kGy).

As amostras eram constituídas de dois frutos inteiros, sem os cálices, servidos em copos

plásticos brancos, identificados por números de três dígitos e dispostos aleatoriamente
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em bandejas de plástico branco. As análises fóram realizadas em cabines individuais

com iluminação branca fluorescente.



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Primeiro experimento

A partir dos dados obtidos nos três blocos deste experimento, foram calculados a

média e seu desvio padrão para os diferentes parâmetros de qualidade avaliados (Anexos

I a 11). Estes dados também foram submetidos à análise estatística através da utilização

do Programa Estatístico SAS (1985), considerando o delineamento fatorial do primeiro

experimento. Foi realizada a Análise de Variância com Teste F (Tabelas 1 e 2) e

posteriormente o Teste de Tukey, para os casos em que o Teste F foi significativo ao

nível de 5%, ilustrados nas Figuras 3 a 8 e na Tabela 3.

Através das Análises de Variância observa-se que as doses de radiação

influenciaram somente dois parâmetros: textura e teor de ácido ascórbico, enquanto que

o fator período de armazenamento causou diferenças significativas na deterioração,

peso, parâmetros de cor, teor de sólidos solúveis e ácido ascórbico. Peso, teor de sólidos

solúveis e teor de ácido ascórbico também foram influenciados significantemente pela

embalagem, com interações significativas entre o período c a embalagem nos dois

primeiros parâmetros.

4.1.1 Deterioração

A progressão da deterioração está ilustrada na Figura 3, sendo que as amostras

armazenadas por 1 e 8 dias não diferem entre si ao nível de 5%. Infelizmente, de acordo

com a análise estatística (Tabela 1), não foi possível detectar efeitos positivos na
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Tabela 1 - Análise de Variância com Teste F para deterioração e parâmetros fisicos

analisados.

c.v. TESTE F

GL
%

Peso (g) L b
Textura

Deterioração a (Ibf/g)
Dose (O) 3 1,16 2,64 1,03 0,66 0,13 5,65*

Período (P) 3 29,67* 214,93* 3,07* 2,87* 6,13* 1,87
Embalagem (E) 1 1,08 782,88* 1,77 0,55 0,74 1,53

OXP 9 0,88 0,42 1,27 0,86 0,77 1,15
OXE 3 0,02 2,21 0,81 1,56 1,10 1,23
PXE 3 0,63 85,67* 1,36 0,39 0,62 0,66

OXPX E 9 0,49 0,41 1,12 0,93 0,42 1,04
Bloco 2 11,13 1,67 5,23 3,05 17,49 0,39

Resíduo 62
TOTAL 95

(*) valor F significativo ao nível de 5%.

Tabela 2 - Análise de Variância com Teste F para os parâmetros químicos analisados.

c.v. TESTE F

TSS ATT Ac. Ascórbico
GL (OBrix)

(mg ác. CÍtrico / Ratio pH (mg ác.ascórbico /
100 g polpa) 100g polpa)

Dose (O) 3 0,70 1,85 2,10 1,18 3,34*
Período (P) 3 8,51 * 1,42 2,75 1,74 29,38*

Embalagem (E) 1 25,37* 1,76 1,54 0,24 4,77*
OXP 9 1,04 0,77 0,68 0,52 1,03
OXE 3 0,72 0,53 0,54 0,09 0,47
PXE 3 4,98* 1,09 1,03 1,11 1,40

OXPX E 9 0,65 0,88 0,57 0,67 0,11
Bloco 2 69,24 1,91 19,69 3,06 29,99

Resíduo 62
TOTAL 95

(*) valor F significativo ao nível de 5%.
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utilização de fihne plástico de PVC na embalagem ou nos tratamentos com radiação

gama na inibição da deterioração das amostras.

Garcia et aI. (1998), estudando efeitos de embalagens (sem fihne plástico e

filmes de PVC, celulose e polipropileno perfurado e não perfurado) em duas variedades

de morangos (Oso Grande e Camarosa) armazenados por 1, 2 e 4 dias a 18°C, também

não notaram diferença no grau de deterioração entre as frutas nestes cinco tipos de

embalagem.
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As médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 0,05 de significância

Figura 3 - Porcentagem de deterioração de morangos irradiados e armazenados sob

refrigeração.

4.1.2 Peso

As amostras sofreram progressiva perda de peso durante o armazenamento,

tendência mais dramática nas amostras sem o filme plástico (Figura 4). Este resultado

era previsto, uma vez que um dos principais efeitos da utilização de filmes plásticos nas
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embalagens é reduzir as perdas de peso do produto que ocorrem por desidratação

(Sarantópoulos et aI. 1998).
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As médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 0,05 de significância

Figura 4 - Variação de peso em morangos irradiados, conforme o tipo de embalagem,

durante o armazenamento.

4.1.3 Cor

o período de armazenamento afetou de maneira significativa a cor dos morangos

(Tabela 3), quando avaliada instrumentalmente. Visualmente, na execução das análiscs,

essas alterações não foram percebidas. Entretanto, Instrumar Engineeringll c Wcitz'l,

citados em Sacks & Shaw (1994), afirmam que o matiz (h) e o Croma (C) podcm scr

perceptíveis visualmente caso as diferenças sejam de pelo menos uma unidadc, cnquanto

que diferenças de duas unidades são facilmente observadas. A partir das médias para

cada parâmetro de cor, em relação aos períodos de armazenamento, foram calculados os

valores de h e C (Tabela 4). Os valores crescentes do Croma com o armazcnamcnto

8 INSTRUMAR ENGINEERING. Colormet user's manual. Instrumar Eng. 1989.
9 WEITZ, J. Minolta. Comunicação pessoal.
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indicam que ocorreu intensificação da coloração avermelhada dos morangos com o

passar do tempo.

Tabela 3 - Valores médios dos parâmetros de cor L, a e b dos morangos ao longo

de quatro períodos de armazenamento (l º, 8º, 15º e 22º dia).

Período L a b

lº dia 39,13 ± 0,11 ab 40,28 ± 0,09 a 26,60 ± 0,07 a

8ºdia 38,26 ± 0,14 ab 42,73 ± 0,07 b 26,66 ± 0,10 ab

15ºdia 41,65 ± 0,15 b 41,70 ± 0,09 ab 28,89 ± 0,11 b

22º dia 36,48 ± 0,79 a 41,70 ± 0,47 ab 28,23 ± 0,09 b

As médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 0,05 de significância

Tabela 4 - Valores dos parâmetros de cor h e C calculados de acordo com os períodos

de armazenamento (lº, 8º, 15º e 22º dia).

Período h C
--_._---~,~.~.__ .. -_.-._. __._._-

1º dia 0,99 48,28

8ºdia 1,01 50,36

15ºdia 0,97 50,77

22º dia 1,00 51,85
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4.1.4 Sólidos solúveis

Os dados obtidos para o teor de sólidos solúveis, entre 9,07 a 10,60oBrix indicam

que a variedade Toyonoka utilizada neste experimento é mais doce que as variedades

Dover e Campineiro, 6,3 e 6,7°Brix, respectivamente, determinadas por Berger (1997); e

Sequóia, 7,7 a 9,6°Brix, determinado por Scalon et a\. (1996).

Houve efeito de embalagem e período de armazenamento para este parâmetro de

qualidade (Tabela 2). Os teores de sólidos solúveis das amostras embaladas com filme

plástico decresceram com o aumento do período de armazenamento, apresentando

diferenças significativas no intervalo entre 8 e 15 dias. Tal fato não foi obsevado nas

amostras sem a embalagem com filme plástico (Figura 5).

Scalon et a\. (1996) e Garcia et aI. (1998) também afirmaram ter observado

decréscimo deste teor durante o armazenamento, sendo que as amostras sem embalagem

com fihne plástico sofreram este efeito em menor escala, quando comparada com as

embaladas, resultado provavelmente devido à perda de água das frutas.
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Figura 5 - Teor de sólidos solúveis COBrix) de morangos irradiados, em dois tipos de

embalagem, em função do período de armazenamento.
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4.1.5 Acidez total titulável, ratio e pH

Segundo resultado da análise estatística não houve efeitos significativos de

annazenamento, embalagem ou dose na acidez total titulável, ratio e pH (Tabela 2). Os

dados relativos a estes parâmetros de qualidade encontram-se tabelados em anexo.

Os valores obtidos para a acidez total titulável, entre 0,85 a 0,99 mg/l00g, estão

dentro da faixa descrita na literatura, entre 0,42 a 1,42 mg/1 OOg (Berger, 1997; Scalon et

aI. 1996; Wills et aI., 1987).

O ratio é um indicativo do grau de maturação e sabor de frutos. Os valores

encontrados neste experimento, entre 9,53 a 11,85, são próximos dos valores máximos

obtidos por Scalon et aI. (1996).

Os resultados obtidos para pH, entre 3,53 a 3,69, são superiores aos descritos por

Berger (1997) e Green (1971) e próximos dos obtidos por Scalon et aI. (1996).

4.1.6 Ácido ascórbico

Os conteúdos de ácido ascórbico (63,18 a 99,50 mg/lOOg), obtidos para a

variedade estudada, mostram-se superiores aos valores médio e máximo, 60 e 89

mg/lOOg de fruta, respectivamente, descritos por Olliver1Ü (citado por Green 1971),

indicando ser a variedade Toyonoka rica em vitamina C.

Através da Figura 6 constata-se que houve uma diminuição no teor de ácido

ascórbico com o aumento das doses de radiação, sendo que a dose de 1,5 kGy não

diferiu da testemunha nem das demais amostras irradiadas. Os morangos irradiados com

2,0 e 2,5 kGy sofreram perdas significativas em relação à testemunha, mas não diferiram

entre si.

A Figura 7 demonstra que não houve diferença significativa entre as embalagens

com relação ao teor de ácido ascórbico. Nota-se também que ocorreu aumento do teor

10 OLLIVER, M. In SEBRELL, W.H. & HARRIS, R.S. (Eds). Tbe Vitamins, 2nd 00. London: Academic
Press, 1967.
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As médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 0,05 de significãncia

Figura 6 - Teor de ácido ascórbico (mg/lOOg) de morangos submetidos a diferentes

doses de radiação.
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de morangos irradiados.
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desse ácido ao longo do armazenamcnlo ('OIllO a utilização do filme plástico contribuiu

na retenção de umidade dos morangos (hgura 4), poderia-se acreditar que o aumento

desse teor, com o período de armazenamcnto, fósse resultado de sua síntese. Contudo,

Nunes et aI. (1998) afirmam que a manutenção ou elevação dos níveis de ácido

ascórbico durante o armazenamento é decorrente principalmente do aumento de

concentração devido à desidratação dos morangos.

4.1.7 Textura

De acordo com os resultados da análise estatística (Tabela 1) houve houve efeito

significativo de dose neste parâmetro. Pode-se notar, através da Figura 8, uma

progressiva diminuição na textura com o aumento das doses de radiação, sendo que

apenas a dose de 2,5 kGy diferiu estatisticamente da testemunha. As demais amostras,

irradiadas com 1,5 e 2,0 kGy, não sofreram perdas significativas de textura quando

comparadas com a testemunha.
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Figura 8 - Variações de textura (lbf/g) de morangos submetidos a diferentes doses de

radiação.
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Embora alguns autorcs, tais COIl\O Smith & Skog (1992) e Thompson (1998),

mencionem que pode ocorrer aumcnto da firmeza em morangos de algumas variedades,

resultante do CO2 formado dentro das emhalagens, tal fato não foi observado na

variedade Toyonoka nas condições deste experimento.

4.2 Segundo experimento

Da mesma maneira como se procedeu no pnmerro experimento, foram

calculados a média e o desvio padrão para os parâmetros avaliados no segundo

experimento, deterioração e aceitação (Anexos 16 e 17). Estes dados também foram

submetidos à análise estatística através da utilização do Programa Estatístico SAS

(1985), considerando seu delineamento experimental com Análise de VarÍância com

Teste F (Tabela 5) e Teste de Tukey, para os casos em que o Teste F foi significativo ao

nível de 5%, ilustrados nas Figuras 9 e 16.

Tabela 5 - Análise de Variância com Teste F para deterioração e análise sensorial.

c.v.
GL

Dose (D) 2
Período (P) 2

DXP 4
Resíduo 27
TOTAL 35

Deterioração
0,67
9,27*
0,39

TESTE F

Análise Sensorial
0,10
3,63*
1,32

(*) valor F significativo ao nível de 5%.
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4.2.1 Deterioração

De acordo com a análise estatística dos dados, pode-se observar que não houve

diferença significativa entre as doses de radiação na progressão da deterioração, como

observado no primeiro experimento, havendo efeito apenas do período de

armazenamento (Tabela 5). Apesar de novamente se observar aumento na deterioração

dos morangos com o período de armazenamento, esse aumento foi mais pronunciado aos

15 dias de armazenamento no primeiro que no segundo experimento (Figuras 3 e 9).

As Figuras 10 a 14 referem-se as amostras submetidas aos tratamentos com

radiação e armazenamento por 8 ou 15 dias. Elas ilustram a variabilidade das amostras

analisadas neste experimento quanto à deterioração, fato este que provavelmente

contribuiu para que não fosse observado efeito benéfico dos tratamentos na conservação

destes morangos.
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Figura 9 - Porcentagem de deterioração de morangos irradiados e armazenados soh

refrigeração.
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Figura 10 - Quatro amostras irradiadas com 0,0 kGy (testemunhas) e analisadas 8 dias

após o tratamento com radiação. No centro da foto encontram-se os

morangos com algum sinal de apodrecimento sobre as tampas das

respectivas amostras.
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Figura 11 - Quatro amostras irradiadas com 1,5 kGy e analisadas 8 dias após o

tratamento com radiação. No centro da foto encontram-se os morangos

com algum sinal de apodrecimento sobre as tampas das respectivas

amostras.
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Figura 12 - Quatro amostras irradiadas com 2,0 kGy e analisadas 8 dias após o

tratamento com radiação. No centro da foto encontram-se os morangos

com algum sinal de apodrecimento sobre as tampas das respectivas

amostras.
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Figura 13 - Quatro amostras irradiadas com 0,0 kGy (testemunhas) e analisadas 15 dias

após o tratamento com radiação. No centro da foto encontram-se os

morangos com algum sinal de apodrecimento sobre as tampas das

respectivas amostras.
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Figura 14 - Quatro amostras irradiadas com 1,5 kGy e analisadas 15 dias após o

tratamento com radiação. No centro da foto encontram-se os morangos

com algum sinal de apodrecimento sobre as tampas das respectivas

amostras.
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Figura 15 - Quatro amostras irradiadas com 2,0 kGy e analisadas 15 dias após o

tratamento com radiação. No centro da foto encontram-se os morangos

com algum sinal de apodrecimento sobre as tampas das respectivas

amostras.

-c3Il3_iliillli_........._ ....._ .... ...;.....;...-....__
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4.2.2 Aceitação

Neste caso também houve inl1uência apenas do período, não pOdendo ser

detectada diferença entre amostras irradiadas e não irradiadas. Embora se possa notar

diferença estatística aos 15 dias de armazenamento, não se observam alterações

marcantes nas notas dos provadores (Figura 16), comprovando que o produto apresentou

boa qualidade mesmo após 15 dias de armazenamento.
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As médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 0,05 de significância

Figura 16. Aceitação de morangos irradiados em relação ao seu armazenamento.



5 CONCLUSÕES

Nas condições em que os experimentos foram realizados, pode-se observar que,

durante o armazenamento, houve progressão na deterioração e na perda de peso e, apesar

de também ter sido verificado aumento no teor de ácido ascórbico, a acidez total

titulavel, o pH e o ratio mantiveram-se constantes durante todo o período experimental.

A utilização de embalagem com filme de PVC teve efeito em reduzir a perda de peso ao

longo do armazenamento, além de causar diminuição do teor de sólidos solúveis das

frutas armazenadas por mais de 8 dias. Os tratamentos com 2,0 e 2,5 kGy causaram

perdas significativas de ácido ascórbico, sendo que a dose mais elevada também reduziu

de forma significativa a textura das frutas.

Os resultados obtidos na análise sensorial demonstram que houve influência

apenas do período, não podendo ser detectada diferença entre amostras irradiadas com

0,0; 1,5 ou 2,0 kGy, sendo todos os tratamentos considerados como aceitáveis durante o

armazenamento por até 15 dias.

De acordo com estes resultados, os tratamentos com radiação gama e embalagem

com filme de PVC, nas condições em que foram aplicados, não proporcionaram

aumento na conservação dos morangos da variedade Toyonoka. Entretanto, sugere-se

que novas pesquisas sejam realizadas com outros tipos de embalagens e com um

irradiador de maior atividade, para se viabilizar um maior número de amostras por

tratamento.



ANEXO: Tabelas de dados
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AI Variação de Peso

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes a variação

de peso (%) de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de armazenamento

(lº, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem filme plástico e

CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas (O; 1,5; 2,0 e 2,5

kGy).

Tratamento l Q dia 8Q dia 15Q dia 22Q dia

0,0 SF 0,77 ± 0,08 2,86 ± 0,55 4,84 ± 0,41 7,69 ± 2,01

0,0 CF 0,17 ± 0,06 0,64 ± 0,19 1,30 ± 0,19 1,87 ± 0,59

1,5 SF 0,91 ± 0,31 3,11 ± 0,58 5,23 ± 1,26 7,39 ± 0,09

1,5 CF 0,22 ± 0,06 0,66 ± 0,13 1,12 ± 0,14 1,61 ± 0,16

2,0 SF 1,38 ± 0,55 3,02 ± 0,14 6,40 ± 0,99 8,29 ± 1,25

2,0 CF 0,17 ± 0,08 0,74 ± 0,14 1,26 ± 0,22 1,72 ± 0,43

2,5 SF 1,20 ± 0,42 3,65 ± 0,45 5,73 ± 0,76 8,80 ± 0,90

2,5 CF 0,20 ± 0,04 0,71 ± 0,08 1,27 ± 0,08 1,77 ± 0,24
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A2 Deterioração

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao

deterioração (%) de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de

armazenamento (1º, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem

filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas

(O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF O 3,13±5,41 19,41 ± 27,81 53,54 ± 20,63

0,0 CF O O 23,26 ± 20,66 42,21 ± 21,59

1,5 SF O 3,03 ± 5,25 19,84 ± 14,11 43,43 ± 39,08

1,5 CF O 1,04 ± 1,80 26,95 ± 21,72 28,46 ± 23,73

2,0 SF O 2,94 ± 5,09 6,04 ± 3,18 49,70 ± 47,25

2,0 CF O O 11,87 ± 13,98 28,52 ± 25,42

2,5 SF O 1,04 ± 1,80 24,83 ± 31,75 22,39 ± 14,11

2,5 CF O O 8,98 ± 10,98 25,60±8,18
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A3 Parâmetro de Cor L

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao

parâmetro de cor L de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de

armazenamento (l º, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem

filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas

(O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF 39,71 ± 2,61 37,62 ± 4,45 41,38 ± 0,93 * 37,46 **
0,0 CF 39,18 ± 2,63 38,76 ± 4,95 40,52 ± 6,31 * 39,61 **
1,5 SF 39,62 ± 3,31 39,34 ± 3,07 42,22 ± 4,94 38,74 **
1,5 CF 38,45 ± 3,41 38,21 ± 3,88 41,99 ± 0,65 * 40,89 **
2,0 SF 40,10 ± 3,67 39,02 ± 4,98 41,35 ± 0,85 39,33 **
2,0 CF 40,13 ± 1,99 36,60 ± 0,33 41,47 ± 2,25 39,Tl ± 0,26 *

2,5 SF 37,17 ± 2,37 38,41 ± 3,57 40,85 ± 4,47 * 1X,14t \,57

2,5 CF 38,60 ± 3,63 38,19 ± 4,39 42,80 ± 4,12 J9,67 J 1,65

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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A4 Parâmetro de Cor a

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao

parâmetro de cor a de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de

armazenamento (lº, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem

filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas

(O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF 39,83±1,11 42,19 ± 1.18 42,86 ± 2,14 * 44,91 **

0,0 CF 4030 ± 1,20 41,50± 1,07 41,15 ± 4,03 * 43,26 **
1,5 SF 39,43 ± 4,33 42,23 ± 1,55 40,62 ± 2,29 43,34 **

1,5 CF 40,74 ± 1.32 43,27 ± 2,22 42,07 ± 0,62 * 42,99 **
2,0 SF 40,34 ± 2,85 42,99 ± 1,12 41,57 ± 1,21 44,44 **

2,0 CF 39,09 ± 1,15 44,66 ± 1,04 42,06± 1,10 43,05 ± 0,52 *

2,5 SF 41,11 ± 1,61 42,60 ± 1,56 42,62 ± 2,13 * 43,57 ± 0,72

2,5 CF 41,45 ± 2,74 42,39 ± 2,50 41,27 ± 2,24 42,66 ± 3,15

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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A5 Parâmetro de Cor b

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao

parâmetro de cor b de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de

armazenamento (lº, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem

filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas

(O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF 27,63 ± 0,68 25,91 ± 3,52 29,42 ± 0,19 * 27,27 **
0,0 CF 27,37 ± 2,13 25,86 ± 3,03 26,98 ± 2,28 * 29,09 **
1,5 SF 26,53 ± 0,76 27,08 ± 1,48 28,21 ± 2,67 28,08 **
1,5 CF 26,08 ± 2,01 26,82 ± 2,48 29,90 ± 0,25 * 28,84 **
2,0 SF 26,99 ± 1,43 28,50 ± 4,28 28,80 ± 1,31 27,50 **
2,0 CF 26,87 ± 2,72 26,25 ± 0,60 28,83 ± 2,19 28,50 ± 0,30 *

2,5 SF 25,10± 1,89 25,99 ± 1,68 28,08 ± 2,45 * 27,41 ± 1,39

2,5 CF 26,28 ± 1,74 26,87 ± 2,12 30,53 ± 2,76 28,69 ± 1,28

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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A6 Sólidos Solúveis

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao teor de

sólidos solúveis (graus brix) de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de

armazenamento (l º, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem

filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas

(O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF 10,13 ± 0,32 9,77 ± 0,40 10,25 ± 0,64 * 10,00 **
0,0 CF 10,13 ± 0,51 9,63 ± 0,49 9,35 ± 0,64 * 9,40 **
1,5 SF 9,97 ± 0,70 10,00 ± 0,98 9,52 ± 0,46 10,70 **
1,5 CF 9,95 ± 0,52 9,77± 1,01 9,70 ± 0,42 * 9,40 **
2,0 SF 9,70 ± 0,61 9,73±0,75 9,90 ± 1,11 10,60 **
2,0 CF 9,92 ± 0,65 9,77 ± 0,76 9,30 ± 0,70 9,45 ± 0,64 *

2,5 SF 10,13 ± 0,59 10,27 ± 0,21 10,40 ± 0.28 * 9,80 ± 0.50

2,5 CF 9,75 ± 0,49 9,93 ± 0,76 9,27 ± 0,71 9,07 ± 0,55

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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A7 Acidez Total Titulável

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao teor de

acidez total titulável (g/100g de polpa) de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro

períodos de armazenamento (lº, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem

(SF = sem filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama

aplicadas (O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF 0,91 ± 0,01 0,99 ± 0,05 0,92 ± 0,07 * 0,94 **
0,0 CF 0,93 ± 0,04 0,94 ± 0,05 0,98 ± 0,04 * 0,86 **
1,5 SF 0,95 ± 0,05 0,98 ± 0,04 0,97 ± 0,03 0,92 **
1,5 CF 0,92 ± 0,05 0,93 ± 0,03 0,94 ± 0,03 * 0,85 **
2,0 SF 0,86 ± 0,08 0,95 ± 0,05 0,93 ± 0,07 0,98 **
2,0 CF 0,93 ± 0,04 0,93 ± 0,05 0,88 ± 0,05 0,94 ± 0,02 *

2,5 SF 0,92 ± 0,05 0,90 ± 0,05 0,88 ± 0,02 * 0,92 ± 0,04

2,5 CF 0,88 ± 0,10 0,91 ± 0,05 0,91 ± 0,07 0,90 ± 0,06

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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A8 Ratio

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao ratio

(sólidos solúveis/acidez total titulável) de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro

períodos de armazenamento (lº, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem

(SF = sem filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama

aplicadas (O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF 11,16±0,38 9,88 ± 0,95 11,18 ± 1,55 * 10,59 **
0,0 CF 11,85 ± 0,12 10,26± 1,04 9,53 ± 1,03 * 10,96 **
1,5 SF 10,54 ± 0,64 10,22 ± 0,96 9,78 ± 0,80 11,61 **
1,5 CF 10,87 ± 0,28 10,43 ± 0,84 10,31 ± 0,80 * 11,08 **
2,0 SF 11,25 ± 0,63 10,22 ± 0,70 11,78± 1,97 10,83 **
2,0 CF 10,69 ± 0,95 10,54 ± 1,38 10,62 ± 1,42 10,03 ± 0,91 *

2,5 SF 11,02 ± 0,98 11,37 ± OAl 11,80 ± 0,65 * 10,70 ± 0,89

2,5 CF 11,11 ± 0,83 10,96± 1,50 10,21 ± 1,51 IO,12±1,19

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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A9pH

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao pH de

morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de armazenamento (l º, 8º, 15º e

22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem filme plástico e CF = com filme

plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas (O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento 1º dia 8Q dia 15Q dia 22Q dia

0,0 SF 3,53 ± 0,21 3,56 ± 0,05 3,55 ± 0,04 * 3,67 **
0,0 CF 3,62±0,10 3,59 ± 0,03 3,55 ± 0,03 * 3,63 **
1,5 SF 3,61 ±0,04 3,61 ± 0,05 3,58 ± 0,09 3,64 **
1,5 CF 3,64 ± 0,04 3,67 ± 0,11 3,53 ± 0,01 * 3,64 **
2,0 SF 3,67 ± 0,10 3,59 ± 0,05 3,61 ±0,04 3,65 **
2,0 CF 3,61 ± 0,05 3,69 ± 0,12 3,64 ± 0,06 3,57 ± 0,07 *

2,5 SF 3,60 ± 0,09 3,66 ± 0,07 3,62 ± 0,01 * ],67 j O,O()

2,5 CF 3,68 ± 0,13 3,67 ± 0,01 3,63 ± O,OS J,(,) i O.OS

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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AIO Ácido Ascórbico

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes ao teor de

ácido ascórbico (mg/lOOg polpa) de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro

períodos de armazenamento (1º, 8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem

(SF = sem filme plástico e CF = com filme plástico), para quatro doses de radiação gama

aplicadas (O; 1,5; 2,0 e 2,5 kGy).

Tratamento lQ dia 8Qdia 15Qdia 22Qdia

0,0 SF 72,98 ± 9,43 79,95 ± 11,84 85,60 ± 5,59 * 99,50 **
0,0 CF 74,71 ± 10,78 79,70 ± 7,45 87,31 ± 2,46 * 88,45 **
1,5 SF 70,68 ± 4,26 79,40 ± 7,96 82,71 ± 6,81 95,08 **
1,5 CF 68,73 ± 6,79 75,19 ± 7,38 77,61 ± 4,22 * 86,24 **
2,0 SF 63,18 ± 5,34 73,66 ± 9,44 80,88 ± 8,55 97,29 **
2,0 CF 66,95 ± 4,30 75,14 ± 6,43 78,68 ± 10,50 87,73 ± 7,27 *

2.5 SF 69,25 ± 7,44 75,55 ± 13,73 81,62 ± 0,04 * 85,31 ± 12,75

2,5 CF 68,12 ± 7,67 71,25 ± 11,54 81,75 ± 6,74 76,58 ± 12,41

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada



51

AlI Textura

Valores médios das três repetições e seus desvios padrões referentes a textura

(lbf7g) de morangos, cv. Toyonoka, ao longo de quatro períodos de armazenamento (l º,
8º, 15º e 22º dia), de acordo com o tipo de embalagem (SF = sem filme plástico e CF =

com filme plástico), para quatro doses de radiação gama aplicadas (O; 1,5; 2,0 e 2,5

kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia 22º dia

0,0 SF 0,78 ± 0,07 0,88 ± 0,12 0,92 ± 0,22 * 0,79 ±0,29 *

0,0 CF 0,92 ± 0,18 0,85±0,14 0,93 ± 0,13 * 1,10**

1,5 SF 0,64 ± 0,19 0,68 ± 0,03 0,78 ± 0,25 0,65 ± 0,16 *

1,5 CF 0,68 ± 0,23 0,68 ± 0,01 0,60 ± 0,03 * 0,79 **

2,0 SF 0,56 ± 0,20 0,68±0,12 0,54 ± 0,07 0,63 ± 0,08 *

2,0 CF 0,55 ± 0,09 0,54 ± 0,05 0,59 ± 0,13 0,70±0,13 *

2,5 SF 0,57 ± 0,16 0,50 ± 0,08 0,53 ± 0,13 * 0,56 ± 0,13

2,5 CF 0,58 ± 0,06 0,43 ± 0,10 0,54 ± 0,17 0,55±0,15

* Apenas duas amostras analisadas

** Apenas uma amostra analisada
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A12 Deterioração e Aceitação

Valores médios das quatro repetições e seus desvios padrões referentes ao

deterioração (%) de morangos ao longo de três períodos de armazenamento (1º, 8º e 15º

dia), em um tipo de embalagem (SF = sem filme plástico), para três doses de radiação

gama aplicadas (O; 1,5 e 2,0 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia

0,0 SF O 2,80 ± 2,31 11,60 ± 4,69

1,5 SF O 4,05 ± 5,57 10,35 ± 12,21

2,0 SF O 2,00 ± 2,69 5,58 ± 7,87

Valores médios das quatro repetições e seus desvios padrões referentes a

aceitação de morangos ao longo de três períodos de armazenamento (l (), 8() e 15() dia), em

um tipo de embalagem (SF = sem filme plástico), para três doses de radiação gama

aplicadas (O; 1,5 e 2,0 kGy).

Tratamento 1º dia 8º dia 15º dia

0,0 SF 7,4 ± 1,4 7,9± 0,9 7,4±1,1

1,5 SF 7,9 ± 1,3 7,8 ± 1,1 7,0 ± 1,1

2,0 SF 7,7 ± 1,5 7,7 ± 1,3 7,5 ±0,9
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Ficha de Análise Sensorial
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Teste de Aceitabilidade

Nome: .

Data: ./ ./. ..

Você receberá três amostras de morango para provar e será solicitado a dizer o quanto

as aceita. Por favor, use a escala abaixo, marcando a nota que melhor descreve sua opinião a

respeito de cada amostra. Tome água após provar cada amostra e aguarde 20 segundos entre

uma amostra e outra. OBRIGADA.

NOTAS

Amostras

Extremamente aceitável

Muito aceitável

Moderadamente aceitável

Ligeiramente aceitável

Nem aceitável nem inaceitável

Ligeiramente inaceitável

Moderadamente inaceitável

Muito inaceitável

Extremamente inaceitável

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Observaçóes: _

Modelo de ficha utilizada na análise sensorial dos morangos para se verificar sua

aceitabilidade.


