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EFEITO DA IRRADIAÇÃO GAMA EM MAMÃO PAPAIA (Carica papaya L.)

COLHIDO EM TRÊS PONTOS DE MATURAÇÃO

Autor: RODRIGO MEIRELLES de AZEVEDO PIMENTEL

Orientador: Prof. Dr. JULIO MARCOS MELGES WALDER

RESUMO

O mamão é um fruto tropical de natureza frágil, com casca fina, sendo

susceptível a doenças da pós-colheita e danos mecânicos. Além do mais, é um

fruto que não suporta temperaturas baixas e em condições normais amadurece

rapidamente, aumentando as dificuldades em seu armazenamento.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da irradiação gama em

mamões colhidos em diferentes pontos de maturação com a intenção de

aumentar a vida útil pós-colheita.

Para tal, mamões foram colhidos em perfeitas condições de qualidade,

lavados, submetidos à aplicação de cera de carnaúba e selecionados pela

coloração amarela em três fases distintas: Mat O, ou início da coloração

amarela; Mat 1, com estrias amarelas mais desenvolvidas, e Mat 2, com um

terço da casca já amarelos. Estes foram submetidos à irradiação com 0,75 kGy

ou não e analisados em 4 períodos de conservação diferentes sendo estes 1

dia após a irradiação (DAI) sob refrigeração (11 ± 1° C), 14 DAI sob

refrigeração, 14 DAI sob refrigeração + 3 a temperatura ambiente ( TA =24° ±

2° C) e 14 DAI sob refrigeração + 6 TA.

O efeito da irradiação não sofreu influência do grau de maturação em

que os mamões foram colhidos. A irradiação promoveu manutenção da firmeza

do mamão e, portanto, atraso no amadurecimento; modificou a cor verde do

mamão para tons mais claros, o que determinou maior homogeneidade no

desenvolvimento da cor amarela da casca (valores de L* e b* maiores), e

deixou mais clara a cor interna do mamão (valor de b* menor). Não houve efeito
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da irradiação na perda de peso do mamão, no aparecimento de doenças, no

desenvolvimento da superfície de coloração amarela, no parâmetro a* da cor da

casca do mamão, nos parâmetros L*, a* e croma da cor interna, pH e no teor de

sólidos solúveis.

Testes sensoriais visual e organoléptico foram realizados com mamões

de uma nova remessa no período de conservação de 14 DAI sob refrigeração +

3 TA. No teste visual foi avaliada a aparência dos mamões dos tratamentos:

Mat Ocontrole, Mat O irradiado, Mat 1 controle, Mat 1 irradiado, Mat 2 controle e

Mat2 irradiado, sendo que o primeiro foi o que recebeu piores notas, devido ao

aparecimento de podridão num dos mamões do tratamento. No teste

organoléptico foi avaliado os parâmetros firmeza, doçura e aceitabilidade para

os seguintes tratamentos: padrão, Mat O irradiado, Mat 1 irradiado e Mat 2

irradiado. Para o parâmetro doçura não houve diferença entre os tratamentos.

Os tratamentos irradiados foram mais bem conceituados para firmeza, assim

como os mamões irradiados de grau de maturação 1 e 2 para aceitabilidade.



EFFECT OF GAMMA IRRADIATION IN PAPAVA (Carica papaya L.)

HARVESTED IN THREE DEGREES OF MATURATION

Author: RODRIGO MEIRELLES DE AZEVEDO PIMENTEL

Adviser: Prof. Dr. JULIO MARCOS MELGES WALDER

SUMMARY

The papaya is a fragile tropical fruit with thin skin, susceptible to post

harvest diseases and mechanical injuries. Furthermore, it is sensible to low

temperatures and at normal conditions it ripens rapidly, increasing the difficulties

with storage.

The objective of this work was to evaluate the influence of gamma

irradiation in papayas harvested in three degrees of maturation, in order to

increase shelf life.

To accomplish that, papayas were harvested in perfect quality conditions,

washed, submitted to carnauba wax and selected by skin coloration into three

distinct degrees of maturation: Mat 0, or beginning of yellow coloration; Mat 1,

yellow stripes more developed, and Mat 2, one third yellow. Half of them were

submitted to irradiation with 0, 75 kGy, while the others became control

treatment. They were analyzed in four different periods of conservation, which

were 1 day after irradiation (DAI) refrigerated (11 ± 1° C), 14 DAI refrigerated, 14

DAI refrigerated + 3 at room temperature (RT = 24° ± 2° C) and 14 DAI

refrigerated + 6 at RT.

The effect of irradiation was not influenced by the maturation degree at

harvest. Irradiation promoted firmness maintenance of papaya and, therefore,

delayed ripening; modified the green color of papaya to a lighter tone, which

determined more homogeneity in the skin yellow color development (greater

values of L* and b*), and turned the papaya flesh color lighter (Iower values of

b*). There was no effect of irradiation in papaya weight loss, in the occurrence of
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diseases, in the development of surface yellow color, in the parameter a* of

papaya skin color, in the parameters L*, a* and crama of flesh color, pH and

total soluble solids content.

Visual and organoleptic sensorial tests were accomplished with papayas

from a new delivery in the conservation period of 14 DAI refrigerated + 3 at RT.

In the visual test was evaluated the appearance of papaya in the following

treatments: Mat Ocontrai, Mat Oirradíated, Mat 1 contrai, Mat 1 irradiated, Mat 2

contrai e Mat 2 irradiated, in which the first one received lower scores due to the

occurrence of ratting on one of the papayas. In the organoleptic test, the

parameters firmness, sweetness and acceptance were evaluated for the

following treatments: contrai, Mat O írradiated, Mat 1 irradiated e Mat 2

irradiated. There was no difference between treatments for the sweetness

parameter. The irradíated treatments received better scores for firmness as well

as papayas irradíated at Mat 1 and 2 for acceptance.



1 INTRODUÇÃO

o mamão é um fruto tropical de grande aceitação que vem se

destacando em importância econômica no Brasil. Segundo a FAO (2001), a

produção nacional aumentou muito desde 1992, quando o Brasil produziu

1.285.075 toneladas, enquanto que em 1999 o Brasil passou a produzir

3.300.000 toneladas, que o classifica como o principal produtor mundial. As

exportações durante este período aumentaram de 4.235 toneladas para

15.709 toneladas, entretanto é ainda apenas uma pequena fração da

produção brasileira e está longe de ser o principal país exportador, já que o

México e a Malásia exportam muito mais (59.959 e 37.000 toneladas,

respectivamente).

Estes números baixos podem ser explicados pelas características do

mamão que segundo Bleinroth (1995) é de natureza frágil, sendo alvo de

várias moléstias pós-colheita, como também da facilidade de sofrer danos

devido a sua casca fina. Além do mais, é um fruto que não suporta

temperaturas baixas, aumentando as dificuldades em seu armazenamento.

Dificuldades no transporte também é um fator negativo para as nossas

exportações. O frete aéreo é muito caro e segundo Gayet (1995), os avanços

tecnológicos que permitiram a exportação via marítima em 1989, fez com que

os exportadores tomassem mais cuidados na escolha do ponto certo de

maturação do mamão, para se ter certeza que o fruto chegará em tempo ao

consumidor final em boas condições de qualidade.
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Gayet (1995) também afirmou que os Estados Unidos impõem muitas

dllículdades para a entrada do mamão nacional. A principal delas é a

llxigência da comprovação da eficiência do tratamento quarentenário para a

/\losca das frutas. Malavasi (1996), constatou que o mamão papaia verde,

ostágio exportação não continham larvas da mosca das frutas que

possibilitou a eventual aprovação do mamão brasileiro aos Estados Unidos

pelo USDA. Mesmo assim, até 1999, segundo Carvalho (1999), apenas duas

empresas exportadoras brasileiras vendiam para os Estados Unidos,

considerados um mercado muito promissor devido ao seu histórico de

importações que passaram de 3,6 milhões em 1991 para mais de 30 milhões

em 1998 com a tendência de aumentar ainda mais.

Nesta presente situação, notamos que é necessário que novas opções

de tratamento pós-colheita se façam disponíveis para que viabilize mais

exportações tornando nossos produtores mais competitivos.

A irradiação é um processo que vem dando bons resultados para

aumentar o tempo de maturação do mamão e exibe grande eficiência no

controle pós-colheita da mosca das frutas. Desta forma, o tratamento poderá

sanar problemas quarentenários, assim como disponibilizar mais tempo para

que o mamão chegue no mercado consumidor reduzindo perdas.

Deve se levar em conta a qualidade do mamão ao chegar no consumidor

final. Segundo Akamine & Goo (1971 a), o componente principal na qualidade

do mamão é o conteúdo de açúcar e quanto maior o tempo em que o fruto

amadurece no pé, maior será a concentração de sólidos solúveis até atingir a

coloração de 80 % de amarelecimento. Portanto, o ponto de maturação do

mamão no momento da colheita deverá influir no desenvolvimento do sabor

do mamão.

No caso da irradiação, apesar da necessidade de aplicar o tratamento

até uma determinada fase da maturação do mamão, este seria feito numa

época posterior ao ponto de maturação normalmente utilizado para se fazer a

colheita do fruto para a exportação. Além do mais, eliminaria a



obrigatoriedade de se colher o mamão em sua fase inicial de maturação com

o propósito de evitar o ataque da mosca das frutas. Portanto, com a

utilização da irradiação, o mamão poderá ser colhido alguns dias mais tarde,

podendo apresentar qualidades sensoriais melhores.

Tendo em vista as considerações acima vejo a necessidade da

realização deste trabalho, que consiste em avaliações das características

físicas, químicas e sensoriais do mamão colhidos em fases distintas de

maturação submetidas ou não ao tratamento de irradiação. As avaliações

serão realizadas em quatro períodos diferentes da maturação.



2 OBJETIVOS

a) O principal objetivo é comparar o processo realizado hoje em dia para

a exportação do mamão, que é a realização da colheita na fase de

maturação inicial, com o tratamento que envolveria a irradiação em

mamões colhidos numa fase mais madura, avaliando-se

características físicas, químicas e sensoriais.

b) Discernir se as diferenças existentes entre os tratamentos são devido

à irradiação ou aos diferentes pontos de colheita.

c) Verificar o grau de eficiência do tratamento da irradiação em relação

ao ponto de colheita do mamão.



3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1- Mamão

Segundo Manica (1982), o mamão papaia (Carica papaya L.) é um fruto

tropical do tipo baga, de tamanhos e formas variadas; com casca lisa, delgada e

cor amarela, polpa grossa, de cor amarela, alaranjada, vermelha ou roxa, em

linhagens selecionadas, com polpa suave, fina, doce, muito agradável e

digestiva. No interior do fruto encontra-se um grande número de sementes de

cor externa; parda ou preta, redonda, rugosa e coberta por uma capa externa

sucosa, a sarcotesta, seguida de uma capa interna dura, a esclerotesta.

Para Oliveira & Farias (1994), o mamão é largamente cultivado em países

tropicais, quer para abastecer os mercados locais e os de exportação de fruta

fresca, quer como fonte de papaína, enzima proteolítica de ação semelhante a

da pepsina e tripsina usadas na indústria. Seu valor nutricional consiste no seu

alto teor de pró-vitamina A e vitamina C sendo que este último aumenta com a

maturação do mamão.

Bleinroth & Sigrist (1989) relataram que o mamoeiro produz frutos durante

todo o ano, tendo um período de maior produtividade. Isto se dá por causa da

sensibilidade do mamoeiro à queda de temperatura que acarretará num atraso

de 2 a 4 meses na produção de frutos, em condições de colheita, a partir do

florescimento. Portanto, o número de dias decorridos desde a florada até a

completa formação do fruto não pode ser levado em consideração como

referência a sua colheita. Segundo Medina (1989), o estágio de maturação



correta com que os mamões devem ser apanhados depende do mercado a que

se destinam, se local ou distante, e da época do ano.

O mamão para exportação, segundo Gayet (1995), não tem normas de

qualidade formais estabelecidas na Europa ou na América do Norte. O que

existe são práticas comerciais estabelecidas entre os exportadores e os

importadores ao longo da experiência adquirida e que se orientam para os

padrões gerais de todas as frutas em termos de sanidade, forma e cor, grau de

maturação e apresentação. A casca do mamão deve ser lisa sem defeito,

ferimento, resíduos orgânicos ou químicos, livre de qualquer sinal de doença e

com o pedúnculo cortado bem rente ao fruto. Além do mais, Sommer & Arpaia

(1992), afirmaram que a aceitação do mercado é maior por pequenos frutos de

aproximadamente 0,5 kg do cultivar Solo, pois facilita o manuseio e é

apropriado para famílias pequenas.

Para que a qualidade do mamão seja mantida durante tempo suficiente ao

consumidor em países distantes, deve-se considerar o ponto de colheita e sua

característica de fruto c1imatérico. Thomas (1986) explicou que os frutos

climatéricos exibem, após a colheita, uma taxa de produção de dióxido de

carbono e consumo de oxigênio que diminui devagar até um mínimo chamado

"mínimo pré-c1imatérico", logo antes do começo do amadurecimento. Quando

este se inicia, a taxa de respiração aumenta rapidamente acompanhada de

mudanças na pigmentação, devido à degradação da clorofila e desenvolvimento

de carotenóides; amolecimento dos frutos, devido a mudanças nos constituintes

pécticos onde protopectina insolúvel se transforma em pectinas solúveis e

ácidos pécticos; mudança em componentes de aroma e sabor, devido à síntese

de constituintes voláteis típicos responsáveis pelo aroma e mudanças na razão

açúcar: ácidos; aumento na quantidade de açúcares, devido à hidrólise de

polissacarídeos de reserva; adstringência, devido à polimerização de polifenóis

de baixo peso molecular em formas insolúveis, e aumento na taxa de produção

de etileno. Quando a taxa de respiração atinge um máximo, o fruto está em seu

pico climatérico. O período necessário para atingir este pico e a intensidade de
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respiração neste pico depende do ponto de colheita e da temperatura de

armazenamento. Só após, ou no pico climatérico que os frutos são

considerados comestíveis. Por isso que Reid (1992) considerou que o fruto

atinge a maturidade quando este alcançou um estádio de desenvolvimento que

após a colheita e amadurecimento, sua qualidade será pelo menos o mínimo

aceitável pelo consumidor final, ou seja, no caso de frutos climatéricos, o fruto

atinge sua maturidade antes de amadurecer completamente quando está no

ponto de consumo. Portanto, é imprescindível a determinação de índices de

maturidade, que implica num ponto mensurável no desenvolvimento do fruto.

Segundo Medina (1989), tradicionalmente, o grau de maturidade tem sido

determinado pelo julgamento do colhedor em relação à cor observada como

índice da colheita do mamão. Sob condições de campo, a estimativa do grau de

coloração é geralmente um julgamento subjetivo, portanto a prática pessoal

poderá produzir um fator crucial na qualidade dos frutos amadurecidos após

colheita. Bruckner & Kinch (1968) utilizaram três medidas para avaliar a

maturidade de mamões cultivar Solo: avaliação da cor, relação força:

deformação e testes destrutivos de textura. Destes, a relação força: deformação

teve sensibilidade mais alta que o índice de textura ou o índice de cor. Os

resultados indicaram que o mamão poderia ser avaliado pela cor, mas carecia

de exatidão de classificação e de confiança estatística da relação força:

deformação ou do índice de textura, como medida de maturação. Contudo,

Medina (1989), criticou a aplicação de técnicas instrumentais relativamente

sofisticadas que dificilmente se adequam às condições de campo. Além disso, é

característico do mamão apresentar, na mesma planta, frutos em todos os

estádios de maturação que dificulta ainda mais a colheita.

Calegário (1997) descreveu a maturação do mamão em diversos aspectos

físicos e químicos. Em frutos que obtiveram seu pleno desenvolvimento em 168

dias após a antese (DAA) atingiram a maturidade fisiológica entre 120-140 dias,

quando o mamão atingiu peso, volume e dimensões constantes, mas apenas

em 145 dias que se percebeu o primeiro sinal de coloração amarela, que indica



o ponto de colheita comercial, como também foi destacado por Sommer &

Arpaia (1992).

Segundo Bleinroth (1995), mesmo que a fruta tenha chegado no seu

desenvolvimento fisiológico, se não apresentar nenhum sinal de coloração

amarela na sua superfície há a possibilidade dela não amadurecer

corretamente, permanecendo verde, perdendo umidade e consequentemente

enrugando. Os mamões que passam do verde escuro para o verde e têm uma

ou duas estrias ligeiramente amareladas, amadurecem uniformemente e sua

qualidade é melhor. Resultados semelhantes foram obtidos por Brown (1987)

que frutos no início do amarelecimento tiveram melhores qualidades

degustativas quando amadurecidas do que as frutas verdes.

Akamine & Goo (1971 a), relacionaram a coloração do mamão no ponto de

colheita com o total de sólidos solúveis e determinaram que a casca do fruto ao

chegar a 6% de coloração amarela, haverá o acúmulo de 11,5% de sólidos

solúveis no amadurecimento. Este valor representa a mínima quantidade

permissível pelas normas havaianas, definindo o ponto de colheita do mamão.

Calegario (1997) também demonstrou que após o início da mudança de

cor uma série de modificações ocorre no mamão, como maior concentração de

sólidos solúveis, maior acidez, menor pH, diminuição de carotenóides na casca

e aumento na polpa, amarelecimento da casca, avermelhamento da polpa,

diminuição da firmeza e aumento da matéria seca total, sem aumento da

matéria fresca. Tais resultados foram decorrentes de frutos amadurecidos no

pé. Diferenças podem ocorrer se o fruto fosse amadurecido após a colheita,

pois o aumento de matéria seca dos frutos deve-se principalmente ao dreno de

fotoassimilados, os quais são direcionados principalmente para a polpa,

portanto frutos amadurecidos no pé acumulariam mais matéria seca que os

frutos amadurecidos após a colheita.

Viegas (1992) afirmou que quanto maior a porcentagem de coloração

amarela na casca do fruto no momento da colheita, mais alta é a qualidade da

polpa atingida depois do amadurecimento.
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Segundo Akamine & Goo (1971a), o teor de sólidos solúveis totais é muito

importante na formação do sabor do mamão, pois o conteúdo de açúcar é

considerado o componente principal na qualidade de mamões. Eles também

constataram que a quantidade de sólidos solúvel total máxima após o

amadurecimento se dá quando o mamão é colhido com 33% de

amarelecimento. Em mamões com porcentagens de coloração menores,

também obtiveram um incremento no teor de sólidos solúveis totais após a

colheita, mas não alcançavam o total obtido por frutos com coloração de 33%.

Outro trabalho que trata de mamões colhidos em diferentes fases de

maturação indicaram que a melhor qualidade de frutos colhida foi os mais

maduros. Kulwithit (1993) estudando a variedade Pakchong 1, a uma

temperatura de armazenamento de 25 -+ 10 C, colhidas no estádio maduro

verde, 5% e 15% de superfície amarela exibiram picos climatéricos de 23,3;

24,85 e 25,13 ml de CO2/kg/h em 4,5; 4 e 2 dias, respectivamente. Os picos de

produção de etileno a 1,01; 1,07 e 1,46 micro I/kg/h foram atingidos a 0,5; 0,5 e

1 dia anteriores ao climatérico. Os frutos foram então analisados quando se

encontravam totalmente amarelos, e aqueles colhidos no estádio verde maduro

perdeu mais peso, enquanto que o colhido em 15% de amarelecimento obteve

maior quantidade de sólidos solúveis, maior acidez, firmeza, vitamina C e

açúcar total em relação aos demais.

Outro aspecto importante da maturação do mamão em relação à

qualidade é a maior resistência do mamão mais verde a doenças na pós

colheita e ataque de mosca das frutas. Chau & Alvarez (1983) afirmaram que o

fungo causador da antracnose permanece em estado latente até que condições

favoráveis para seu desenvolvimento se estabelecem com o amadurecimento

do mamão. Duran & Mora (1988) revelaram que o desenvolvimento de sintomas

de Botryodíplodía, Phomopsís, Fusaríum e Curvularía spp. previamente

inoculados apareceram na medida em que os frutos amadureciam.

Medina (1989) e Oliveira & Farias (1994), indicaram que a mosca das

frutas se desenvolve em frutos maduros. Liquido et aI. (1989) investigaram a
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infestação de dois tipos de moscas das frutas, Oacus dorsalis Hendel e Oacus

cucurbitae Coquillett, em diferentes fases do amadurecimento do mamão desde

o verde maduro até totalmente maduro. A taxa de infestação do mamão pelas

duas espécies aumentou com o nível de amadurecimento do fruto, sendo a

infestação de Oacus dorsalis Hendel mais intensa principalmente nos mamões

amarelecidos em 50% a totalmente maduro. Entretanto, mesmo na fase de

amadurecimento verde madura havia um pequeno número de frutos infestados.

No Brasil, no norte do estado do Espírito Santo considerado a principal

região produtora de mamão, foi feito ensaio semelhante para mosca das frutas

por Martins et aI. (1995), que resultou em infestações em frutos com mais de

3/4 de maturação com exceção de um fruto que foi infestado com menor grau

de maturação (50%). Isto se deu por causa da presença do benzi! isotiocianato

(BITC) no látex, presente na casca verde dos frutos, tóxico às larvas e ovos de

primeiro estágio, cuja concentração só vai diminuir com o amadurecimento do

fruto. Por causa destes trabalhos, Malavasi (1996) relatou que as barreiras

quarentenárias impostas pelos EUA à exportação do mamão brasileiro, devido

à presença de moscas das frutas, poderiam ser eliminadas se os mamões

fossem colhidos no início do amarelecimento no estágio de exportação.

3.2 Irradiação do mamão

Segundo Thomas (1986) irradiação gama em doses baixas tem mostrado

resultados bons no aumento da vida útil do mamão por causa do retardamento

do processo de amadurecimento e senescência, sendo que estas doses

também têm sido efetivas no tratamento quarentenário contra a mosca das

frutas. Além do mais, utilizando em combinação com tratamento térmico, a vida

útil do mamão se estende ao se reduzir podridões fúngicas.

Para Moy (1977), em termos de tolerância e respostas para atingir um

efeito técnico desejado, eficácia provada em termos de estudos planejados de

transporte, segurança alimentar provada por testes de alimentação animal
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protocolados e a eficiência em tratamentos quarentenários, não deixa dúvidas

que o mamão papaia é o candidato mais promissor dos frutos a serem

irradiados.

Segundo Moy (1977), a textura do mamão (var. Solo) permaneceu mais

firme durante um período mais longo de tempo quando tratados com 0,25 a 1

kGy sendo o melhor efeito a 0,75kGy. Amadurecimento é normal, mas

retardado por 3 a 4 dias quando comparados a testemunhas armazenados a

temperatura ambiente. O mamão irradiado tem uma aparência limpa com uma

cor amarelo-dourada.

Em estudos com mamões Solo em diversos estágios de amadurecimento

e uma série de dosagens diferentes, Akamine & Wong (1966) afirmaram que as

doses mais eficientes sem causar danos por escaldadura foi de 0,75 a 1 kGy,

que retardaram o amadurecimento por mais de 2 dias em temperatura

ambiente. O amarelecimento do fruto progrediu normalmente, mas manteve sua

firmeza depois de totalmente amarelecido. Segundo Thomas (1986), textura

mais firme para mamões pode ser vantajosa, pois haveria maior resistência a

impactos decorrentes do manuseio, transporte e comercialização do que

mamões menos firmes.

Moy et aI. (1973), num experimento com mamões de três diferentes

localidades e variedades diferentes utilizando-se de doses que variaram de 0,25

a 5 kGy foi constatado um grau de tolerância maior para o mamão venezuelano

de 1 a 1,5 kGy, enquanto que o havaiano e de Taiwan tolerou doses de no

máximo 1 kGy. Acima desses níveis de dose, todos sofreram escaldadura. Foi

confirmada retardamento do amadurecimento e maior firmeza no mamão ao

atingir ponto de consumo.

Segundo Urbain (1986), já que a irradiação perde eficiência no

retardamento do amadurecimento quando frutas frescas são irradiadas depois

do começo da fase de crescimento do c1imatérico é necessário se certificar que

a irradiação está sendo realizada antes do início do climatérico. Parece ser

insuficiente basear esta determinação em critérios subjetivos e sensoriais. Ao
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invés disso, um critério objetivo seria a taxa de respiração sendo mais útil e

preciso. Deve-se levar em conta também, as condições após a irradiação,

especialmente a temperatura, que tem um efeito significativo no resultado final.

Akamine & Goo (1971 b) ao analisarem o efeito da irradiação na taxa de

respiração de mamões armazenados à temperatura ambiente, observaram que

a taxa de respiração foi maior para os frutos irradiados com retardamento de 2

dias quando irradiados a 1 kGy; com doses de 0,5 kGy, foi obtido retardamento

de 1 dia e a 0,25 kGy não foi observado resultado satisfatório.

Thomas (1986) cita Akamine & Goo que confirmaram um retardamento do

amadurecimento de 2 dias e senescência de 3 dias ao se utilizar de dosagens

de 0,75 kGy em mamões 1/8 a 1/2 amarelecidos armazenados a temperatura

ambiente. A dose de 1 kGy não foi mais eficiente que 0,75 kGy , dose de 0,5

kGy obteve um certo retardamento do amadurecimento e senescência em

mamões 1/8 a 1/4 maduras, enquanto que a 0,2 kGy não foi evidenciado

nenhum resultado. Akamine & Goo (1977) relataram que o tratamento de 0,75

kGy provocou retardamento da senescência por 2 dias em mamões 25%

amarelos, embora não houvesse nenhum efeito no pico respiratório. Estes

frutos foram armazenados sob refrigeração e subsequentemente exposto a

temperatura de 22,2°C.

Segundo Bleinroth (1995) para se conseguir resultados satisfatórios na

redução da respiração do mamão e por consequência prolongar sua

conservação é necessário que o tratamento seja realizado com doses de 0,5 a

0,8 kGy antes que os mamões atinjam 1/4 do amarelecimento. Comparando-se

com o mamão tratado quando ambos foram armazenados sob refrigeração, o

tratamento irradiado obteve 1 semana a mais de vida útil, mantendo a textura,

sem perdas de aroma e sabor, além de obter frutos de coloração uniforme

quando amadurecidas. Em trabalho anterior o Instituto de Tecnologia de

Alimento - ITAL (1987) afirmou que a desaceleração da respiração se processa

somente quando a fruta irradiada é colocada sob refrigeração.
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Segundo Urbain (1986), mamões em fase pré-climatérica sofre

retardamento do amadurecimento com doses variando de 0,5 a 0,75 kGy. Dose

de 1 kGy resultou em escaldadura da casca. O período de atraso da maturação

depende da temperatura de armazenagem após a irradiação; em temperatura

ambiente, o atraso é de 3 dias. Retenção da firmeza do fruto por um período

mais longo é o principal efeito da irradiação. Um tratamento combinado do fruto

em estágio de 1/4 amadurecido empregando doses de 0,5 a 0,75 kGy e

tratamento térmico de 48° C por 10 minutos tem sido considerado como o

melhor tratamento, por promover a desinfestação de insetos, retardamento do

amadurecimento e controle de deterioração fúngica. Em temperatura ambiente

a vida útil chega a 10 dias podendo ser aumentado por refrigeração até 15,6° C

e atmosfera controlada. Os trabalhos de Silva (1988), Akamine & Wong (1966)

e Brodrick et aI. (1976) confirmaram o efeito sinérgico no controle fúngico

decorrente do tratamento por irradiação combinado ao térmico; sendo que,

quanto menor o intervalo entre tratamentos, mais eficiente o controle, como

verificado por Broderick e van der Linde (1981).

Entretanto, em experimentos realizados por Paul! (1995), mamões

irradiados a 0,25 kGy foi verificado atraso de amarelecimento na casca,

desenvolvimento da cor interna do mamão e taxa de amolecimento em frutos

com 30% de amarelecimento quando irradiadas, enquanto que a taxa de

respiração foi maior nos frutos irradiados. Em mamões irradiados em níveis de

coloração abaixo dos 30% não foram obtidos resultados significativos.

Zhao et aI. (1996) estudaram o efeito da irradiação em mamões

submetidos a diferentes doses variando de 0,25 a 1,5 kGy em três estágios de

amadurecimento inicial e armazenados a temperatura ambiente. A irradiação

não obteve nenhum efeito na coloração interna ou da casca do mamão em

frutos irradiados de 5% a 30% de amarelecimento. Em frutos de 25% a 30% de

coloração amarela, irradiados a 0,5 a 1,0 kGy mostraram menos

depolimerização péctica e obteve textura mais firme que as não tratadas

quando amadurecidas.
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Segundo Yasir (1990), mamões variedade Solo foram irradiados em do~;nH

de O; 0,75; 1,0 e 1,5 kGy e armazenados em temperatura ambiente. A produçno

de etileno, desenvolvimento de coloração amarela, amolecimento e a

solubilização de pectinas foram retardados pela irradiação.

D'innocenzo (1992) observou o comportamento de 4 enzimas da parede

celular de mamões e modificações ocorridas na textura da polpa durante o

amadurecimento a 22° C, após o tratamento com radiação gama com dosagem

de 0,5kGy. O resultado foi um atraso no amolecimento dos frutos em 2 dias,

enquanto que a cor da casca e da polpa, assim como o total de sólidos

solúveis, não diferiu dos frutos não irradiados. A atividade das enzimas

pectinametilesterase, poligalacturonase, beta galactosidase e celulase

aumentaram durante o amadurecimento do mamão e se mostraram

relacionadas ao amolecimento da polpa. O fruto quando irradiado apresentou

menor atividade nas três primeiras enzimas em relação aos frutos não tratados.

Estas enzimas são responsáveis pela solubilização de pectinas. Já a celulase

não foi afetada pela radiação.

Kovacs & Tengumnuay (1972) observaram uma certa mudança nas

propriedades organolépticas do mamão irradiado. Para garantir melhor

qualidade no tratamento o armazenamento deveria ser feito a 18° C e a dose de

irradiação deveria ser de 0,5 a 0,75 kGy. Já Ramli & Yusof (1992) pesquisaram

mamões da variedade Eksotica colhidos no ponto de aparecimento da cor

amarela, foram limpos, secos ao ar e submetidos à radiação gama nas doses

de 0,25; 0,5; 0,75 e 1,0 kGy e depois mantidos a 20° C por 9 dias ou até

amadurecidas. Em avaliações sensoriais realizadas por provadores experientes

foi verificado que frutos irradiados com 1,0 kGy mostraram-se inaceitáveis.

Contudo em dosagens menores de 0,75 kGy a qualidade foi muito pouco

afetada pela irradiação. Geralmente, o mamão irradiado amadureceu mais

rápido ao se considerar a mudança de coloração, mas manteve-se mais firme.

Em relação ao controle quarentenário da mosca das frutas Urbain (1986)

indicou que a mínima dose para prevenção do desenvolvimento de ovos e



larvas em adultos é de cerca de 0,21 kGy. Nestas doses, os requollrllt:Jflt(li,' ....

legislação americana de um controle de menos de 32 sobrevivol1ltH;< ptul

milhão de insetos ou mortalidade de 99,9968% seria atingido. I~WHI"Rd(••

mostrados por Burditt (1982) relatou que uma dose aplicada do (l. l:' kC'Y

atingiria segurança quarentenária (baseado no conceito de probit 9 ,ou ti.'*'1

99,9968% de mortalidade) para três espécies de mosca das frutas. Jl' [lilllct(lk

et a!. (1963) estimaram segurança quarentenária para emergência do fldu'fC'.

em doses de 0,206 kGy. Quando o mamão é irradiado após o lltlO é~'

embalagem foi proposto por Seo et a!. (1973) um aumento no requerimonto dI

doses de 0,209 a 0,291 kGy para controle quarentenário dependendo d.

densidade da embalagem entre 1,47 e 3,14 g/cm3
. Mesmo assim estas dor".

estariam bem abaixo daquelas utilizadas para atrasar o amadurecimenlo, ou
seja, se objetivo da irradiação for aumentar a vida útil do man"'()

automaticamente estaria sendo realizado o controle quarentenário. Segund()

Thomas (1986), as moscas das frutas de todas as espécies que infestam trulem

tropicais são geralmente afetadas de forma negativa por doses baixas do

radiação gama. Mesmo que a irradiação não controle ovos ou larvas, ola

previne que insetos se desenvolvam ao estágio adulto ou que estes adultos 50

tornem capazes de se reproduzir.

Segundo Hilker & Young (1966) e Beyers et a!. (1979) em mamões Solo

irradiadas até 3 kGy mudanças na vitamina C total não foi significativa em

nenhum estágio de amadurecimento. Yasir (1990) relatou que a irradiação inibiu

a síntese de vitamina C, mas não afetou o que já estava presente nos tecidos.

Segundo Murray (1983) e Thomas & Beyers (1979) a indução de mudança

no conteúdo de beta caroteno pela irradiação foi considerada sem importância.

Thomas (1986) citando Hilker & Wong relatou que o mamão, mesmo submetido

a doses relativamente altas de 5 kGy, conseguiu reter a criptoxantina.



4 MATERIAL E MÉTODOS

o presente trabalho pretende analisar o efeito da irradiação gama em

mamões do cultivar Solo colhidos em diferentes estágios de maturação. Para

tal, mamões foram colhidos na propriedade da Caliman Agrícola, Soretama, ES,

em perfeitas condições de qualidade, lavados, submetidos à aplicação de cera

de carnaúba e selecionados pela coloração amarela em três fases distintas que

foram definidos como grau 0, ou início da coloração amarela; grau 1, com

estrias amarelas mais desenvolvidas, e grau 2 , com um terço da casca já

amarelos (Figura 1).

Figura 1: Apresentação dos três diferentes graus de maturação do

mamão utilizados no experimento.
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No mesmo dia os mamões foram transportados em caminhão refrigerado

para chegar em São Paulo no dia seguinte à tarde. Ao chegar no laboratório de

irradiação de alimentos, os mamões foram submetidos à nova seleção por cor,

onde foram separados em seus respectivos tratamentos. Estes foram definidos

por um esquema fatorial triplo onde mamões nestes três pontos de maturação

seriam submetidos à irradiação com 0,75 kGy ou não e analisados em 4

períodos de conservação diferentes sendo estes 1 dia após a irradiação (DAI) a

temperatura de 11 ± 10 C, 14 DAI a temperatura de 11 ± 1° C, 14 DAI a

temperatura de 11 ± 1° C + 3 a temperatura ambiente (TA = 24° ± 2° C) e 14

DAI a temperatura de 11 ± 1° C + 6 a TA. A irradiação foi aplicada no dia

seguinte da seleção dos frutos numa taxa de dose de 0,393 kGy por hora, por

meio da fonte de Cobalto-60 tipo Gammabeam 650, da Atomic Energy of

Canada Ltd., disponível no CENAlUSP (Figura 2).

Figura 2: Irradiador gama (Co-60), tipo Gammabeam 650.



Durante o período de armazenamento, os mamões foram acondicionados

em caixas de papelão com capacidade de 8 kg. 80b refrigeração, foi colocada

uma proteção sobre os mamões em cada caixa para evitar a corrente de ar fria

produzido pelo sistema refrigerador da câmara, pois poderia acarretar danos

aos mamões. A temperatura da câmara fria foi de 11 ± 1 °c e a umidade

relativa do ar foi de 80 a 90 %. O delineamento experimental foi um fatorial

completo (4 x 3 x 2) inteiramente ao acaso com 4 repetições num total de 96

amostras. Cada amostra foi representada por um mamão.

Para cada uma das amostras foram feitas as seguintes análises:

a) Físicas: perda de peso, avaliação de qualidade fitossanitária, avaliação

da superfície da cor externa, cor da casca, textura e cor interna.

b) Químicas: sólidos solúveis totais (88T) e pH

A análise estatística inicial foi a de variância para todos as variáveis

dependentes, sendo que para analisar a cor, os fatores L*, a*, b* e croma foram

considerados como fatores separados. Obtendo-se no teste de F resultado

significativo (F> 0,05), houve a continuação da análise estatística considerando

apenas os fatores com resultados significativos (F > 0,05) ou, no caso de

interação significativa, (F > 0,05) fazendo a decomposição dos fatores

envolvidos. Para ambos os casos foram considerados o teste de Duncan para

se fazer comparações múltiplas das médias observadas, onde as diferenças

foram significativas em nível de 0,05. Todos os fatores foram considerados

qualitativos inclusive o período de conservação, pois durante este período o

mamão foi armazenado em temperaturas diferentes e, portanto se refere a um

aspecto de qualidade.

4.1 Perda de peso

No momento da chegada das amostras no laboratório, antes mesmo de

serem submetidas à irradiação, todas as amostras foram pesadas numa

balança digital. Para cada período de análise subsequente, nova pesagem dos
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frutos foi realizada, onde foi possível determinar a diferença de poso dw,

amostras em relação ao tempo de armazenamento.

4.2 Análise da qualidade fitossanitária

A análise de qualidade fitossanitária consistiu na utilização do método de

escala de categorias na avaliação de sinais de doenças. A aferição destas

características foi de modo subjetivo, através de notas relacionadas às escalas

abaixo:

5. Excelente - condições perfeitas de qualidade fitossanitária.

4. Bom - poucas marcas pequenas, condições aceitáveis de

comercialização, sinais mínimos de podridão.

3. Razoável - não aceitável para comércio, aproveitável para consumo em

casa, alguns sinais de podridão, sinais claros de amolecimento.

2. Ruim - pouco aproveitável, muitos sinais de podridão e amolecimento.

1. Péssimo - impossível de aproveitar.

4.3 Análise da superfície de coloração externa

A análise de superfície da coloração externa consistiu na utilização do

método de escala de categorias na avaliação da quantidade de cor amarela em

porcentagem da superfície total da casca. A aferição destas características foi

de modo subjetivo, através de notas relacionadas às escalas abaixo:

1 5 a 15% de coloração amarela

2 15 a 25% de coloração amarela

3 25 a 35% de coloração amarela

4 35 a 50% de coloração amarela

5 50 a 75% de coloração amarela

6 75 a 100% de coloração amarela

IM



4.4 Cor da casca

A cor da casca do mamão foi determinada através do colorímetro Minolta

CR 200b (Figura 3), que fornece valores de L*, a* e b*. Dentro de um gráfico

apresentando as cores existentes (Figura 4), valores de a* são conferidos ao

eixo x, onde valores positivos tendem a cor vermelha púrpura e valores

negativos tendem a cor verde azulado. O mesmo ocorre aos valores de b*,

conferidos ao eixo y onde valores positivos tendem a cor amarela e os valores

negativos tendem a cor azul. A cor sendo estimada em função de a* e b* foi

complementada em termos de valores de L*, que determina o grau de

luminosidade de coloração entre tons de branco e preto, que é determinada

através de um outro plano retangular de eixos, cujo valor do eixo x seria

indicado pelas coordenadas de a* e b* e o valor do eixo y pelos valores de L*.

Três medidas foram tiradas por amostra, no centro do fruto, ao longo de seu

maior diâmetro e de forma aleatória, obtendo-se a média das três medições.

Figura 3: Mensuração de cor da casca por meio de colorímetro

Minolta CR 200b.
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Figura 4: Gráfico de cores.

4.5 Textura

Valores para textura da polpa foram obtidos através do penetrômetro

digital Fruit Firmness Tester com uma ponta chata de 0,8 cm de diâmetro em

Newtons (Figura 5). Antes da medição foi feito corte da casca. Três pontos do

fruto foram escolhidos aleatoriamente para se fazer a medição numa linha

imaginária que cortaria o mamão no ponto de maior espessura. Foi tomado o
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devido cuidado para que uma medição não afetasse a textura da mediçtlo

subsequente. A média deles foi o valor final.

Figura 5: Mensuração da resistência da polpa à penetração através

do penetrômetro digital Fruit Firmness Tester.

4.6 Cor interna

A cor interna foi determinada utilizando-se também do colorímetro Minolta

CR 200b, para se obter valores de L*, a* e b* descritos no item anterior. Duas

medidas foram tiradas, aleatoriamente, na superfície interna de uma das

metades do mamão, separada em seu maior eixo, depois de retirada das



sementes. O valor final será obtido pela média das duas medidas. O 1'lnlllf1

também foi analisado para a cor interna do mamão. O croma é a satlJl1H,;11O (ht

cor que distingue cores mais opacas das mais vivas, e é definido pela eqtH\I~I\í I

C*2 =a*2 + b*2 (Figura 4). Quanto maior o valor do croma; mais vivas serao m.

cores.

4.7 Sólidos solúveis totais

Para se medir sólidos solúveis totais do mamão utilizou-se um

refratômetro Auto Abbe, após extração do suco do mamão por centrifugação da

polpa comestível. O valor de sólidos solúveis totais foi dado em porcentagem, já

corrigido pela variação de temperatura.

4.8 pH

Os valores de pH foram obtidos através da utilização de um potenciômetro

Methron Fluisau Modelo E520, após centrifugação da polpa comestível.

4.9 Análises sensoriais

Depois da realização das análises físico-químicas uma nova remessa de)

mamões foi enviada pela Caliman Agrícola, dos quais foram selecionado.

novamente por grau de maturação para realização das análises sensorlllla,

Estas constavam de uma análise sensorial visual e organoléptica. A am'"I~

estatística para estes testes teve inicialmente uma análise de variância 0, OA80

o teste de F significativo (F > 0,05), foi feita uma análise direta de compart'Q()~f\\

múltiplas. Embora a análise visual tenha dois fatores e seis tratamentoH. nao 6

tão importante a interação entre elas, mas sim, suas diferenças pôr'h;i'lI~

julgadas pelos observadores.



24

4.9.1 Análise visual

Os mamões foram submetidos às mesmas condições de colheita, preparo,

seleção, tratamento e armazenamento dos mamões utilizados nos tratamentos

físico-químicos. No entanto, a análise se deu três dias depois que os mamões

saíram da refrigeração, pois daí já estariam maduros o suficiente para

apreciação. Quatro mamões por tratamento foram expostos em bandejas

etiquetadas com números aleatórios, para que avaliadores (28) dessem notas

ao atributo de qualidade dos mamões como um todo (Figura 6), utilizando-se da

seguinte escala de categoria.

MUITO BOM-S

BOM-4

ACEITÁVEL - 3

INACEITÁVEL - 2

PÉSSIMOt~ 1
I

Figura 6: Apresentação dos frutos nas bandejas para avaliação visual.
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Durante a avaliação, foi pedido aos avaliadores que não dessem suas

opiniões aos outros provadores para não os inf~nciarem e não manuseassem

os mamões demais; foi permitido mexer nos mamões somente para aumentar o

campo visual. A ficha de análise visual está exposta na Figura 7.

Análise Visual

NOME:

Instruções: Por favor, para cada uma das 6 bandejas expostas, indique uma nota
referente a sua preferência. Sinta-se à vontade para fazer as observações
que achar necessário. Muito obrigado.

NOTAS: MUITO BOM - 5
BOM-4
ACEITÁVEL- 3
INACEITÁVEL- 2
PÉSSIMO - 1

BANDEJAS:

OBSERVAÇÕES:

1
2__

3
4__
5__
6__

Figura 7: Ficha de análise visual.

4.9.2 Análise organoléptica

A análise sensorial organoléptica consistiu no uso de escalas de categoria

para os atributos de doçura, firmeza e aceitabilidade. Foram utilizados



provadores não treinados os quais mais representariam a população como UIIl

todo, sendo estes em grande número (30) para compensar a possibilidade de

erros. As escalas utilizadas na ficha de análise organoléptica (Figura 8) foram

as seguintes:

DOÇURA FIRMEZA ACEITABILlDADE

1 Nada doce 1 Muito mole 1 Péssimo

2 Pouco doce 2 Mole 2 Inaceitável

3 Doce 3 Pouco firme 3 No limite do aceitável

4 Muito doce 4 Firme 4 Gostoso

5 Extremamente doce 5 Muito firme 5 Muito gostoso

o teste consistiu num padrão formado por mamões descartados da

seleção inicial por grau de maturação, por não se encaixarem bem nas

definições de cor pré-estabelecidas. Estes foram escolhidos somente após o

amadurecimento para evitar que se soubesse o grau de maturação inicial deles.

Outros três tratamentos foram: grau de maturação O, 1 e 2 irradiados com 0,75

kGy. Estes irradiados foram submetidos ao mesmo esquema de

armazenamento que os mamões dos testes físico-químicos anteriores, até que

todos os mamões se encontrassem amadurecidos para se fazer os testes

organolépticos.

No preparo das amostras oito mamões foram cortados em cubos de

tamanhos semelhantes e colocados em recipientes de plástico devidamente

identificado (Figura 9) por números aleatórios para evitar que os provadores

fossem influenciados. Entre uma amostra e outra, foi pedido aos provadores

que tomassem água para tirar o gosto da boca. Os provadores ficaram em

cabinas individuais para fazerem os testes.



ANÁLISE SENSORIAL

I j

~OME
BANDEJA:
Instruções: Por favor, prove cada amostra e indique a intensidade percebida para cad;l

atributo de sabor, fazendo um círculo na opção desejada. Tome água depois
de provar cada amostra e aguarde 20 segundos entre uma amostra e outra.
Não se esqueça de anotar o número da bandeja e da amostra. Sinta-se à
vontade para fazer as observações que achar necessário. Muito obrigado.

13 amostra
DOÇURA

1 Nada doce
2 Pouco doce
3 Doce
4 Muito doce
5 Extremamente doce

23 amostra
DOÇURA
1 Nada doce
2 Pouco doce
3 Doce
4 Muito doce
5 Extremamente doce

33 amostra
DOÇURA
1 Nada doce
2 Pouco doce
3 Doce
4 Muito doce
5 Extremamente doce

43 amostra
DOÇURA
1 Nada doce
2 Pouco doce
3 Doce
4 Muito doce
5 Extremamente doce

Observações:

NQ da amostra ---
FIRMEZA

1 Muito mole
2 Mole
3 Pouco finne
4 Firme
5 Muito fimle

Nº da amostra ---
FIRMEZA
1 Muito mole
2 Mole
3 Pouco firme
4 Firme
5 Muito firme

NQ da amostra ---
FIRMEZA
1 Muito mole
2 Mole
3 Pouco firme
4 Finne
5 Muito finne

Nº da amostra --,---

FIRMEZA
1 Muito mole
2 Mole
3 Pouco firme
4 Firme
5 Muito finne

ACEITABILIDADE

1 Péssimo
2 Inaceitável
3 No limite do aceitável
4 Gostoso
5 Muito gostoso

ACEITABILIDADE
1 Péssimo
2 Inaceitável
3 No limite do aceitável
4 Gostoso
5 Muito gostoso

ACEITABILIDADE
1 Péssimo
2 Inaceitável
3 No limite do aceitável
4 Gostoso
5 Muito gostoso

ACEITABILIDADE
1 Péssimo
2 Inaceitável
3 No limite do aceitável
4 Gostoso
5 Muito gostoso

Figura 8: Ficha de análise organoléptica.
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Figura 9: Apresentação das bandejas para avaliação organoléptica.



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos testes de F realizados a partir das análises de variância

iniciais das análises físicas e químicas foram resumidos na Tabela 1, onde

podemos verificar que as variáveis L*, a* e croma para cor interna do mamão,

não obtiveram resultados significativos. Portanto, estas variáveis não sofreram

influência dos tratamentos relativos ao ponto de maturação, período de

conservação e irradiação das quais foram submetidas. Para as demais

variáveis foi aprofundada a análise estatística.

anavels In epen en es a ores e Igm IcanCla

Diferença de peso 45,00 0,00001 **

Avaliação da qualidade 4,39 0,00001 **
~--

Avaliação de cor 69,79 0,00001 **

Cor externa L* 28,08 0,00001 **

Cor externa a* 100,44 0,00001 **r--- Cor externa b* 46,46 0,00001 **
Ir-----

Textura 4,66 0,00001 **

Cor interna L* 1,63 0,06 n.s !

I Cor interna a* 1,68 0,0508 n.s. II
-

Cor interna b* 2,12 0,0086 **

I Cor interna croma 1,24 0,2421 n.s.

Sólidos solúveis totais 4,50 0,00001 ** j-_._-

pH 1,85 0,0252 * J-- -

Tabela 1: Resultado dos testes de F das análises de variância

referentes aos testes físicos e químicos.

IV ., . . d d t I V I--d-FTS-=--T



30

5.1 Perda de peso

o único fator de tratamento que influenciou a perda de peso foi o período

de conservação. Não foi verificada nenhuma interação entre os fatores. Os

resultados encontram-se na Tabela 2 e Figura 10. Pode-se observar que

conforme o período de armazenamento aumentou, a diferença de peso se

tornou maior por causa da perda de água.

Tabela 2: Efeito do período de conservação na variação de peso (%) dos

mamões (DAI - dias após a irradiação, T.A. - dias em

temperatura ambiente).

Valores segUIdos de letra diferente foram estatIstIcamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

I Período de conservação Perda de peso em % do peso inicial

1 DAI Refr. 0,60d

14 DAI Refr. 3,72 c

14 DAI Refr. + 3 T.A. 6,41 b

14 DAI Refr. + 6 T.A. 10,11 a
• . .

._._~---'----'- - _--~

a

'.

b
L---

i--------~ L---

c L-
a e-----

12
;f<

~ 10
o
~ 8
o-

~ 6
Cll

~ 4
o-

-@ 2
Cll

~ °:2 1 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. + 3 14 DAI Refrig. + 6
TA TA

Períodos de conservação

Colunas seguidas de letra diferente foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 11: Gráfico da variação de peso (%) dos mamões durante o período

de conservação.
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Segundo Bleinroth et aI. (1992), os frutos, ao longo do :.1111

desenvolvimento, estão quase sempre perdendo água, porém há UIlI

suprimento constante pela árvore. Quando se dá a colheita, a perda de água

continua, mas sem a reposição. Como os frutos dependem da turgescência das

células para manter a sua estrutura, a perda de água pode ser uma das

principais causas de deterioração. A excessiva transpiração compromete a

aparência e a textura tornando-as enrugadas, de coloração mais opaca,

murcha, mole e de aspecto borrachento. Segundo Ryall & Pentzer (1982), a

perda de peso no fruto não é somente atribuída à perda de água pela

transpiração, a respiração também é responsável por parte da perda, embora

seja uma fração muito pequena do total.

Mamões colhidos em fases de maturação diferentes também não

influenciaram na perda de peso. Isto revela que o grau de amadurecimento do

mamão não foi um fator importante para transpiração em comparação com os

fatores físicos, mesmo que segundo Selvaraj et aI. (1982), o conteúdo de água

do mamão seja menor com o amadurecimento do mamão. Os mesmos autores

afirmam que o conteúdo de água do mamão é alto e variou de 87% a 94% em

diferentes estágios de desenvolvimento em 4 cultivares. Chitarra & Chitarra

(1990) explicaram que a umidade relativa nos espaços internos de praticamente

todas as frutas e hortaliças é de pelo menos 99%, enquanto que a umidade

relativa da atmosfera circundante é sempre menor. Portanto, o produto libera

vapor de água dos seus tecidos para atmosfera externa na forma de

transpiração.

Segundo Ryall & Lipton (1972), as maneiras de se reter a umidade do

fruto é evitar danos mecânicos, doenças, diminuir a temperatura e aumentar a

umidade de armazenamento, não expor frutas a movimentos de ar

desnecessários, usar ceras e embalar o fruto. Em condições recomendadas de

temperatura e umidade, Pantástico et aI. (1975) relataram que o mamão após

3-4 semanas perdeu 5,8 % de água, enquanto que neste experimento quando

os mamões estavam sob refrigeração por 14 dias houve perda de peso de
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3,7%, enquanto que ao serem retirados e armazenados por seis dias em

temperatura e umidade ambiente foram verificadas perdas de 6,4% do peso,

demonstrando que o controle de temperatura e umidade é muito importante na

manutenção da água do mamão.

Maxie et aI. (1971) relataram que a irradiação pode aumentar a

permeabilidade de membranas, aumentar a atividade metabólica e romper

ligações químicas e, portanto, acentuar o movimento do vapor da água para os

espaços intercelulares e depois através da cutícula aumentando a transpiração.

Porém, nenhum efeito na perda de peso pela irradiação foi verificado nas

três fases de maturação avaliadas. Resultado semelhante foi encontrado por

Miller & McDonald (1999), que não obtiveram resultados significativos para

perda de peso para mamões irradiados em duas fases de maturação (verde

maduro e 25% amadurecido) armazenados em diversas temperaturas.

5.2 Análise de qualidade fitossanitária

Segundo Nishijima (1988), as doenças da pós-colheita são responsáveis

pelo principal afunilamento retardador do desenvolvimento da indústria do

mamão. Medidas preventivas devem começar no campo e continuar através da

colheita, do tratamento pós-colheita, do uso de embalagem, do armazenamento

e do transporte. Qualquer falha no controle de um desses processos pode

resultar em aumento dos problemas com doenças pós-colheita.

A qualidade do mamão avaliado por escala de categorias teve como

resultado interação entre período de conservação e maturação. O resultado da

interação encontra-se na Tabela 3 e Figura 11, cujos valores demonstram a

menor tolerância a doenças dos mamões mais maduros, tanto no momento da

colheita, como durante o amadurecimento (Figura 13).
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Tabela 3: Efeito do período de conservação e grau de maturação do

mamão papaia na avaliação da qualidade (DAI - dias após a

irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Valores segUidos de letra diferente (nunusculas nas linhas e malUsculas nas colunas) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Período de conservação

Grau de 1 DAI Refr.114 DAI Refr. 14 DAI Refr. 14 DAI Refr.
maturação +3 T.A. +6T.A.

Mat. O 5,00 aA I 5,00 aA 5,00 aA 4,13 bA

Mat. 1 5,00 aA I 5,00 aA 4,13 bB 3,25 cAB
i

Mat. 2 5,00 aA I 4,63 aB 3,75 bB 2,50 cB I
I
I. , . ,

6

~.
:M~tOl.[jJ Mat. 1 I

DMat. 2 I
_________J

bA

aAaA aAaAaAaA

o + 1---"

L{)

co 5

O)
4""O

(/J

co
+-'

3o
c
(/J

co
2""O

co
'õ
-O)

~

1 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. + 14 DAI Refrig. +
3 T.A. 6 TA

Período de conservação

Coluna~ seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre maturações) foram
estatisticamente diferentes pelo leste de Duncan (0.05)

Figura 11: Gráfico do efeito do período de conservação e grau de maturação

do mamão papaia na avaliação da qualidade fitossanitária.

Estes resultados são confirmados por Duran & Mora (1988), que

perceberam que o desenvolvimento de sintomas de doenças aumenta a medida

em que o fruto amadurece e Chau & Alvarez (1983) que afirmaram que o fungo
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causador da antracnose permanece em estado latente até que condições

favoráveis para seu desenvolvimento se estabelecem com o amadurecimento

do mamão. Segundo Bleinroth & Sigrist (1989), o mamão é um fruto que se

caracteriza por uma série de moléstias ou podridões que surgem após a sua

colheita, devido à sua pouca consistência e por ser desprovido de uma casca

com maior resistência que impeça a penetrações de fungos e bactérias.

Chitarra & Chitarra (1990) enfatizaram que não só as injúrias mecânicas

predispõem o ataque de patógenos, mas também as mudanças físicas e

fisiológicas.

A irradiação não teve efeito na qualidade fitossanitária do fruto, portanto

não foi um processo efetivo no controle de doenças como também constataram

Silva (1988) e Akamine & Wong (1966). Segundo Akamine & Wong (1966) e

Salunkhe & Desai (1984), ataque fúngico pode ser controlado pela radiação

gama, o qual estenderia o tempo de armazenamento dos mamões, porém a

dose requerida para controlar as podridões seria tão alto que os frutos não

conseguiriam tolerar e, portanto a irradiação tem sido geralmente usada em

combinação com o tratamento de água quente, como foi realizado por Moy et

aI. (1973) e Akamine & Wong (1966) com excelentes resultados demonstrando

o sinergismo dos tratamentos.

Por outro lado, os resultados revelam que a irradiação não causou a

proliferação de doenças, como Clarke (1971) afirmou ser possível quando citou

uma série de autores que verificaram predisposição ao ataque de patógenos

causada pela irradiação gama, porém nenhum deles citou o mamão. Segundo o

autor a irradiação promove uma mudança metabólica dos patógenos

sobreviventes deixando-os mais agressivos, cria um bom meio de cultura pelo

aumento da permeabilidade das membranas celulares e pela redução da

concentração de substâncias inibitórias presente no fruto. Segundo Moy (1977)

resultados sobre a irradiação de frutos variam por uma série de razões, dentre

estas, um dos itens incluídos foi o grau de infecção inicial do fruto antes da

irradiação que deve ser baixo para o sucesso do tratamento.



5.3 Cor externa

Segundo Wills et aI. (1981), cor é a mudança mais óbvia que ocorre em

muitas frutas e é o principal critério usado por consumidores para determinar se

a fruta está madura. Bleinroth & Sigrist (1989) explicaram que o ponto de

colheita do mamão é determinado pela mudança de cor do mamão da cor

verde-escura para clara com uma ou duas faixas ligeiramente amareladas

apresentam as melhores qualidades.

5.3.1 Análise para superfície da cor externa

A análise da cor por meio de uma escala de categorias também resultou

em uma interação período de conservação x grau de maturação, sem que

houvesse qualquer efeito pela irradiação. lJortanto, podemos indicar que a

irradiação não foi eficiente para retardar o amadurecimento, quando a cor foi

considerada como índice de maturação (Figura 13). Estas mesmas

observações foram feitas por Zhao et aI. (1996), Moy et aI. (1973) e Akamine &

Wong (1966) onde os mamões se mantiveram mais firmes, mas não retardaram

o desenvolvimento da cor, contrariando os relatos de Yasir (1990), Thomas

(1986) e Bleinroth (1990).

O resultado da interação encontra-se na Tabela 4 e Figura 12 que mostra

o natural desenvolvimento da cor amarela com o tempo de armazenamento até

atingirem a maior pontuação com a nota 6. Segundo Wills et aI. (1981), frutas

climatéricas mostram uma rápida perda da cor verde no amadurecimento. A cor

verde é devido à clorofila que é um complexo magnésio orgânico que tem sua

estrutura degradada com o amadurecimento. Os principais agentes

responsáveis pela degradação são mudanças de pH (vazamento de ácidos

orgânicos dos vacúolos), sistemas oxidativos e clorofilases. Perda de cor

depende de um ou mais destes fatores agindo em seqüência para destruir a

estrutura da clorofila. Garcia (1980) explicou que no mamão a mudança da cor
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verde do mamão para o amarelo alaranjado se deve a destruição da clorofila do

tecido epidérmico e ao desenvolvimento de carotenóides. O desenvolvimento

da cor amarela começa da placenta e se espalha em direção da epiderme.

Tabela 4: Efeito do período de conservação e maturação do mamão papaia na

avaliação do desenvolvimento da cor na superfície da casca (DAI 

dias após a irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Valores segUidos de letra dIferente (mmusculas nas hnhas e mamsculas nas colunas) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

I Período de conservação
L
I

Ponto de 14 DAI Refr.!14 DA~.~~fr. + 3 14 DAI Refr. + 6
I

1 DAI Refr.
maturação T.A.

~ I !I

I Mat. O
I

1,00 dC 2,50 cC I 5,37 bA 6,00 aA

I Mat. 1

I
2,00 dB 3,88 cB 5,63 bA 6,00 aA

I Mat. 2 3,00 cA 4,63 bA
I

5,88 aA 6,00 aAI

I I II . , . ,

DMat. O

O Mat. 1

DMat. 2

aA aA aA aA

bA

14 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. + 14 DAI Refrig. + _I
3 TA 6 TA

_~_e_rí_od~_d_e_~~ns~r_vaçã~ _ 0 __

cA

1 DAI Refrig.

7

6
<D
C<l 5
QJ

4"O
(f)
C<l
õ 3c
(f)
C<l
"O 2 -

C<l
'6
-m
:2

O

Colunas seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre maturações) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 12: Gráfico do efeito do período de conservação e o grau de maturação

na avaliação do desenvolvimento da cor na superfície da casca.

N~ 9..8..?..4 .
CENA

......... _or .... ,...A



37

_~ i j.!.; ...

::~: t
~~~

~.

~),jir' ~:~'.J '-'>r>
"ti.,"'"

'-Í<~ '-,.,;,: ',,
~,..!<''-

'.\J....
~).:,,~,.

•

,"0',,1
." ... , "

•. ' ~-._ ,;,:, -c":~. ~.. -_ '.

Figura 13: Aspecto visual dos mamões colhidos em 3 graus de maturação

diferentes submetidos ou não a irradiação com 750 Gy nos períodos de

avaliação A) 1° período B) 2° período C) 3° período D) 4° período.



5.3.2 Análise da cor externa por colorimetria.

5.3.2.1 Parâmetro a*

Os valores de a* nos dá uma das coordenadas no gráfico de cores (Figura

4). Os valores de a* sofreram o efeito do grau de maturação e período de

conservação, mas não houve nenhuma interação significativa entre eles. A

irradiação não afetou de maneira nenhuma os valores de a* que confere

resultado igual àquele obtido para o desenvolvimento da cor amarela na

superfície da casca no item 5.3.1. O resultados para os valores de a* se

encontram na Tabela 5 e Figura 14. Os valores de a* passam a ser sempre

maiores na medida em que o período de conservação aumenta (1° período,

entre -15 e -11; 2° período, entre -13 e -4; 3° período, entre 2 e 8; 4° período

entre 13 e 18) e dentro de cada período, os mamões de grau de maturação 2

sempre tiveram valores maiores que os mamões de grau de maturação O. Os

valores negativos de a* representam cores mais verdes. Na medida em que a*

vai chegando a O, o mamão vai se tornando cada vez mais amarelado. Quando

os valores se tornam ainda maiores no 4° período, o amarelo se torna laranja

(Figura 13) indicando que os mamões já atingiram a senescência.

Tabela 5: Efeito do período de conservação e maturação do mamão papaia

no parâmetro a* para cor externa (DAI - dias após a irradiação,

T.A. - dias em temperatura ambiente).

Período de conservação

Grau de
1 DAI Refr. 14 DAI Refr.

14 DAI Refr. + 3 14 DAI Refr. +
maturação T.A. 6 T.A.

Mat. O -15,07cC -13,17 cC 1,65 bS 12,75 aS

Mat. 1 -13,33 dS -8,94 eS 4,93 bA 15,39 aAS

Mat. 2 -10,99 dA -4,25 cA 7,60 bA 18,00 aA
Valores seguidos de letra dIferente (rmnúsculas nas linhas e maIúsculas nas colunas) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)



20 ._--_ ..~~-

'«l 15
Q)

-o 10
Cf)

~ 5o
~ O
~ -5
-o
.~ -10
-o
~ -15

-2O +--'--"""-=,",,,----L........-...L---L..--L..---'--.----L..---'-'=---''--r---'----''='----'--;

1 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. + 14 DAI Refrig. +
3 TA 6 TA

Período de conservação
--- --~ ----~-- ---- - -- --- ----------~-

~ M-~tmO..CJMat. 1

DMat. 2
----

39

Colunas seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre maturações) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 14: Gráfico do efeito do período de conservação e o grau de maturação

nos valores de a* da cor externa do mamão papaia.

5.3.2.2 Parâmetro b*

Os valores de b* nos dá uma das coordenadas no gráfico de cores (Figura

4). A análise deste parâmetro resultou em duas interações: período de

conservação x maturação e período de conservação x irradiação. O resultado

destas interações está exposto na Tabela 6 e Figuras 15 e 16. Conforme o

período de conservação aumentava, os valores de b* se tornavam maiores,

indicando que a cor do mamão se tornava mais intensa. Considerando o

parâmetro a*, já analisado no item anterior, observamos que quando o mamão

está verde, o valor de b* gira em torno de 35 a 43. No segundo período, com o

valor de b* maior (42 a 50), a cor verde também é pressionada a se tornar

amarelo limão bem intenso. No terceiro período, os valores de b* (em torno de

58) elevam a intensidade da cor definida pelos valores de a*, sem haver

diferença em relação ao quarto período. Entre os períodos de maturação não se

observa diferença entre os graus de maturação no 3° e 4° períodos. Apenas no

1° e 2° períodos que mamões de graus de maturação maiores diferem dos

menores, com valores de b* mais altos.
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Tabela 6: Efeito da irradiação, grau de maturação e período de conservação

do mamão papaia para valores de b* da cor externa (DAI - dias

após a irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Período de conservação

Grau de 1 DAI Refr. 14 DAI Refr.
14 DAI Refr. + 3 14 DAI Refr. +

maturação T.A. 6 T.A.

Mat. ° 35,40 cC 42,30 bC 58,19aA 61,44 aA

Mat. 1 38,33 cB 46,37 bB 58,60 aA 60,14 aA

Mat. 2 43,30 cA 50,39 bA 58,31 aA 59,58 aA

Irradiação

0,0 kGy 39,43 dA 44,93 cA 56,62 bB 59,84 aA

0,75 kGy 38,59 cA 47,78 bA 60,11 aA 60,93 aA
,

Valores segUIdos de letra diferente (nunusculas nas linhas e maiúsculas nas colunas) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05).
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Colunas seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre maturações)
foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 15: Gráfico do efeito do período de conservação e grau de

maturação no valor de b* da cor externa do mamão papaia.
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1 DAI Refrig 14 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. + 3 14 DAI Refrig. + 6
T.A. TA

Período de conservação

Colunas seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre doses de irradiação) foram

estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 16. Efeito do período de conservação e irradiação no valor de b* da

cor externa do mamão papaia.

No caso da interação período de conservação e irradiação, os mamões

irradiados analisados no terceiro período, obtiveram valores de b*

significativamente superiores aos mamões não irradiados, que sugere que os

mamões irradiados favoreceram a mudança da coloração dos mamões. Estes

resultados serão discutidos posteriormente, pois são semelhantes ao do

parâmetro L* no item seguinte.

5.3.2.3 Parâmetro L*

o parâmetro L* é definido por valores que determinam quanto uma cor é

clara ou escura. Quanto maior o valor; mais clara é a cor. A análise deste

parâmetro resultou em duas interações: período de conservação x maturação e

período de conservação x irradiação. Os resultados destas interações estão

expostos na Tabela 7 e Figuras 17 e 18.
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Tabela 7: Efeito da irradiação, grau de maturação e período de conservação

do mamão papaia para valores de L* da cor externa(DAI - dias

após a irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Período de conservação

Grau de 1 DAI Refr. 14 DAI Refr.
14 DAI Refr. + 3 14 DAI Refr.

maturação T.A. + 6 T.A.

Mat. ° 49,85 cS 53,89 bS 65,33 aA 67,64 aA

Mat. 1 51,43 cS 57,27 bA 65,80 aA 66,03 aAS

Mat. 2 54,73 cA 59,82 bA 65,42 aA 64,61 aS

Irradiação

0,0 kGy 52,50 cA 55,93 bA 64,19 aS 65,87 aA

0,75 kGy 51,50 cA 58,06 bA 66,85 aA 66,32 aA
Valores segUidos de letra diferente (mmúsculas nas hnhas e maiúsculas nas colunas) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

~
6Mat. O

O Mat. 1

DMat. 2

14 DAI Refrig. 14 DAI Refríg. + 3 14 DAI Refrig. + 6
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Colunas seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre maturações) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 17: Gráfico do efeito do período de conservação e o grau de maturação

no valor de L* da cor externa do mamão papaia.



43

Conforme o período de conservação aumentava, os valores de L* se

tornavam maiores, indicando que o mamão estava ficando mais claro, como

realmente acontece durante o amadurecimento. Porém, no terceiro e quarto

período de conservação (14 refr.+3 TA e 14 refr. + 6 TA, respectivamente), não

houve diferença significativa. Isto implica que o mamão já chegava próximo ao

seu valor mais claro, já no terceiro período para todos os graus de maturação.

Ao se comparar os graus de maturação do último período, observa-se que a

média dos mamões do grau de maturação O foi significativamente maior que a

do grau 2. Provavelmente, porque os mamões mais maduros já se encontravam

num estado avançado da senescência se tornando mais opacos.
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Colunas seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre doses de irradiação) ()ram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 18: Gráfico do efeito do período de conservação e irradiação no valor

de L* da cor externa do mamão papaia.

Em relação à irradiação, no terceiro período de conservação os mamões

irradiados obtiveram valores de L* maiores que os não irradiados (como no

parâmetro b* do item anterior) e, portanto, estavam mais claros. Este efeito
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seria semelhante àquele decorrente ao longo do desenvolvimento dos mamões,

onde a face mais exposta à luz solar tem uma cor mais clara independente do

grau de maturação. Segundo Chitarra & Chitarra (1990), embora

transformações de coloração sejam utilizadas como guia de maturidade, não

são inteiramente confiáveis, pois sofrem influência de inúmeros fatores além da

maturidade. A exposição à luz solar, por exemplo, pode induzir o

desenvolvimento de cor mais rapidamente em alguns frutos que em outros, na

mesma árvore, mesmo que ambos possam ter a mesma época de formação.

Resultados semelhantes aos deste trabalho foram relatados por Ramli &

Yusof (1992) e o Instituto de Tecnologia de Alimentos -ITAL (1987) que embora

os mamões tenham se mantidos mais firmes que a testemunha, eles também

desenvolveram a cor amarela com mais rapidez. O ITAL (1987) também

observou que os mamões irradiados amadureceram de forma mais homogênea.

Tais resultados foram reforçados pelos relatos de Ramli & Yusof (1992) que

observaram que pintas verdes que podem ser resultantes do amadurecimento

foram encontradas em menor quantidade nos mamões irradiados durante o

amadurecimento.

Esta mesma impressão é demonstrada nos resultados deste experimento,

em que ao amadurecer, muitas manchas verdes ainda persistiam em mamões

maduros da testemunha, enquanto que nos mamões irradiados, estas manchas

eram bem mais fracas por serem mais claras e, portanto o desenvolvimento da

cor amarela ocorreu de forma mais homogênea.

5.4 Textura

Ao analisar a textura, foi verificada a interação período de conservação x

irradiação, sendo que o grau de maturação no momento da colheita não

influenciou na textura dos mamões. Os resultados da interação período de

conservação x irradiação estão expostos na Tabela 8 e Figura 19.
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Tabela 8: Efeito da irradiação e período de conservação do mamão papaia na

resistência à penetração de ponta chata de 0,8 cm de diâmetro em N.

(DAI - dias após a irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Período de conservação

Irradiação 1 DAI Refr. 14 DAI Retr.
14 DAI Refr. + 14 DAI Refr. +

3 T.A. 6 T.A.

0,0 kGy 26,33 aA 19,99 bA 13,81 cB 6,24 dB

0,75 kGy 22,51 aA 19,65 aA 19,30 aA 12,66 bA

Valores segUIdos de letra diferente (mmusculas nas linhas e maiúsculas nas colunas) toram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0.05)
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Colunas seguidos de letra diferente (minúsculas entre períodos e maiúsculas entre doses de irradiação) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0.05)

Figura 19: Gráfico do efeito da irradiação e período de conservação do mamão

papaia na resistência à penetração de ponta chata de 0,8 cm de

diâmetro em N.

Pelos valores nela expostos verifica-se que os mamões não irradiados

obtiveram valores para textura menores na medida que o período de

conservação aumentava. Segundo Chitarra & Chitarra (1990), uma das

principais mudanças decorrentes da maturação é a mudança na textura. O
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amaciamento do fruto ocorre e é usualmente acompanhado por mudança de

coloração. Para Akamine & Wong (1966), superfície de coloração e

amolecimento do fruto estão associados com o amadurecimento. Normalmente,

o mamão amadurece ao ponto comestível quando começa a amolecer, sem

importar com o grau de coloração; ou seja, não é necessário estar totalmente

amareladas para estar comestível. Na verdade, mamões totalmente amarelados

estão muitas vezes já senescentes. Portanto, para mamões, o amolecimento é

um melhor indicador de amadurecimento que o desenvolvimento da superfície

amarela.

Segundo Awad (1990), durante a maturação e o amolecimento dos frutos,

observou-se liberação de diversos compostos solúveis que faziam parte da

estrutura molecular da parede celular e da Iamela média. Um dos resíduos

solúveis mais frequentemente identificados são os ácidos urônicos em vários

graus de polimerização, sendo este resultado da atividade de várias enzimas

hidrolíticas. Dentre estas se destacam a endo-poligalacturonase (PG); a mais

comum, que despolimeriza o ácido poligalacturônico formando unidades cada

vez menores até chegar ao ácido galacturônico, e a pectinametilesterase (PME)

que desesterifica pectinas ácidas necessária à ação da PG que por si só já

contribuí para o amolecimento, pois a desesterificação provoca desestruturação

e solubilização parcial da Iamela média causando perda de rigidez. Já Lazan et

aI. (1995), afirmou que a PG teria papel importante na solubilização das

pectinas enquanto que a ~-galactosidase na despolimerização das mesmas,

sendo esta enzima a causadora do amolecimento.

Paul! & Chen (1983), estudaram a ação destas enzimas e as

relacionaram com a respiração, produção de etileno e mudanças na casca do

mamão. A PME gradualmente aumentou desde o início da ascensão

climatérica, atingindo o pico dois dias depois do pico respiratório. A PG

aumentou durante o c1imatérico e durante o pós-climatérico diminuiu para "!4 do

seu pico, sendo que houve forte relação com o aumento na respiração

produção de etileno e amolecimento.
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Segundo Maxie et aI. (1971), a mais significativa mudança química nos

frutos irradiados é a quebra irreversível da celulose, hemicelulose e pectina das

paredes celulares. O amolecimento resultante da polpa e da casca do fruto

aumenta a susceptibilidade de injúrias mecânicas a um ponto que seria inviável

à irradiação. Porém, neste estudo, os mamões irradiados apresentaram uma

estabilidade de firmeza ao longo do período de conservação. Com relação à

testemunha, os irradiados apresentaram-se significativamente mais firmes no 3°

e 4° períodos de avaliação.

Maxie & Sommer (1968) explicaram que os efeitos da irradiação na

textura do tecido devem ser considerados em dois pontos de vista: o efeito

direto na firmeza do tecido e um efeito secundário ao longo do tempo no

amadurecimento do fruto. Existe uma perda de textura imediata decorrente da

irradiação, mas se a irradiação inibe o amadurecimento, a perda de firmeza dos

tecidos serão retardados depois da perda inicial. Zhao et aI. (1996), afirmaram

que logo após a irradiação em mamões houve uma perda na textura, mas

depois do amadurecimento novas análises revelaram firmeza superior ao da

testemunha. Nos resultados expostos na tabela 8 vê-se que a resistência à

penetração logo após a irradiação foi estatisticamente igual à testemunha,

embora os valores tenham sido menores.

Segundo Urbain (1986), a retenção da firmeza do fruto por um período

mais longo é o principal efeito da irradiação. Vários outros autores sustentam

este resultado como Akamine & Wong (1966), Moy et aI. (1971, 1973), Yasir

(1990) e Zhao et aI. (1996). Sendo que a manutenção da firmeza relatada pelos

autores foi o critério utilizado para explicar o retardo do amadurecimento, pois a

coloração amarela se desenvolveu normalmente.

Segundo Diehl (1995), a irradiação pode degradar e afetar a atividade de

enzimas especialmente quando esta se encontra dissolvida. D'innocenzo (1992)

explicou que o mamão irradiado apresentou menor atividade ao longo do

amadurecimento das enzimas PME, PG e D-galactosidase, responsáveis pela

solubilização das pectinas que mantêm a firmeza do fruto. Foi constatada a



diminuição da atividade da PME e D-galactosidase com a irradiaçao no ílllclo

do amadurecimento, enquanto que no fim se viu a diminuição da atividado dll

PG. Porém, Zhao et aI. (1996) ao irradiarem mamões em estágio do

amarelecimento de 5 a 30%, não observaram mudança na atividade da PME

quando amadurecidos. Porém, em mamões 25 a 30% amarelos irradiados foi

comprovada a relação entre dose e frações de pectina.

Neste experimento o grau de maturação no momento da colheita dos

mamões não afetou a eficiência da manutenção da textura com a irradiação que

contradiz resultados de outros autores. Segundo Urbain (1986) e Bleinroth

(1995) a eficiência da irradiação para retardar o amadurecimento se perde, se

esta se realizar depois do começo da fase de crescimento do c1imatérico, ou

seja, antes de 25% amarelecidos. Já Loaharanu (1971) afirmou que a

irradiação estimulou o amadurecimento dos mamões quando aplicado no

período de ascensão c1imatérica. Em outro lote, a irradiação atrasou o

amadurecimento de mamões irradiados ainda verdes no período pré

climatérico. Porém, os melhores resultados de manutenção de firmeza para

Zhao et aI. (1996) foi para mamões 25 a 30% amarelos irradiados. Já Miller &

McDonald (1999), ao irradiarem mamões verdes maduros e % amarelos

mantiveram a firmeza dos mamões após 7 dias de armazenamento nas

temperaturas de 25, 15 e 12° C. Exceção feita aos armazenados a 10° C.

5.5 Análise dos parâmetros b* para cor interna

o fato dos parâmetros L*, a* e croma não serem significativos implica que

as modificações da cor da polpa foram bastante tênues, portanto foi muito difícil

identificar a olho nu, diferenças na cor da polpa como se pode ver na Figura 20.
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Figura 20: Aspecto visual da parte interna de mamões colhidos em três pontos

de maturação no A) 10 período e B) último período de armazenagem.

Os resultados da análise revela que todos os fatores: maturação,

irradiação e período de conservação influenciaram significativamente o

parâmetro b* para cor interna, sem que houvesse qualquer interação. Os

resultados encontram-se na Tabela 9 e Figuras 21, 22 e 23 cujos valores

mostram maiores valores de b* para mamões com grau de maturação 2 e

também para os mamões analisados no 3° e 4° período de conservação.
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Tabela 9: Efeito da irradiação, grau de maturação e período de conservação

do mamão papaia para valores de b* da cor interna(DAI - dias

após a irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Valores segUldos de letra dilerente toram estatIsticamente dilerentes pelo teste de Duncan (O.OS)

Período de conservação Valores de b*

1 DAI Refrig. 35,70 c

14 DAI Refrig. 36,50 cb

14 DAI Refrig. + 3 T.A. 37,52 ba

14 DAI Refrig. + 6 T.A. 37,87 a

Ponto de maturação

Mat. O 36,33 b

Mat. 1 36,64 b

Mat. 2 37,73 a

Dose de irradiação

0,0 kGy 37,31 a

0,75 kGy 36,49 b
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Figura 21: Gráfico do efeito do grau

de maturação no valor de b* da cor

interna do mamão papaia.

Figura 22: Gráfico do efeito do

período de conservação no valor de

b* da cor interna do mamão papaia.
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Figura 23: Gráfico do efeito da irradiação no valor de b* da cor interna do

mamão papaia

Tais resultados indicam que a cor interna do mamão fica mais intensa

quando fica mais maduro, passando da cor salmão para vermelho alaranjado

mais intenso (Figura 4), nos quais são confirmados por Calegário (1997). Já os

mamões que foram irradiados obtiveram valores menores de b* que revela uma

tendência contraria ao amadurecimento, Moy & Nagai (1985) revelaram que em

testes sensoriais a firmeza e a cor da polpa dos mamões irradiados foram

julgadas estatisticamente diferente da testemunha, sendo mais firme e mais

claro. Estes efeitos foram supostamente causados pelo atraso no

amadurecimento causado pela irradiação.

O efeito de manutenção da textura causado pela irradiação neste

experimento também pode ter levado a essa modificação na cor. Segundo

Lazan et aI. (1995) o amolecimento do tecido interno do mesocarpo do mamão

foi maior e mais rápido que do tecido externo. O amolecimento também foi

associado ao aumento da atividade da PME, PG e • -galactosidase. Calegario

(1997) sugeriu que existe uma relação direta entre textura e cor da polpa, pois a

firmeza do fruto diminui de dentro para fora em sincronia com a mudança de cor

da polpa, que também ocorre de dentro para fora.



5.6 Sólidos solúveis totais (SST)

Segundo Arriola et aI. (1980), uma das mais importantes transformações

bioquímicas que ocorrem no mamão durante a fase de maturação dos frutos

relaciona-se com o drástico aumento em seus conteúdos de açúcares. Para

Chan Jr. et aI. (1979), o fato do mamão não ter em sua composição

quantidades significativas de amido que é o precursor natural dos açúcares

simples e sacarose, leva a crer que o mamão se comporta como um fruto não

climatérico em sua concentração de açúcares no amadurecimento.

A análise da porcentagem de SST resultou em uma interação período de

conservação x grau de maturação, sem que houvesse qualquer efeito da

irradiação. Os resultados se encontram na Tabela 10 e Figura 24.

Tabela 10. Efeito do período de conservação e maturação do mamão

papaia na porcentagem de sólidos solúveis totais (DAI - dias

após a irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Período de conservação

Grau de 1 DAI Refr. 14 DAI Refr.
14 DAI Refr. + 3 14 DAI Refr.

maturação T.A. +6T.A.

Mat. O 13,65 bC 13,79 bB 14,00 abB 14,64 aA

Mat. 1 14,78 bB 15,65 aA 15,13 abA 14,88 bA

Mat. 2 15,54 abA 15,90 aA 14,99 bA 14,96 bA

Valores seguidos de letra dIferente (mmúsculas nas linhas e maIúsculas nas colunas) foram
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)
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Figura 24: Efeito do período de conservação e maturação do mamão

papaia na porcentagem de sólidos solúveis totais

Os mamões do grau de maturação 2, obtiveram sua média mais alta no 2°

período , que foi igual ao 1° período e superiores aos valores do 3° e 4°

períodos. Isto porque a porcentagem de SST já estava próxima do máximo no

momento da colheita, e com a senescência dos mamões nos períodos 3 e 4, a

porcentagem de SST se tornou menor. Resultados semelhantes foram obtidos

por Honório (1988) que em mamões armazenados em temperatura ambiente a

porcentagem de SST aumentou durante a fase de ascensão climatérica e

diminuiu na fase pós-climatérica. Segundo Akamine & Goo (1971 a), os mamões

com mais de 80 % de coloração amarela começam a diminuir o teor de SST,

devido a possível deterioração por respiração. Chan Jr. et aI. (1979) também

afirmaram que no decorrer do amadurecimento do mamão, o teor de açúcar

total aumenta até atingir um ponto máximo. A partir daí, com a senescência, o

teor de açúcar total do mamão diminui bastante devido à atividade metabólica.
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A porcentagem do SST de mamões do grau de maturação 1, se comportou de

maneira parecida aos de grau 2, porém como foram colhidos menos maduros,

no 1° período a % de SST estava significativamente mais baixa que o do 2°

período e somente no 4° período por causa da senescência e atividade

respiratória que os valores se tornaram baixos novamente.

Já para mamões do grau de maturação 0, a porcentagem de SST só se

torna maior no 4° período e, mesmo assim, atingindo média inferior às máximas

obtidas pelos mamões de grau 1 e 2 no 2° período de conservação. Estes

resultados são confirmados pelos de Akamine & Goo (1971a) que constataram

que mamões colhidos mais maduros até o nível de 33% de cor a mareia

concentraram um maior teor de sólidos solúveis em seu amadurecimento.

Em relação à irradiação os resultados demonstraram que não houve efeito

no teor de SST o que também foi comprovado por Moy et aI. (1973) e Miller &

McDonald (1999). Provavelmente, porque o conteúdo de amido nos mamões é

muito baixo como foi verificado por Selvaraj et aI. (1982) e Calegario (1997), já

que frutos com maior conteúdo de amido, como a banana e a manga podem

sofrer alterações no conteúdo de açúcares ao serem irradiadas como foi

relatado por vários autores citados por Thomas (1986).

5.7 Valores de pH

o único fator de tratamento que influenciou o pH foi o período de

conservação. Não foi verificada nenhuma interação entre os fatores. Os

resultados encontram-se na Tabela 11 e Figura 25. Pode-se observar que

conforme o período de conservação aumentou, o pH se tornou menor, embora

a diferença tenha sido pequena (0,08), o que provavelmente não afetaria o

sabor do mamão.
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Tabela 11: Efeito do período de conservação no pH do mamão papaia (DAI

- dias após a irradiação, T.A. - dias em temperatura ambiente).

Valores segUidos de letra diferente foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Período de conservação pH

1 DAI Refrig. 5,18 a

14 DAI Refrig. 5,21 a

14 DAI Refrig. + 3 T.A. 5,13 b

14 DAI Refrig. + 6 T.A. 5,13 b
..

I
o.
QJ 5,2 ~

-o
Cf)

~ 5,15 f---o
Cü
>
Cf) 5,1 c---o
-o
co
'6 5,05 c_
oQJ

~

a

... ...

1 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. 14 DAI Refrig. + 3 14 DAI Refrig. + 6
T.A. TA

Período de conservação

Colunas seguidas de letra diferente foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0.05)

Figura 25: Efeito do período de conservação no pH do mamão papaia.

Calegário (1997), verificou que a partir do momento que os mamões

começaram a desenvolver a cor amarela o pH começou a diminuir, sendo estes

resultados relacionados ao aumento de acidez titulável. Honório (1988) explicou

o leve decréscimo do pH do mamão com o amadurecimento pela associação de

ácidos fracos livres com seus sais potássicos, constituindo um sistema tampão.

Já Selvaraj et aI. (1982) obtiveram resultados diferentes na avaliação de 4

cultivares de mamão, onde houve uma redução gradativa da acidez, mantendo-
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se em níveis baixos, na qual seria um dos fatores responsáveis pelo sabor

adocicado do mamão.

Draetta et aI. (1975) também obtiveram resultados semelhantes, com uma

diminuição branda do pH de 5,4 a 5,1 e aumento de ácido cítrico no mamão que

foi explicado pela possível formação de ácido galacturônico em função da

hidrólise da pectina. Segundo D'innocenzo (1996), a irradiação é responsável

pela diminuição da atividade de enzimas responsáveis pela hidrólise das

pectinas, no qual justificou o fato dos mamões irradiados terem obtido valores

de pH mais altos e, portanto menos ácidos. No entanto, não houve influência da

irradiação no pH dos mamões deste experimento. O mesmo foi confirmado por

Thomas & Beyers (1979), Moy et aI. (1973) e Miller & McDonald (1999) que

demonstraram que não houve modificação alguma na acidez titulável e pH do

mamão com a aplicação de irradiação.

5.8 Análise sensorial

5.8.1 Análise visual

Esta análise visa verificar a aparência dos mamões das três fases de

maturação estudadas submetidos ou não à irradiação. Segundo Amerine et aI.

(1965), cor e outros aspectos da aparência influenciam a apreciação de

alimentos e qualidade, especialmente pelo consumidor. Como podemos ver na

Tabela 12 e Figura 26, todos os tratamentos foram iguais estatisticamente com

exceção do tratamento sem irradiação dos mamões de maturação O. Isto

porque um dos mamões previamente selecionado para o teste estava com

podridão já bem avançada, enquanto que nos outros tratamentos nenhum

mamão apresentava podridão.
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Tabela 12. Efeito da irradiação e grau de maturação na avaliação

visual.

Tratamentos Média das notas de 1 a 5

Controle + Mat. O 2,18 b

Controle + Mat. 1 3,96 a

Controle + Mat. 2 3,75 a

Irradiado + Mat. O 3,61 a

Irradiado + Mat. 1 3,71 a

Irradiado + Mat. 2 3,82 a

Valores seguidos de letra diferente foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)
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Colunas seguidas de letra diferente foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05).

Figura 26: Gráfico do efeito da irradiação e grau de maturação na

avaliação visual.

o fato dos outros tratamentos não ter apresentado diferença foi

interessante, pois possíveis transformações causadas pela irradiação como

mancha ou coloração mais clara e escaldadura, que segundo Miller &

McOonald (1999) é predisposta pela irradiação, não foram notadas pelos
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avaliadores ou não foi dada importância na escolha do mamão. Segundo

Amerine et a/. (1965), um problema importante é a descoloração ou perda de

cores de várias frutas e hortaliças frescas ou processadas. Em alguns casos

mudança de cor vem acompanhada por mudança na textura, gosto ou odor

indesejáveis. A maturidade de muitas frutas e vegetais é associada ao

desenvolvimento da cor ou mudança na cor. Em alguns casos a mudança de

cor pode não causar problema algum, mas pode reduzir a aceitação do

consumidor.

5.8.2 Análise organoléptica

Segundo Amerine et a/. (1965), respostas para gosto e olfato são de

importância primordial na avaliação sensorial de alimentos, mas outras

sensações também influenciam na discriminação e preferência e em alguns

casos eles podem ser o principal atributo. Dentre estas sensações temos as

visuais, auditivas, tácteis, cinética,odor e temperatura.

O objetivo desta analise foi testar os atributos doçura, firmeza e

aceitabilidade com provadores que mais representassem consumidores e por

isso não houve nenhum tipo de treinamento. Os testes de F das analises de

variância para os atributos estudados revelam que apenas os tratamentos do

atributo doçura não diferiram estatisticamente entre si, ou seja, as diferenças

observadas nos testes químicos para teor de sólidos solúveis do item 5.6 não

foram confirmadas nestes testes. Segundo Akamine &Goo (1971 a), o conteúdo

de açúcar é considerado o componente principal na qualidade de mamões,

sendo que a quantidade de sólidos solúveis totais máximos após o

amadurecimento se deu quando o mamão foi colhido 33% amarelo. Porém

colhendo o fruto 6% amarelo a concentração de sólidos solúveis no

amadurecimento vai atingir níveis de qualidade com boa aceitação pelo

consumidor. Nestes resultados, provavelmente a diferença de sólidos solúveis

totais entre os graus de maturação estudados não foi o suficiente para se obter



diferença significativa no atributo de doçura para os provadoresl 1111111/'111 nAu

houve diferença entre os mamões irradiados e os não irradiarj('B cnmo

confirmou os testes químicos para teor de sólidos solúveis no item s.n, nOl1rln

que para Moy et a/. (1973) a irradiação em testes organolépticos também l1(lo

causou modificações na doçura do mamão.

Os resultados de firmeza e aceitabilidade estão na Tabela 13 e Figura 27.

Tabela 13. Efeito da irradiação e grau de maturação na avaliação

organoléptica para os atributos de firmeza e aceitabilidade.

Média das notas de 1 a 5 para os atributos

Tratamentos Firmeza Aceitabilidade

Padrão 2,37 b 3,67 b

Irradiado + mat. O 3,03 a 3,70 b

Irradiado + mat. 1 3,47 a 4,17 a

Irradiado + mat. 2 3,17 a 4,23 a
Valores seguIdos de letra diferente foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05).
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Colunas de mesma cor seguidas de letra diferente foram estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (0,05)

Figura 27: Gráfico do efeito da irradiação e grau de maturação na avaliação

organoléptica para os atributos de firmeza e aceitabilidade.
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Os provadores distinguiram a maior firmeza dos tratamentos irradiados,

que confirma os testes físicos de resistência à penetração do item 5.4, que

também obtiveram maior firmeza. Moy et aI. (1971, 1973) sustentam os

resultados para firmeza, pois em diversos testes sensoriais os mamões foram

julgados mais firmes, presumindo-se que estes resultados deveram-se ao

atraso no amadurecimento. Como foi verificado nos testes de resistência à

penetração no item 5.4, não houve diferença entre os graus de maturação no

julgamento para o atributo de firmeza, pois segundo Akamine & Wong (1966),

não existe boa correlação entre coloração do fruto e firmeza.

Para o atributo de aceitabilidade os mamões irradiados do grau de

maturação 1 e 2 obtiveram melhores notas que os mamões do grau Oque, por

sua vez, foram estatisticamente iguais aos mamões do tratamento padrão.

Segundo Brodrick & van der Linde citados por Thomas (1986), em testes

comerciais com mamões que sofreram o duplo tratamento de água quente e

irradiação, mais de 93% dos consumidores reagiram favoravelmente para os

mamões irradiados e em alguns casos os frutos foram mantidos por 14 a 16

dias pelos consumidores mantendo a qualidade num nível altamente

satisfatório.

Inicialmente, imaginava-se que a maior aceitação dos mamões irradiados

foi em decorrência da maior firmeza. Porém, não foi possível estimar a

correlação entre firmeza e aceitação pelo método de Pearson. Portanto, a

firmeza, com certeza, não foi o único dos fatores para a maior aceitação, mas

provavelmente, outras diferenças organolépticas causadas pela irradiação

podem também ter afetado na aceitação. Segundo Amerine et aI. (1965), o

sabor é formado pela combinação e intensidades dos gostos básicos: salgado,

doce, amargo e ácido em conjunto com odores ou mistura deles provocada por

substâncias voláteis advindas do alimento. Não há dúvida da importância dos

odores na indústria alimentícia, como fator de qualidade e indicador de



aceitação. A qualidade do odor está intimamente ligada ao peso 111010(;1111".

volatilidade e estrutura das moléculas.

Segundo Moy et aI. citado por Thomas (1986) o mamão irradiado adquiriu

um aroma floral diferente da testemunha. Kovacs & Tengumnuay (1972)

relataram que houve uma certa diferença organoléptica entre os mamões

irradiados e a testemunha, porém não foi possível identificar. Já Blakesly et aI.

(1979) demonstraram que em 85 componentes voláteis, aminoácidos e ácidos

graxos do mamão nenhum obteve diferença estatística quando sua polpa foi

irradiada, com exceção do ácido Iinolênico (20 a 30% do total dos ácidos

graxos) em maior quantidade na polpa irradiada. Porém estes resultados não

levaram em conta as mudanças fisiológicas no mamão decorrente da irradiação

e uma gama de outras substâncias que não foi possível de se extrair como o

triptofano, por exemplo.

Outro fator que pode ter afetado o resultado é que o tratamento padrão foi

formado por mamões que não se enquadraram bem nas definições dos graus

de maturação estipulados, portanto são mamões entre os graus de maturação 1

e 2 e entre os graus Oe 1. Talvez, estes últimos podem ter também afetado nas

notas para aceitação do tratamento padrão, já que os mamões irradiados do

grau O de maturação foram menos aceitos que aqueles dos graus 1 e 2. Estes

resultados indicam que não só a doçura define o sabor dos mamões, pois neste

experimento não foi verificada diferença estatística entre os tratamentos para o

parâmetro da doçura. Viegas (1992) afirmou que quanto maior o grau de

maturação do mamão, no momento da colheita, mais alta será a qualidade da

polpa atingida após o amadurecimento. Selvaraj et aI. (1982) indicaram que

uma quantidade maior na matéria seca é acumulada no mamão na medida em

que amadurece no pé. Já Blakesly et aI. (1979) afirmaram que qualidades

organolépticas, perfis voláteis e conteúdo de Iipídeos do mamão são altamente

dependentes do grau de maturação do fruto.



6 CONCLUSÕES

Tomando-se por base os resultados obtidos durante o desenvolvimento

deste trabalho pode se concluir que:

1. Perda de peso, desenvolvimento da cor amarela da casca,

aparecimento de doenças e desenvolvimento da cor interna vermelho

alaranjado ficaram mais acentuadas com o período de

armazenamento, enquanto que os valores de textura e pH tornaram-se

menores.

2. A irradiação dos mamões não afetou a perda de peso, o aparecimento

de doenças, o desenvolvimento da superfície de coloração amarela da

casca, o teor de sólidos solúveis totais, o pH e aparência dos mamões.

Não houve nenhuma interação significativa entre irradiação e grau de

maturação no momento da colheita.

3. A irradiação provocou manutenção da firmeza da polpa dos mamões

na medida que amadureciam. A irradiação também modificou a cor

verde dos mamões para tons mais claros, obtendo um

desenvolvimento de cor mais homogêneo. A cor interna do mamão

também ficou ligeiramente mais clara com a irradiação.



4. Quanto maior o grau de maturação no momento da colheita; maior foi o

desenvolvimento da cor externa e interna do mamão e o aparecimento

de doenças. Houve menor acúmulo do teor de sólidos solúveis totais

para os mamões de grau de maturação O. O grau de maturação no

momento de colheita não afetou a perda de peso, a textura e o pH.

5. Na análise visual, apenas a testemunha do grau de maturação O

obteve média inferior devido ao aparecimento de podridão em apenas

um dos mamões, sendo esta característica muito importante no

julgamento dos avaliadores.

6. Na análise organoléptica, não houve efeito dos tratamentos no atributo

de doçura; já para firmeza, os mamões irradiados obtiveram notas mais

altas, confirmando os resultados da análise física para textura. O

atributo de aceitabilidade foi mais bem conceituado para os mamões

irradiados e colhidos com grau de maturação mais elevado. Os

mamões de grau O irradiados foram iguais à testemunha.
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