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RESUMO 

 

O mamão é caracterizado por uma vida útil pós-colheita relativamente curta, 

completando o seu amadurecimento em aproximadamente uma semana sob condições 

ambiente, sendo que vários fatores de pré e pós-colheita, como patógenos ou fatores abióticos, 

podem reduzir seu potencial de conservação. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o 

efeito da aplicação do plasma atmosférico, do ácido peracético, do tratamento hidrotérmico e 

a cera na conservação e incidência de doenças pós-colheita do mamão Formosa ‘Tainnung,01’ 

submetido ao armazenamento refrigerado. Os frutos foram obtidos de pomar comercial, 

situado na cidade de Baraúna – RN. Foram coletados 106 frutos, com estádio de maturação 1 

(fruto com até 25% da casca amarela) e levados ao laboratório de Pós-colheita da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, onde foi instalado o experimento em 

delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 4 x 5 (tratamento x tempo de 

armazenamento), com três repetições e três frutos para cada. Os tratamentos foram os 

seguintes: T1 (Testemunha)  frutos sem lavagem; T2 Hidrotérmico (48 ± 1 °C por 30 minutos) 

mais cera; T3 Plasma atmosférico; T4 Cera de carnaúba; T5 Ácido peracético mais cera. Após 

aplicação dos tratamentos os frutos foram armazenados sob refrigeração (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 

% UR). Os frutos do tratamento hidrotérmico, apresentaram aparência inferior e elevada 

incidência de doenças, quando comparado aos demais tratamentos, tendo sua vida útil 

limitada em 8 dias. Os frutos tratados com ácido peracético, cera e plasma tiveram sua 

aparência comprometida pela incidência de doença durante o armazenamento, entretanto, aos 

32 dias de armazenamento ainda se encontravam com aparência razoável e aptos para o 

consumo. Entretanto, os frutos tratados com plasma apresentaram incidência de doenças no 

24º dia de armazenamento, e os frutos do tratamento hidrotérmico e a testemunha aos 16 dias 

de armazenamento. Durante o armazenamento foram identificados nos frutos os seguintes 

patógenos: Alternaria sp., Phytophthora sp e Fusarium sp. 

 

 

Palavras-chave: Carica papaya L., vida útil pós-colheita, qualidade, doença pós-colheita. 

 

 

 

 



10 
 

ABSTRACT 

 

Papaya is characterized by a relatively short post-harvest shelf life, completing its ripening in 

approximately one week under ambient conditions, and several pre and post harvest factors, 

such as pathogens or abiotic factors, may reduce its conservation potential. The objective of 

the present work was to evaluate the effect of the application of atmospheric plasma, peracetic 

acid, hydrothermal treatment and wax on the conservation and incidence of post-harvest 

diseases of Formosa 'Tainnung, 01' papaya subjected to refrigerated storage. The fruits were 

obtained from a commercial orchard, located in the city of Baraúna - RN. A total of 106 fruits 

with maturation stage 1 (fruit with up to 25% of the yellow peel) were collected and taken to 

the Post-harvest Laboratory of the Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 

where the experiment was set up in a completely randomized design with factorial scheme 4 x 

5 (treatment x storage time), with three replicates and three fruits for each. The treatments 

were as follows: T1 (Witness) fruits without washing; T2 Hydrothermal (48 ± 1 ° C for 30 

minutes) plus wax; T3 Atmospheric plasma; T4 Carnauba wax; T5 Peracetic acid plus wax. 

After application of the treatments the fruits were stored under refrigeration (9.7 ± 1 ° C and 

76 ± 5% RH). The fruits of the hydrothermal treatment presented inferior appearance and high 

incidence of diseases, when compared to the other treatments, with their useful life limited in 

8 days. The fruits treated with peracetic acid, wax and plasma had their appearance 

compromised by the incidence of disease during storage, however, at 32 days of storage they 

were still looking reasonable and fit for consumption. However, the fruits treated with plasma 

presented disease incidence on the 24th day of storage, and the fruits of the hydrothermal 

treatment and the control at 16 days of storage. During storage, the following pathogens were 

identified in the fruits: Alternaria sp., Phytophthora sp and Fusarium sp. 

  

  

Key words: Carica papaya L., post-harvest shelf life, quality, post-harvest disease. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mamão (Carica papaya L.) nos últimos anos, tem exibido um excelente crescimento 

no consumo mundial. Refletindo no aumento das exportações dos países produtores. 

Felizmente, o Brasil vem acompanhando esse crescimento, destacando-se como segundo 

maior produtor e exportador mundial (GALEANO & MARTINS, 2015). No âmbito nacional, 

a cultura cresceu 26% em 2016, quando comparado a 2015. Dentro do aspecto frutícola, 

destacou-se entre os seis principais produtos com 4,4%, e uma perspectiva de crescimento na 

produção, até 2025 de 10%.  É cultivado em quase todos os estados brasileiros, merecendo 

destaque os Estados da Bahia e Espírito Santo como os maiores produtores, o Rio grande do 

Norte por sua vez, aponta na quinta posição. Os Estados de Espírito Santo e Rio Grande do 

Norte, aparem como maiores exportadores, responsáveis por 67 e 26,1%, respectivamente, em 

2015 (IBGE, 2017). 

O mamão é um fruto climatérico, muito perecível e susceptível a doenças pós-colheita, 

necessitando do uso de tecnologias para prolongar sua vida útil pós-colheita.  Estima-se em 

seis dias sua vida útil, quando armazenado a temperatura ambiente (FIGUEIREDO NETO et 

al. 2013; TEODOSIO, 2014). Essas características, contribuem para uma elevada perdas pós-

colheita que é estimada em 10 a 40 % da produção (LIMA et al., 2015). Assim, o cuidado 

deve começar a partir da colheita, estendendo-se por todas as etapas subsequentes, como no 

manuseio, transporte, acondicionamento e armazenamento, assegurando desta maneira a 

qualidade do fruto ao consumidor. 

 Dentre os principais fatores limitantes à exportação do mamão estão as doenças pós-

colheita, onde destacam-se a antracnose (Colletotrichum gloeosporioides ) e a podridão 

peduncular, ocasionada por um complexo composto fúngico, destacando-se o Phoma caricae-

papaya. (ROCHA et al., 2015). Além destas, mais recentemente, a mancha de Alternaria, 

causado pelo fungo Alternaria sp. vem acarretando problemas nos pomares de mamão em 

Mossoró-RN, Baraúna-RN e Icapuí-CE, não sendo possível até o momento, a identificação da 

espécie. (SENHOR, 2015).  

Com o intuito de controlar o processo de amadurecimento e reduzir a incidência de 

microrganismos no mamão, o interesse por métodos alternativos, não tóxico, eficientes, 

prático e de baixo custo, passa a ser condição essencial para a conservação, aumento da vida 

útil e redução dos microrganismos patogênicos. Diante desse fato, tem-se destacado nos 
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trabalhos de conservação de produtos vegetais o uso de procedimentos, como o plasma 

atmosférico e o tratamento hidrotérmico.   

O tratamento com plasma atmosférico tem mostrado resultados satisfatório no controle 

de patógenos pós-colheita. Um método rápido, não abrasivo e livre de poluente, utilizado na 

inativação de microrganismos e prolongamento da vida útil. A princípio, o plasma consiste no 

aquecimento de um gás, o qual provoca a dissociação das suas ligações moleculares, 

convertendo-o em seus átomos constituintes. Além disso, esse aquecimento adicional pode 

levar à ionização das moléculas e dos átomos do gás, transformando-o em plasma contendo 

partículas carregadas (elétrons e íons positivos).  (PAIXÃO, 2016). 

O tratamento hidrotérmico é um método utilizado a bastante tempo, dentre os 

procedimentos aplicados em frutos para prolongar a vida útil e controle de doenças pós-

colheitas (MARTINS & BLUM, 2014). Desde então, estudos vêm sendo realizados e 

proporcionado bons resultados, no que se refere ao controle de microrganismos situados na 

extensão superficial do fruto e em infecções quiescentes, porém, não se há um completo 

controle para a podridão pós-colheita. Havendo assim, a necessidade de uma combinação 

deste tratamento com outros métodos de controle (VENÂNCIO et al., 2013). 

A cera é um revestimento comestível, que proporciona uma atmosfera modificada, 

bastante utilizado como alternativa para prolongar a vida útil pós-colheita dos frutos, consiste 

em diminuir a umidade, a troca gasosa, respiração e a atividade de reação de oxidação, bem 

como atenuar os distúrbios fisiológicos e manter seus atributos físicas e sensoriais 

(TAVARES et al, 2017). Apresenta-se como recobrimento depositado na superfície do fruto, 

oferecendo proteção contra gases, vapor e melhorando a aparência do fruto (FERREIRA & 

PERREIRA, 2016). 

O uso do ácido peracético tem comprovada eficácia, por promover a desnaturação 

proteica das enzimas da parede celular dos microrganismos patogênicos. É um produto com 

baixa capacidade residual e baixo custo. Sendo muito usado por produtores de mamão, na 

tentativa de reduzir a presença de microrganismos na superfície dos frutos, assim, prolongar a 

vida útil dos frutos (LIMA et al., 2017).   

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação 

do plasma atmosférico, do ácido peracético, do tratamento hidrotérmico e a cera na 

conservação e incidência de doenças pós-colheita do mamão Formosa ‘Tainnung,01’ 

submetido ao armazenamento refrigerado. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Amostras e instalação do experimento 

 

Foram utilizados frutos do mamoeiro (Carica papaya L.) do grupo Formosa. Os frutos 

foram provenientes de pomar comercial da empresa Union of Growers of Brazilian Papaya - 

UGBP, situada no município de Baraúna-RN, com coordenadas geográficas 5° 4′ 14″ S e 37° 

37′ 2″ W. O clima da região é do tipo tropical com estação seca, do tipo BSw‟h‟, segundo 

classificação de Köppen-Geiger. O local apresenta clima semi-árido, temperatura média de 

27,4 °C, umidade relativa média de 68,9% com precipitação pluviométrica anual de 673 mm 

(INMET, 2010) e insolação diária de 10,9 h. 

Os frutos foram colhidos em agosto de 2017, no estádio de maturação I, ou seja, até 

15% da superfície da casca com coloração amarela, momento em que a fruta começa a formar 

listras ou estrias amareladas. Os frutos foram coletados manualmente e transportas para a casa 

de embalagem onde passaram por um processo de seleção e lavagem em tanques com ácido 

peracético e cera, conforme normas da empresa. Posteriormente, os frutos foram separados 

em lotes de 25 frutos por tratamento, acomodadas em caixas de plástico e transportadas para o 

Laboratório de Pós-colheita da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA (RN), 

onde foram caracterizados por ocasião da colheita (Tempo 0 – zero). 

Os tratamentos adotados foram: 

 T1. (Testemunha – TESTE) – frutos sem tratamento e lavagem; 

 T2. Hidrotérmico com cera de polietileno + goma laca - Frutos aquecidos em 

autoclave a 48 ± 1 °C por 30 minutos, seguido de resfriamento, em uma bacia, 

com água frio e gelo (8 ± 1 °C) por mais 30 minutos (ajustando a temperatura 

com auxílio de um termômetro). Em seguida, aplicou-se cera de polietileno + 

goma laca, na proporção 2:1 (Água: Cera), por 30 segundos (Figura 1); 



20 
 

A B C

 

Figura 1. Aquecimento (48°/30 min.) (A), resfriamento (8°/30min.) (B) e aplicação de cera 

(C) no mamão Formosa. Mossoró – RN. (Fotos: Terezinha Ramalho, 2017). 

 T3. Plasma atmosférico – Os frutos foram acondicionados em uma caixa de 

isopor térmica (hermeticamente fechada) por um período de 3 horas. A cada intervalo de 30 

minutos ligava o aparelho e injetava-se o gás (plasma) com auxílio de uma seringa em 

intervalos de 10 minutos (Figura 2); 

 

A B C

 

Figura 2. Frutos acondicionados na caixa térmica (A), aplicação do plasma (B) e injeção do 

gás (C) no mamão Formosa. Mossoró – RN. (Fotos: Terezinha Ramalho, 2017). 

 T4. Cera de carnaúba – Frutos selecionados ao final da etapa de lavagem na 

casa de embalagem foram submetidos à aplicação de cera, conforme procedimentos da 

empresa. Não foi possível obter a proporção dos produtos utilizados nos procedimentos 

padrões de exportação da empresa, mediante normas da própria empresa, ao não detalhar suas 

informações; 

 T5. Ácido peracético – Frutos obtidos após a primeira imersão em tanque 

contendo a solução (água: ácido peracético). 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizados, em esquema 

fatorial 4 x 5, sendo o primeiro fator constituído pelos diferentes tratamentos pós-colheita 

(Testemunha, hidrotérmico, plasma atmosférico, cera de carnaúba e ácido peracético), com 3 

repetições de 3 frutos cada. 
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2.2. Incidência de doença e aparência  

A avaliação de doenças pós-colheita foi realizada com base em uma escala visual 

denotas variando de 1 a 4, sendo: 1 – frutos com 0% da superfície infectada; 2 – frutos com 

menos de 10% da área infectada; 3 – frutos com área maior ou igual a 10% e menor que 20% 

da superfície infectada; e 4 – frutos com área maior que 20% da superfície infectada. Frutos 

com nota igual ou superior a 2,0 foram considerados impróprios para o padrão de 

comercialização (DANTAS, 2016). 

Para os fungos que não apresentaram esporos, foi realizado o isolamento em meio de 

cultura BDA (batata-dextrose-ágar). O isolamento foi realizado diretamente através da 

transferência do crescimento dos patógenos, com o auxílio de uma alça reta flambada, para as 

placas de Petri, permitindo o desenvolvimento por uma semana, em seguida, por meio de um 

microscópio óptico, realizava-se uma nova identificação, para conflitar com os dados anterior 

e assim identificar com precisão os microrganismos presentes nos frutos. 

A aparência externa dos frutos foi determinada por três avaliadores, utilizando-se uma 

escala de notas subjetiva variando de Extra (zero) a 3 de acordo com % de tolerância aos 

defeitos.  Extra (Zero) - corresponderam aos frutos em ótimas condições de comercialização 

(0 – 5% da superfície do fruto com defeito); 1 – frutos em boas condições (6 – 15% da 

superfície do fruto com defeito); 2 – frutos em condições razoáveis (16 – 30% da superfície 

do fruto com defeito); e 3 – frutos sem condições de comercialização (mais de 50% da 

superfície do fruto com defeito) (CEAGESP, 2000). 

2.3. Características físicas 

 

Foi determinado o diâmetro longitudinal (cm) e transversal (cm) do fruto usando uma 

régua graduada e a cavidade interna de polpa (mm) foi utilizado um paquímetro digital (Shan, 

China), sendo a leitura feita na região equatorial do fruto.  

A coloração de polpa foi expressa em L (luminosidade – brilho, claridade ou 

refletância), C* (croma – saturação ou intensidade da cor) e °h (ângulo Hue – tonalidade) 

(Commission Internacionale de L‟Eclaraige) (MINOLTA, 2007), com auxílio de um 

colorímetro digital de bancada (CR-410, Minolta®). As leituras foram determinadas 

aleatoriamente em dois pontos pós corte transversal do fruto, foram determinadas nas 

extremidades de ambas as partes seccionadas, considerando a média entre elas. 

A firmeza do fruto e da polpa foram determinados utilizando texturômetro Texture 

Analyser®, modelo TA.XT Express/TA.XT2icon (Stable Micro SystemsLtd., Surrey, 
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Inglaterra), com célula de carga de 10 kg. Utilizou ponteira cilíndrico de aço inoxidável com 

diâmetro de 5 mm (modelo P/5), as velocidades de pré-teste, teste e pós-teste de 2 mm/s, 

2mm/s e 10 mm/s, respectivamente, e distância de penetração de 30 mm. Foram realizadas 

duas medições equidistantes, uma em cada região equatorial do fruto e para polpa, após corte 

transversal do fruto, foram determinadas quatro leituras nas extremidades de ambas as partes 

seccionadas, considerando a média entre elas. Os resultados foram expressos em Newton (N). 

2.4. Características físico-químicas e químicas 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado com auxílio de potenciômetro de 

leitura direta (Modelo mPA-210 Tecnal®, Brasil) devidamente padronizado com soluções 

tampão pH 7,0 e pH 4,0. Após a estabilização dos resultados, os dados foram expressos em 

valores reais pH (AOAC, 2002). 

A acidez titulável (AT) foi determinada por procedimento titolometria, utilizando-se 1 

g da polpa transferida para um frasco Erlenmeyer de 125 mL com o auxílio de 50 mL de água 

destilada, até coloração levemente rósea. Os resultados foram expressos em percentagem de 

ácido cítrico, segundo Instituto Adolfo Lutz (1985), sendo os resultados expressos em mg de 

ácido málico/100 g de polpa. 

Os sólidos solúveis (SS) foram determinados com o suco homogeneizado da polpa 

após ser filtrada em tecido tipo organza em refratômetro digital (modelo PR – 100, Palette, 

Atago Co, LTD., Japan) (AOAC, 2002). Os resultados foram expressos em porcentagem (%). 

A relação SS/AT foi determinada pelo quociente entre os valores de sólidos solúveis e acidez 

titulável. 

Os açúcares totais foram determinados pelo método de Antrona (9,10-dihiro-9- 

oxoantraceno) (Vetec, Brasil), conforme Yemn e Willis (1954), a partir de 1 g das amostras 

para obtenção do extrato, desta tomada uma alíquota de 30 µL para realização das leituras em 

espectrofotômetro (modelo UV-1600, Pró-Análise®, Brasil) a 620 nm, sendo os resultados 

expressos em porcentagem (%). 

Os açúcares redutores foram aferidos pelo método de DNS, segundo Miller (1959). O 

extrato foi obtido da diluição de 1 g da polpa, dos quais tomou-se 0,6 mL e a este volume 

adicionou 1,05 mL de água destilada e 1 mL de ácido dinitrosalicílico (ácido 3,5-dinitro 

salicílico - DNS, Vetec, Brasil) a 1%, procedendo-se à reação em banho-maria a 100 ºC por 5 

minutos e resfriadas em banho de gelo, as leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 

540 nm e os resultados expressos em porcentagem (%). 
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A vitamina C foi determinada por titulometria com solução de 2,6 diclorofenol 

indofenol a 0,02%, conforme metodologia proposta por Strohecker e Henning (1967). 

Utilizou-se 1 g das amostras e diluídos para balão volumétrico de 100 mL com ácido oxálico 

0,5%, 5 mL desta solução foram diluídos em água destilada até 50 mL e realizada a titulação 

em seguida, sendo os resultados expressos em mg de ácido ascórbico/100 g de matéria fresca 

(MF). 

Os Flavonoides amarelos foram determinados segundo Francis (1982). Amostras de 

1,5 g foram misturadas a 25mL da solução extratora (etanol 95 % - HCl 1,5 N na proporção 

85:15), homogeneizadas por 1 minutos em Turrax® e armazenada por 12 horas. A solução foi 

filtrada em papel Whatmam n° 1 em frascos âmbar e as leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro (modelo DU Series 600, Beckman CoulterTM, USA) em comprimento de 

onda de 374 nm para flavonoides com coeficiente de absorção de 76,6 mol/cm, sendo os 

resultados expressos em mg/100 g MF. 

Os carotenóides totais foram determinados pelo método de Higby (1962). Para a 

extração, foram colocados 2,5 g da amostra mais 15 mL de álcool isopropílico e 5 mL de 

hexano, sendo homogeneizadas em um homogeneizador de tecidos tipo Turrax por 1 min na 

velocidade 4. Logo após, transferiu-se o conteúdo para um funil de separação de 125 mL 

envolto em alumínio, completando-se o conteúdo com água e deixando-se descansar por 30 

min, fazendo-se a lavagem logo em seguida. Após 3 descansos de 30 min cada, filtrou-se o 

conteúdo através de algodão pulverizado com sulfato de sódio anidro P.A., para um balão 

volumétrico de 25mL envolto em papel alumínio, completando-se o volume com 2,5 mL de 

acetona e o restante com hexano. As leituras foram feitas em um comprimento de onda de 450 

nm e os resultados expressos em mg/100 g, calculados através da fórmula: 2 x Absorbância. 

2.5. Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando-se o programa “SISVAR 

5.6” (FERREIRA, 2014), teste de Tukey a 5% de probabilidade para comparação de médias e 

regressão, selecionando os modelos de acordo com a significância do teste F, o fenômeno 

biológico e de seus respectivos coeficientes de determinação. 
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3. RESULTADOS E DISCURSSÃO 
 

3.1. Incidência de doenças pós-colheita e Aparência 

Para presença de patógenos observou-se interação significativa entre os fatores 

analisados (tratamentos x tempo de armazenamento) para o mamão Formosa submetido ao 

armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR) (Tabela, do Apêndice). 

Neste estudo, verificou-se incidência de doenças pós-colheita ao longo do período de 

armazenamento para os tratamentos cera, plasma, ácido peracético, hidrotérmico e 

testemunha, fato aceitável considerando a senescência natural dos frutos e sua perda de 

resistência no decorrer do amadurecimento. No entanto, houve um aumento expressivo no 

tratamento hidrotérmico (Figura 4). 

 

Figura 3 - Testemunha aos 8 (A), 16 (B), 24 (C) e 32 dias (D) no mamão Formosa submetido 

ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76,3 ± 5 % UR). Mossoró – RN (Fotos: 

Terezinha Ramalho, 2017). 
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Figura 4 - Tratamento hidrotérmico aos 8 (A), 16 (B), 24 (C) e 32 dias (D) no mamão 

Formosa submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). Mossoró – 

RN (Fotos: Terezinha Ramalho, 2017). 

 

 

Figura 5 - Tratamento com cera aos 8 (A), 16 (B), 24 (C) e 32 dias (D) no mamão Formosa 

submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). Mossoró – RN (Fotos: 

Terezinha Ramalho, 2017). 
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Figura 6 - Tratamento com ácido peracético aos 8 (A), 16 (B), 24 (C) e 32 dias (D) no 

mamão Formosa submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

Mossoró – RN (Fotos: Terezinha Ramalho, 2017). 

 

Figura 7 - Tratamento com plasma aos 8 (A), 16 (B), 24 (C) e 32 dias (D) no mamão 

Formosa submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). Mossoró – 

RN (Fotos: Terezinha Ramalho, 2017). 

As doenças pós-colheita são um dos principais causadores de redução da conservação 

dos frutos, causando diversos problemas comerciais e armazenamento, interferindo no valor 

nutricional dos frutos, tendo início no campo e causam perdas ao longo do transporte e 

armazenamento (REIS, 2014). 

Observou-se que os frutos tratados com cera e o ácido peracético tiveram menor 

incidência de patógenos durante o armazenamento. Enquanto que o plasma e a testemunha 

apresentaram severidade da podridão após o 16° dia de armazenamento. Por sua vez, o 

tratamento hidrotérmico não proporcionou bons resultados, sendo identificado severidade a 
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partir do 8° dia (Figura 11). Essa incidência de doença ao longo do armazenamento ocorre 

devido as reações bioquímicas e fisiológicas, naturais do processo de amadurecimento, que 

alteram a composição dos frutos, diminuindo a resistência e proporcionando condições ideais 

para a penetração e desenvolvimento dos patógenos (BRON, 2006) 

Os fitopatógenos identificados nas lesões dos frutos foram: Alternaria sp., 

Phytophthora sp. e Fusarium sp. (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Identificação de fitopatógenos do fruto do mamão Formosa ‘Tainung 01’ 

submetidos a diferentes tratamentos pós-colheita e ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C 

e 76 ± 5 % UR). 

Incidência de fitopatógenos 

Tempo Testemunha Ácido peracético Hidrotérmico Plasma Cera 

8 A 0 A 0 0 

16 P 0 A + P 0 0 

24 0 A A + P A A 

32 0 0 A + F 0 0 

A= Alternaria sp.; P= Phytophthora sp;  F= Fusarium sp, 0=sem patógeno 

No 8° dia, observou presença de hifas de Alternaria no tratamento hidrotérmico e 

testemunha. No 16° dia a testemunha apresentou hifas de Phytophthora sp., com um 

acréscimo expressivo de microrganismos no tratamento hidrotérmico, identificando 

Alternaria sp. e Phytophthora sp., sendo seguido até o 32° dia de armazenamento. Nos 

tratamentos com ácido peracético, plasma e cera não apresentaram presença de 

microrganismos até o 16º dia. No 24° dia todos os tratamentos apresentaram severidade da 

podridão do fruto, sendo identificados Alternaria sp. nos tratamentos ácidos peracético, cera e 

plasma. No 32° dia de armazenamento identificou hifas de Alternaria sp. e Fusarium sp. no 

tratamento hidrotérmico. 

Rocha et al. (2015) também observaram presença desses patógenos, Alternaria sp., 

Phytophthora sp., Fusarium sp., com exceção do Phytophthora sp, em mamão Formosa 

comercializado no sertão paraibano. Solon et al. (2005) observaram incidência de podridões 

pós-colheita em mamão Formosa cultivado no Vale do Assú-RN, somente após 21 dias de 
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armazenamento, sendo que os patógenos associados às lesões foram C. gloeosporioides e 

Rhizopus sp. 

De acordo com as avaliações de aparência externa os frutos foram comprometidos ao 

longo do armazenamento. Até o 8º dia, os frutos apresentaram boa aparência, com exceção 

dos frutos que passaram pelo tratamento hidrotérmico que já apresentavam aparência externa 

que comprometia sua comercialização, apesar de a polpa apresentar boas condições de 

consumo (Figura 8). 

 

Figura 8 - Fruto do tratamento hidrotérmico ao 8° dia de armazenamento. 

Ao longo do período de armazenamento, houve depreciação na aparência externa dos 

frutos em todos os tratamentos. Entretanto, verificou-se que os frutos tratados com ácido 

peracético, cera, plasma e a testemunha tiveram menor depreciação na comparação com os 

frutos tratados com hidrotérmico. (Tabela 2). 

Tabela 2 - Valores médios da aparência externa aos 8, 16, 24 e 32 dias do mamão Formosa 

'Tainung' tratados submetidos ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

 Tratamentos 

Tempo Testemunha Ácido peracético Hidrotérmico Plasma Cera 

8 1 0 3 0 0 

16 1 1 3 0 0 

24 0 1 3 1 1 

32 2 1 3 1 1 

Fonte: Dados do Trabalho 
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Considerando os frutos com nota igual a 3,0 inadequados para a comercialização, 

devido a elevada incidência de patógenos e danos. Admite-se que a aparência externa dos 

frutos tratados com hidrotérmico torna-os impróprio para serem comercializados. Os frutos 

tratados com plasma e cera tiveram melhor aparência ao 16º dia de armazenamento. Ao final 

do armazenamento os tratamentos com cera, ácido peracético e a testemunha, apresentaram 

nota para aparência semelhante, com nota 1,0.  Houve o surgimento de leve incidência de 

danos e patógenos, podendo ser comercializados até os 32 dias para os tratados com plasma, 

ácido peracético e cera. 

Foi possível verificar uma associação da redução da aparência com o aumento da 

severidade dos patógenos ao longo do armazenamento. Uma vez, que os patógenos tendem a 

aumentar gradativamente durante o processo de amadurecimento, por estarem em estado 

quiescente, desenvolvendo-se e estabelecendo-se nas condições favoráveis, onde nem mesmo 

o controle da temperatura pode garantir um efeito inibidor sobre todos os patógenos 

(SENHOR et al., 2009). 

A aparência externa é um atributo de qualidade de suma importância na 

comercialização, selecionando frutos ausentes de defeitos e doenças. Pois, mesmo que a 

qualidade da polpa não seja afetada, os frutos não são comercializados devido seu aspecto 

visual (FERNANDES, 2012). 

3.2. Características físicas 

Os frutos do mamão Formosa utilizados no experimento apresentaram massa média de 

1,25 Kg, comprimento longitudinal de 23,45 mm, comprimento transversal de 10,72 mm, 

cavidade longitudinal de 107,69 mm e cavidade transversal de 55,21 mm. 

Tabela 3 - Valores médios para peso (kg), comprimento (Comp. mm) e Diâmetro (Diam. 

mm) do mamão Formosa 'Tainung' submetido a diferentes métodos, aos 8, 16, 24 e 32 dias de 

armazenamento refrigerado. 

 

Fonte: Dados do Trabalho 
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As características físicas dos frutos utilizados no trabalho, apresentaram-se um pouco 

superior ao tamanho preferido pelo mercado consumido para o grupo Formosa, onde buscam-

se frutos com peso entre 800 a 1,100 kg e formato alongado e cilíndrico (PEREIRA, 2009). 

Houve efeito significativo do tempo de armazenamento para luminosidade (p≤0,01), 

cromaticidade (p≤0,01) e ângulo Hue (p≤0,01) do mamão Formosa submetido ao 

armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR) (Tabela 1A, do Apêndice). 

Durante o armazenamento, ocorreu intensificação da cor amarela dos frutos, 

evidenciada pelo aumento dos valores do °Hue (H), bem como um aumento de L 

(luminosidade), variando entre 62,65 no dia da colheita para 65,62 no 32° dia de 

armazenamento. Até o 24° dias de armazenamento, verificou redução de C (cromaticidade), 

apontando uma diminuição da saturação de pigmentos da cor amarela, deixando-a menos viva 

(Figura 9). 

 

Figura 9 -  Luminosidade (L*), cromaticidade (C*) e ângulo Hue (°H) da cor da polpa do 

mamão Formosa tratados com ácido peracético, hidrotérmico, plasma e com cera, submetido 

ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

A cor representa um atribuído de qualidade de suma importância que influencia a 

aceitação do consumidor, onde geralmente relaciona a coloração com o aumento da doçura, 

dando mais preferência aos frutos coloridos (WADHWANI; McMAHON, 2012). 

Para a análise colorimétrica (Tabela 4), os frutos do presente trabalho apresentaram, 

em média, valores de cromaticidade, ângulo Hue e luminosidade de 61,11; 61,02 e 64,18, 
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respectivamente. Observou para os tratamentos aplicados que a cromaticidade e a 

luminosidade da polpa foi reduzida no plasma e cera, respectivamente, sendo possível 

também verificar aumento da cromaticidade e luminosidade para os mesmos tratamentos 

plasma e cera, respectivamente. Quanto ao valor de H (° Hue) não houve diferença estatística 

entre os tratamentos, obtendo para os frutos uma faixa de 60 a 63°, correspondendo a uma 

coloração laranja mais intensa (Tabela 4), que é desejável pelo consumidor. 

Houve efeito significativo do tempo de armazenamento para firmeza do fruto (p≤0,01) 

e firmeza de polpa (p≤0,01) do mamão Formosa.  Na Tabela 3 observa-se que para a firmeza 

de polpa os frutos tratados com ácido peracético apresentaram maior firmeza, entretanto, não 

houve diferença significativa para os frutos tratados com hidrotérmico e plasma. Quanto a 

firmeza do fruto o tratamento hidrotérmico foi o que apresentou maior firmeza. Entretanto, 

essa elevada firmeza do fruto no tratamento hidrotérmico pode ter sido devido a elevada perda 

de água que ocasionou o murchamento e, consequentemente, uma maior elasticidade dos 

tecidos que elevou a firmeza. 

Tabela 4 - Luminosidade (L*), cromaticidade (C*) e ângulo Hue (°H), firmeza de fruto e 

firmeza de polpa do mamão Formosa ‘Tainung’ tratados e submetido ao armazenamento 

refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

 Variáveis 

Tratamentos Coloração Firmeza de 

fruto (N) 

Firmeza de 

polpa (N) 
L C H 

Testemunha 64,20a
1
 62,55a 61,48a 35,12b 11,70b 

Ácido peracético 64,58ª 60,51ab 60,50a 39,26b 16,27a 

Hidrotérmico  64,27ª 60,73ab 60,93a 50,73ª 12,91ab 

Plasma 64,90ª 59,17b 61,49a 39,69b 13,96ab 

Cera 62,98ª 62,58a 60,70a 38,42b 12,00b 

Média 64,18 61,11 61,02 40,65 13,37 

CV (%) 3,66 3,75 3,91 16,39 25,47 

1 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, conforme 

o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Dentre os tratamentos, o ácido peracético apresentou maior valor de firmeza de polpa, 

mas não diferiu estatisticamente dos tratamentos com plasma e hidrotérmico, estes por sua 

vez, não diferiram estatisticamente da cera e a testemunha. O menor valor médio de firmeza 

de polpa foi obtido na testemunha (Tabele 4). No entanto, o tratamento hidrotérmico sofreu 

injúrias pelo frio, o que proporcionou enrijecimento da polpa, permitindo que sua firmeza 

estivesse semelhante aos demais tratamento.  

Com o tempo de armazenamento, a firmeza do fruto e polpa do mamão reduziram de 

65 para 7,8 N e 39 para 4,1 N, respectivamente, durante o armazenamento (Figura 10 e 11). 

Sendo possível observar na Figura 3, que os tratamentos com cera, ácido peracético e plasma, 

apresentaram valores semelhantes no 18° dia de armazenamento. 

 

Figura 10 - Firmeza de fruto do mamão Formosa ‘Tainung 1’ tratados com ácido peracético, 

hidrotérmico, plasma, cera e a testemunha, submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 

°C e 76 ± 5 % UR). 
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Figura 11 - Firmeza de polpa do mamão Formosa ‘Tainung 1’ tratados com ácido peracético, 

hidrotérmico, plasma, cera e a testemunha, submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 

°C e 76,3 ± 5 % UR). 

Considerando os tratamentos testados, para a firmeza do fruto e de polpa no 

tratamento hidrotérmico foi observado bastante injurias e aspecto murcho, que 

comprometeram a firmeza e a aparência, tornando-os aos 8 dias impróprios para 

comercialização. Já para os tratamentos com ácido peracético, plasma e cera apresentam-se 

propícios a comercialização, podendo ser comercializado até o 24° dia, mantendo-se com 

firmeza de fruto adequada para a exportação. Sendo bastante útil na estimativa do limite de 

tempo de comercialização. 

A firmeza de fruto e da polpa são atributos qualitativos inerentes ao produto, 

importante para a comercialização e o manejo pós-colheita, utilizado como indicador de 

maturidade. Quando apresenta baixa firmeza, proporciona menor resistência durante o 

transporte, armazenamento, manuseio e aumenta a susceptibilidade a danos e a doenças pós-

colheita, reduzindo a vida útil dos frutos. Com a evolução do amadurecimento ocorre atuação 

de enzimas pectinolíticas, que degradam essa pectina e promovem o amolecimento dos frutos 

(RIBEIRO, 2005; MENEZES et al., 2015). 
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3.3. Características físico-químicas e químicas 

Houve efeito significativo para sólidos solúveis (p<0,01), acidez titulável (p≤0,01), 

pH (p≤0,01) e açúcar total durante o armazenamento. Para o açúcar redutor não houve efeito 

significativo do tempo de armazenamento (Tabela do Apêndice). 

Para os tratamentos pós-colheita não diferiram estatisticamente entre si para sólidos 

solúveis (SS), relação SS/AT, açúcares totais (AST) e açucares redutores (AR), apresentando 

média de 12,44, 0,12, 108,26,  9,58 e 7,90 %, respectivamente (Tabela 5). 

Tabela 5 - Teor médio de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), pH, relação SS/AT, 

açúcar total (AST) e açúcar redutor (AR) do mamão Formosa tratado com ácido peracético, 

hidrotérmico, plasma e com cera e submetido ao armazenamento refrigerado 9,7 ± 1 °C e 76,3 

± 5 % UR). 

 Variáveis     

Tratamentos SS (%) AT (%) pH SS/AT AST  

(%) 

AR 

(%) 

Testemunha 12,33a
1
 0,1133a 5,20b 117,07a 9,66a 7,92a 

Ácido peracético 12,21a 0,1227a 5,29a 102,57a 9,76a 7,97a 

Hidrotérmico  12,21a 0,1153a 5,33a 112,07a 9,12a 7,73a 

Plasma 12,57a 0,1253a 5,32a 104,45a 9,53a 7,769a 

Cera 12,87a 0,1267a 5,30a 105,12a 9,84a 8,13a 

Média 12,44 0,12 5,29 108,26 9,58 7,90 

CV (%) 6,98 19,63 1,87 19,16 7,82 9,43 

1 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, conforme o 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Para o pH, durante o armazenamento, foi observado uma pequena variação de 5,6 para 

5,1. A testemunha apresentou menor valor para pH quando comparado com os demais 

tratamentos (Tabela 5). Esses valores são semelhantes aos resultados encontrados em outros 

trabalhos de pesquisa em mamão Formosa: 5,31 a 5,51 (PAIVA, 2008); 5,0 a 5,3 

(FERNANDES, 2007) e 5,48 a 5,79 (RIBEIRO, 2005). 
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Houve um decréscimo na acidez até o 24º dia de armazenamento, tendo tendência a 

aumentar no final do armazenamento, quando alguns frutos já encontrava-se em senescência 

(Figura 12).  

 

 

Figura 12 - Acidez Titulável (ATT) do mamão Formosa tratados com ácido peracético, 

hidrotérmico, plasma e com cera, submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 

5 % UR). 

Segundo Fernandes (2012) o decréscimo e/ou acréscimo da acidez no fruto, depende 

de fatores como a cultivar explorada, a quantidade de ácidos orgânicos que estão sendo 

amplamente utilizados como substratos no processo respiratório ou na sua transformação em 

açúcares, podendo acumular e aumentar levemente a acidez.  

Os sólidos solúveis totais para os frutos tratados com ácidos peracético, hidrotérmico, 

plasma, cera e testemunha, não diferiram estatisticamente entre si (Tabela 4). 

 Durante o armazenamento houve um aumento crescente até o 16º dia atingindo seu 

máximo de 13,32%, após isso houve decréscimo no teor de sólido solúvel. Esse decréscimo 

pode ser devido ao início da senescência do fruto, o qual podem utilizar como substrato na 

respiração. 

Ao 3ª dia os frutos já apresentavam teores de SS de 12,05% (Figura 13), faixa ideal 

para comercialização de mamão, do grupo Formosa, destinado ao mercado interno. Este valor 

se aproxima dos valores encontrados por Sousa (2004) que foi de 11,1 a 12,5% para mamões 
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formosa“Tainung 01’ coletados em épocas e estádios de maturação correspondente ao estádio 

1 e 2. 

 

Figura 13 - Sólidos solúveis (%) do mamão Formosa tratados com ácido peracético, 

hidrotérmico, plasma e com cera, submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76,3 

± 5 % UR). 

Segundo Pereira (2009), um dos critérios de qualidade na quantificação da doçura em 

um fruto, bem como indicador de maturidade e sabor, são os teores de sólidos solúveis. 

Castricini et al. (2017) também relatam que os sólidos solúveis é um indicador da quantidade 

de açúcar presente nos frutos. 

A média observada para o mamão Formosa, apresenta-se dentro da faixa citada por 

Santos (2006), que foi de 12,2 a 13,7 %, e acima dos valores encontrados por Fagundes e 

Yamanishi (2001) que foi de 9,9 para a cultivar Formosa Tainung 01. Pereira (2009) relata 

que quanto mais avançado o estádio de maturação no momento da colheita, maior será o teor 

de sólidos solúveis do mamão no final do armazenamento, pois no caso do mamão que não 

tem reserva de amido é acumulado pouco açúcar durante o armazenamento. 

Verificou-se uma maior relação aos 24° dias, atingindo valor de 144,3 (Figura 14).  
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Figura 14 - Relação SS/AT do mamão Formosa tratados com ácido peracético, hidrotérmico, 

plasma e com cera, submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76,3 ± 5 % UR). 

Segundo Pereira (2009), o balanço entre o conteúdo de açúcares, bem como a relação 

SS/AT, juntamente com os ácidos orgânicos, propiciam uma boa qualidade sensorial dos 

frutos. A relação SS/AT é um dos atributos de qualidade utilizado para indicar o estádio de 

maturação, bem como o flavor dos frutos, relacionando os açúcares e os ácidos presentes no 

fruto. A relação SS/AT é a mais representativa que a medição isolada de açúcares ou da 

acidez, pois a relação além de dar uma boa ideia do equilíbrio entre esses dois componentes, 

indica o sabor dos frutos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Assim, observa-se que os 

tratamentos não interferiram na qualidade sensorial dos frutos do mamão Formosa. 

Para os açúcares solúveis totais verifica-se uma leve redução após o 16º dia de 

armazenamento (Figura 15).  
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Figura 15 - Açúcar Total (%) do mamão Formosa tratados com ácido peracético, 

hidrotérmico, plasma e com cera, submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 

5 % UR). 

As reduções dos açúcares totais estão associadas a redução ocorrida com o teor de 

sólidos solúveis totais, pois segundo Reis (2014 em torno de 85-90% dos sólidos solúveis de 

mamão são açucares. 

Observou-se interação significativa entre os fatores analisados (tratamentos x tempo 

de armazenamento) para flavonóides (p≤0,01). Entretanto, não foi observada diferença para 

vitamina C (p≥0,05) e carotenóides (p≥0,05) do mamão Formosa submetido ao 

armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76,3 ± 5 % UR). (Tabela do Apêndice). 

Para o conteúdo de Vitamina C não foi observado diferença estatística entre os 

tratamentos avaliados (Tabela 5). Porém, dentre os tratamentos, o plasma apresentou menor 

conteúdo. Entretanto, o mamão Formosa apresentou teor médio de vitamina C inferior ao 

obtido por Pereira (2009), que encontrou valor para vitamina C de mamão Formosa ‘Tainung 

01’ de 89,0 mg/100g. A vitamina C varia de acordo com o estádio de maturação em que os 

frutos se encontram, a cultivar utilizada, o peso, bem como o período de armazenamento 

(FERNANDES, 2012). 
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Tabela 6 - Conteúdo de vitamina C, carotenóides totais e flavonóides amarelos do mamão 

Formosa tratados com ácido peracético, hidrotérmico, plasma e com cera e submetido ao 

armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76,3 ± 5 % UR). 

 Variável  

Tratamentos Vitamina C  Carotenóides  Flavonóides  

-------------------------mg/g----------------------- 

Testemunha 70,93a
1
 0,0247a 10,93b 

Ácido peracético 72,36a 0,0253a 13,54a 

Hidrotérmico  74,43a 0,0247a 12,12b 

Plasma 65,55a 0,0240a 14,01a 

Cera 74,63a 0,0280a 10,61b 

Média 71,59 0,0253 12,24 

CV (%) 15,72 19,87 15,26 

1 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, conforme o 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Para os teores de flavonóides, observa-se que os tratamentos com ácido peracético e 

plasma obteve maiores teores, 18,9 mg/100g no 24° dia e 18,5 mg/100g no 32° dia de 

armazenamento, respectivamente, sugerindo que o uso do plasma não reduz os teores de 

flavonoides. Os tratamentos hidrotérmicos e cera, não diferiram estatisticamente da 

testemunha, obtendo uma média de 12,12, 10,61 e 10,93, respectivamente (Tabela 5). 

Sendo possível verificar para estes tratamentos, ácido peracético e plasma, maiores 

teores de flavonoides amarelo e uma maior firmeza, indicando um retardo do início da 

senescência dos frutos desses tratamentos.  
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Figura 16 - Conteúdo de flavonóides amarelos (mg/100g) do mamão Formosa tratados com 

ácido peracético, hidrotérmico, plasma e com cera e submetido ao armazenamento refrigerado 

(9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

O tratamento hidrotérmico e cera, mostraram-se pouca variação ao longo do 

armazenamento (Figura 16). Assim, é possível observar que os tratamentos com ácido 

peracético e plasma, proporcionaram maior conteúdo de flavonóides amarelos, no entanto, o 

hidrotérmico apresentou-se com menor conteúdo, podendo ser justificado por sua alta 

infestação de patógenos e índice de maturidade, murchamento e plasticidade dos tecidos. 

Não houve diferença significativa dos teores de carotenóides entre os tratamentos e 

ao longo do tempo de armazenamento. Segundo Queiroz (2009), o amadurecimento do 

mamão ocorre do interior da polpa para o exterior do fruto, esse fato sugere que o fruto do 

presente trabalho foi colhido em um estádio de maturação em que os carotenoides já haviam 

sido sintetizados, pois não houve acréscimo após a colheita.  

 

 

 

Cera = -0,0009x3 + 0,0474x2 - 0,6284x + 11,419 R2 = 0,1879 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os frutos do mamão Formosa ‘Tainung’ analisados obtiveram boas características 

físicas (peso e dimensão), podendo ser classificado como frutos tipo exportação. 

Os tratamentos não influenciaram nas características físico-química e química, com 

exceção para os teores de flavonoides em que os frutos tratados com plasma e ácido 

paracético obtiveram maiores teores.  

Os frutos do tratamento hidrotérmico, apresentaram aparência inferior e elevada 

incidência de doenças, quando comparado aos demais tratamentos, tendo sua vida útil 

limitada em 8 dias. Os frutos tratados com ácido peracético, cera e plasma tiveram sua 

aparência comprometida pela incidência de doença durante o armazenamento, entretanto, aos 

32 dias de armazenamento ainda se encontravam com boa aparência e aptos para o consumo. 

Entretanto, os frutos tratados com plasma apresentaram incidência de doenças no 24º dia de 

armazenamento, e os frutos do tratamento hidrotérmico e a testemunha aos 16 dias de 

armazenamento. 

Durante o armazenamento foram identificados nos frutos de mamão Formosa 

‘Tainung 01’ os seguintes patógenos: Alternaria sp., Phytophthora sp e Fusarium sp. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela 1A. Resumo das análises de variância dos dados para sólidos solúveis (SS) (%), pH, 

Vitamina C (Vit. C) (mg/100g), Acidez E relação SS/AT do mamão Formosa tratados com 

ácido peracético, hidrotérmico com cera, plasma e com cera, submetido ao armazenamento 

refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

Tabela 2A. Resumo das análises de variância dos dados para acidez Titulável (AT), (MG ác. 

málico/100 g), açúcar redutor (AR), flavonóides (mg/100g) e carotenóides do mamão 

Formosa tratados com ácido peracético, hidrotérmico com cera, plasma e com cera, submetido 

ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

Tabela 3A. Resumo das análises de variância dos dados para peso (kg), comprimento (mm), 

diâmetro (mm), cavidade maior e cavidade menor (mm) mamão Formosa tratados com ácido 

peracético, hidrotérmico com cera, plasma e com cera, submetido ao armazenamento 

refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

Tabela 3A. Resumo das análises de variância dos dados para firmeza de casca e firmeza de 

polpa do mamão Formosa tratados com ácido peracético, hidrotérmico com cera, plasma e 

com cera, submetido ao armazenamento refrigerado (9,7 ± 1 °C e 76 ± 5 % UR). 

 

 

 Quadrado médio 

 SS pH Vit. C Acidez SS/AT 

Trat 1,207912
ns

 0,037160** 206,669681
ns

 0,000540
ns

 558,690245
ns

 

Tempo  11,662162** 0,631510** 54,195345
ns

 0,004577** 6230,26476** 

Trat x Tempo 0,551466
ns

 0,005824
ns

 217,365760
ns

 0,000208
ns

 475,558621
ns

 

Resíduo 0,754092 0,009732 126,612848 0,000561 430,155497 

CV (%) 6,98 1,87 15,72 19,63 19,16 

 Quadrado médio 

AT AR Flav. Carot. 

Trat 29,797445
ns

 1,753247* 34,569690** 0,000037
ns

 

Tempo  237,766919** 8,488623** 50,208257** 0,000047
ns

 

Trat x Tempo 15,339862
ns

 0,3329999
ns

 20,120297** 0,000017
ns

 

Resíduo 13,778512 0,488479 3,490881 0,000025
ns

 

CV (%) 7,82 5,65 15,26 19,87 

 Quadrado médio 

 Peso Comp. Diâmetro Cav. menor Cav. maior 

Trat 0,017295
ns

 3,435759* 0,066901** 38,511805
ns

 19,190810
ns

 

Tempo  0,008651
ns

 5,637502** 0,879501
ns

 27,627818
ns

 22,036750
ns

 

Trat x Tempo 0,017792
ns

 2,191623
ns

 0,153254** 30,141512
ns

 38,979589
ns

 

Resíduo 0,009873 1,299673 0,127876 23,234391 30,962404 

CV (%) 8,00 4,81 3,36 8,73 5,17 


