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RESUMO 
  
VASCONCELOS, L. H. C. Aplicação de técnicas pré e pós-colheita em tangerina 
‘Dekopon’. 2019. 188 f. Tese (Doutorado em Agronomia: produção vegetal) – Escola de 
Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 20192. 
 
A tangerina ‘Dekopon’ é um fruto pouco conhecido na comunidade consumidora, e 
emergente em pesquisas, no entanto ganha espaço dentro da cultura dos citros pelas suas 
características agronômicas e sensoriais, abrindo mercado para as tangerinas. Objetivou-se 
com o presente trabalho realizar aplicação de Cloreto de Cálcio em pré-colheita e pós-
colheita da tangerina ‘Dekopon’, com associações de beneficiamento, refrigeração, 
atmosfera modificada passiva e radiação ultravioleta C. O estudo foi desenvolvido em 
pomar comercial e os frutos analisados em laboratório. Para os tratamentos pré-colheita, 
utilizou-se diferentes doses de cloreto de cálcio (controle, 100, 200, 300 e 400% da 
dosagem recomendada), para a pós-colheita foi utilizado a associação a radiação UVC 
(controle e 10 minutos de exposição), beneficiamento (presença e ausência de 
beneficiamento) e atmosfera modificada passiva (controle, PVC e PEBD); e 
posteriormente, diferetens tempos de radiação UVC (0, 3, 6 e 9 minutos) e refrigeração 
(24, 12 e 6ºC). Avaliou-se perda de massa fresca, coloração (ºHue e croma), sólidos 
solúveis, potencial hidrogeniônico (pH), acidez titulável, índice de maturação, 
características geométricas, ácido ascórbico, firmeza e frações do fruto. Os dados 
originados das variáveis quantitativas analisadas foram submetidos a análise de regressão 
por meio de teste F, no nível de probabilidade de 5%, para medir o significado do modelo 
proposto, enquanto que os dados originados das variáveis qualitativas analisadas foram 
submetidos a análise de variância (P<0,05), e quando significativos foi feito o teste de 
comparação de médias Scott-Knott a 5% de probabilidade. Com base nos resultados, 
conclui-se que o uso do cloreto de cálcio em pré-colheita, para maioria das variáveis, 
observou-se características desejáveis pós-colheita para aplicações de 100 e 200% da 
dosagem de CaCl2 recomendada durante 21 dias de avaliação. Enquanto o beneficiamento 
não atuou de forma benéfica, porém a associação entre luz ultravioleta e atmosfera 
modificada passiva, agiram na manutenção dos atributos pós-colheita em temperatura 
ambiente. E, o armazenamento refrigerado a 12ºC possibilitou a manutenção das 
características desejáveis de pós-colheita, permitindo conservação do fruto por maior 
período, a qualidade física e físico-química com maior estabilidade, além de apresentar 
maior tempo de vida útil, associado a este armazenamento o tempo de radiação UVC de 3 
minutos, mostrando-se promissor na manutenção da qualidade pós-colheita adequada.  
 
Palavras-chave: qualidade, armazenamento, vida útil, citros, Citrus reticulata ‘Shiranuhi’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Orientador: Prof. Dr. Flávio Alves da Silva, EA-UFG. Co-orientadores:  
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ABSTRACT 
 

VASCONCELOS, L. H. C. Application of pre and post harvest techniques in 
'Dekopon' tangerine. 2019. 188 f. Thesis (PhD in Agronomy: vegetal production) - 
School of Agronomy, Federal University of Goiás, Goiânia, 20193. 
 
The 'Dekopon' tangerine is a little known fruit in the consuming community, and emerging 
in research, nevertheless gains space within the citrus culture for its agronomic and 
sensorial characteristics, opening market for mandarins. The objective of the present work 
was to evaluate the application of calcium chloride in pre-harvest and post-harvest of 
'Dekopon' tangerine, with associations of processing, refrigeration, passive modified 
atmosphere and ultraviolet radiation C. The study was carried out in a commercial orchard 
and the fruits analyzed in the laboratory. For the pre-harvest treatments, different doses of 
calcium chloride (100, 200, 300 and 400% of the recommended dosage) were used for the 
post-harvest, the association with UVC radiation was used (control and 10 minutes of 
exposure), processing (presence and absence of processing) and passive modified 
atmosphere (control, PVC and LDPE); and thereafter, all UVC radiation times (0, 3, 6 and 
9 minutes) and refrigeration (24, 12 and 6 ° C). Loss of fresh mass, color (ºHue and 
chroma), soluble solids, hydrogenation potential (pH), titratable acidity, ripeness index, 
geometric characteristics, ascorbic acid, firmness and fruit fractions were evaluated. The 
data originated from the quantitative variables analyzed were submitted to regression 
analysis by means of an F test at the 5% probability level to measure the meaning of the 
proposed model, while the data originated from the analyzed qualitative variables were 
submitted to analysis of variance (P <0.05), and when significant the Scott-Knott averages 
comparison test was done at 5% probability. Based on the results, it was concluded that the 
use of pre-harvest calcium chloride, for most variables, desirable post-harvest 
characteristics were observed for 100 and 200% of the recommended CaCl2 dosage during 
21 days of evaluation. While the beneficiation did not act in a beneficial way, but the 
association between ultraviolet light and passive modified atmosphere, they acted to 
maintain post-harvest attributes at room temperature. And, refrigerated storage at 12ºC 
allowed for the maintenance of desirable post-harvest characteristics, allowing the fruit to 
be preserved for a longer period, physical and physicochemical quality with higher 
stability, and longer shelf life associated with this storage the UVC radiation time of 3 
minutes, showing promise in the maintenance of adequate post-harvest quality. 
 
Key words: quality, storage, shelf life, citrus, Citrus reticulata 'Shiranuhi'. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Adviser: Prof. Dr. Flávio Alves da Silva, EA-UFG. Co-advisers:  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fruticultura é o setor que mais cresce no contexto da agricultura brasileira, 

sendo o terceiro maior produtor mundial de frutas, alcançando 40 milhões de toneladas ao 

ano, no entanto participa com quase 2% do comércio global do setor, reflexo do forte 

consumo interno, e atrás apenas dos Estados Unidos e China (Marques, 2018). As frutas 

que mais participam para o volume de produção são a laranja, banana, abacaxi, melancia e 

mamão, totalizando juntas, 30 milhões de toneladas aproximadamente (Luna & Ramos 

Junior, 2005; Fachinello et al. 2011; Bahiense & Souza, 2015). Dentre as novas espécies 

que vem ganhando destaque no ramo econômico, crescendo em todo o Brasil e fornecendo 

produtos tanto para a exportação quanto para o consumo interno, destaca-se então neste 

contexto, a citricultura, com crescimento e potencialidades para a tangerina ‘Dekopon’ 

(Citrus reticulata 'Shiranuhi'). 

Desta forma, a citricultura brasileira alcançou importante papel na economia e 

na agricultura, apontando índices significativos, como 19,05% do volume total produzido 

em todo o mundo no ano de 2010, quando foi reconhecida como o maior produtor mundial, 

além da posição de maior exportador de suco concentrado e congelado de Citrus, com 

aproximadamente, 1 milhão de toneladas anuais, com liderança da exportação de suco 

concentrado e derivados equivalente em cerca de 50% do total produzido no mundo, 

totalizando mais 31 mil toneladas de suco para exportação e gerando receita superior a 

US$ 12 milhões em 2016  (Cunha Sobrinho et al., 2013; IBGE, 2015; Sombra et al., 2016; 

Carvalho, 2017).  

Calcula-se, segundo dados da FAO, que 54% das perdas em alimentos em todo 

mundo ocorrem nas etapas de produção, manipulação pós-colheita e no armazenamento do 

produto, sendo mais intensos estes desafios nos países em desenvolvimento. Os outros 

46% das perdas estão distribuídos no processamento, distribuição e consumo. Aponta-se, 

outrossim, que as externalidades negativas ao meio ambiente são de maior intensidade 

quando o produto fica mais tempo na cadeia alimentar sem destino, uma vez que 

aumentam os custos de produção, logística e processamento, que na maioria das vezes não 

utiliza fontes renováveis de energia ou outras tecnologias promissoras (Peixoto & Pinto, 

2016). 

De acordo com Sales et al. (2004) e Viviani e Leal (2007), a sustentabilidade à 

senescência e a alta sensibilidade a resistência mecânica dos frutos, dificultam o transporte 
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e o comércio, que têm papel fundamental no quesito perda e qualidade, principalmente em 

regiões afastadas das áreas de produção, e especialmente, quando o uso da refrigeração é 

inadequado ou insuficiente. Para isso, de modo a contornar a acelerada perda da qualidade, 

empregam-se o armazenamento refrigerado e a atmosfera modificada, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou conjunta, sendo o armazenamento refrigerado 

imprescindível para retardar a degradação fisiológica, física e química dos frutos in natura. 

Outro método explorado ao longo do tempo são as embalagens, que tiveram 

considerável contribuição no desenvolvimento da indústria e da sociedade de consumo. 

Sua principal função é proteger e transportar o fruto, a fim de evitar a ocorrência de danos 

físicos, além de acomodar produtos em unidades apropriadas para o manuseio e o mercado 

(Luengo & Calbo, 2010). E ainda, pode-se explorar das embalagens outros fatores, como 

identificação da marca e visibilidade econômica e agregar valor ao ponto de venda. Por 

isso, atualmente, a embalagem tornou-se essencial para o êxito do produto em virtude do 

consumidor atrelá-la como parte indissociável do produto (Duarte et al., 2014). 

Neste aspecto, uma abordagem variada com impacto positivo na conservação 

dos frutos, tem sido estudado o emprego de outra tecnologia pós-colheita alternativa, a 

radiação ultravioleta. Atuando na faixa de 200 a 280 ƞm sendo classificada como UVC, 

onde estudos têm apontado como método eficiente na conservação de alimentos (Falguera 

et al., 2011). 

O uso da radiação ultravioleta não gera resíduos físicos ou químicos, além de 

não alterar as características sensoriais dos produtos vegetais, sendo evidente na atividade 

microbiana, na redução da deterioração, no controle do amadurecimento e nas desordens 

fisiológicas que comprometem o tempo de vida pós-colheita de frutos e hortaliças 

(Mohamed et al., 2017). Também participa como estressor abiótico, estimulando 

mecanismos de defesa, realizando a indução do metabolismo secundário, e, 

principalmente, na síntese de compostos fenólicos nos frutos (González-Barrio et al., 

2009). 

A qualidade das tangerinas depende de vários fatores relacionados ao cultivo, 

como trato cultural, clima, colheita e manejo de pragas e doenças. Desta forma, fica ao 

processo de beneficiamento, proporcionar a conservação inicial das características de 

qualidade vindas do campo para à comercialização do produto com o padrão exigido pelo 

consumidor. Para os citros em geral, cor e turgescência do fruto são os principais atributos 

de qualidade a serem mantidos (Acioly, 2018). 
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O Cálcio (Ca) desempenha um papel importante na manutenção da qualidade, 

armazenamento e firmeza e na redução de perdas pós-colheita (Ramezanian et al., 2010). 

Além disso, muitos estudos mostram que distúrbios fisiológicos de frutas e hortaliças estão 

relacionados com a concentração de Ca nos tecidos, onde reduz os distúrbios pós-colheita, 

no entanto, sabe-se que a aplicação do Ca no solo é ineficaz para o controle de tais 

distúrbios, pois a firmeza dos frutos está relacionada à distribuição de Ca na planta e não a 

absorção pelas raízes, sendo que a pulverização aumenta a vida útil dos frutos preservando 

suas características iniciais. (Ramezanian et al., 2017). 

Neste aspecto, objetivou-se com o presente estudo avaliar o comportamento 

das variáveis pós-colheita dos frutos de tangerina ‘Dekopon’, sob aplicação de Cloreto eto 

de Cálcio em pré-colheita, além do armazenamento refrigerado, beneficiamento do fruto e 

atmosfera modificada passiva, e também na aplicação de diferentes doses de radiação 

ultravioleta C e temperaturas de armazenamento.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 TANGERINA ‘DEKOPON’ E A CITRICULTURA  
A ‘Dekopon’ (Citrus reticulata ‘Shiranui’) é um fruto cítrico híbrido, a partir 

do cruzamento da laranja tangor kiyomi e da tangerina ponkan. Faz parte da família das 

rutáceas e é conhecida popularmente por ‘Dekopon’ (Sombra et al., 2016).  

No Japão, onde foi desenvolvida em 1972 pelo Departamento de Agricultura, 

ficou conhecida como ‘Dekopon’, Kiyopon ou Shiranui (Citrus reticulata ‘Shiranui’). 

Mais precisamente, é um híbrido a partir de três vias entre Cheonggyeon (Kiyomi tangor) 

[Citrus unshiu Marcov x Citrus sinensis Osbeck] x Citrus reticulata Blanco (Ponggang ou 

Ponkan). Na Coréia é conhecida como, Hallabong e Bujihwa, e internacionalmente, é mais 

conhecida como ‘Dekopon’, Kiyopon, Shiranui, Bujihwa, ‘Dekopon’ Mandarin, Hallabong 

Mandarin e Shiranui ‘Dekopon’ (Lim, 2012). 

No Brasil, chegou por volta da década de 80, e primeiramente, foi 

comercializada como Kinsei. Os frutos têm em média 400 gramas, e os maiores, podendo 

atingir até um quilograma. Este fruto contém compostos bioativos (carotenoides e 

flavonoides), com ação antimicrobiana, anti-inflamatória e alta atividade antioxidante, 

além de prevenção a diversas formas de câncer (Del Ré & Jorge, 2012; Sousa, 2013; 

Sombra et al. 2016). Outras características da ‘Dekopon’ são, híbrido ausente de sementes, 

com pescoço saliente, casca espessa e elevado teor de açúcares (Oliveira & Scivittaro, 

2011). 

Em muitas regiões, as tangerinas e seus híbridos são também conhecidos como 

mexericas ou mandarinas, integrando um diversificado grupo, com aproximadamente, 900 

espécies, onde acredita-se que sua origem tenha surgido do sudeste da China ou do 

nordeste da Índia (Saunt, 2000 e Ribeiro, 2011).  

Dentre os Citrus, destaca-se os principais gêneros da família Rutácea: Citrus 

(L.), Poncirus (Raf.) e Fortunella (Swing.). Atualmente, a produção citrícola compreende 

nos cultivos de: laranjeiras doces [Citrus sinensis (L.) Osbeck], tangerineiras ou 

mexeriqueiras (Citrus reticulata, principalmente), limoeiros [Citrus limon (L.) Burm. f.], 

limeiras ácidas e doces (diversas espécies), pomeleiros (Citrus paradisi Macfad.) e 

cidreiras (Citrus medica L.) (Pio et al., 2005; Santos Filho et al., 2005; Cunha Sobrinho et 

al., 2013). 
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As várias espécies de citros têm a capacidade de fácil hibridização, não 

somente entre si, mas também a outros gêneros próximos a elas, como por exemplo, o 

cruzamento de tangerina com laranja formando os “tangores”, ou cruzando-se com 

pomelos, originando os “tangelos”. Esta propriedade permite que a quantidade de híbridos 

explorados seja bastante variada, resultando em cultivares de qualidade (Núñez, 2006; 

Soriano, 2010; Gomes et al., 2013). 

No posto de maior produtor mundial de frutas cítricas, o Brasil vem desde a 

década de 80 crescendo em termos de área colhida, saindo de 575.249 ha para 912.996 ha 

colhido (Almeida & Passos, 2011; IBGE, 2015; Sombra et al. 2016). Segundo dados da 

FAO (2011) e do IBGE (2009), o Brasil em 2009 ocupava o terceiro lugar no ranking de 

maior produtor de tangerinas, com uma produção de aproximadamente, 1,094 milhões de 

toneladas, ocupando uma área de 54 mil há, sendo os Estados responsáveis por esse 

desempenho, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e Minas Gerais. 

Atualmente há registro que, em todo território nacional 5.766.738 ha são 

destinados a produção de lavoura permanente de Citrus. O Estado de Goiás ocupa 11º 

lugar no ranking nacional, com uma área destinada à produção citrícola de 38.811 ha, com 

apenas 957 ha ocupados por pomar de tangerinas, exclusivamente, com quantidade 

produzida variando de 15.013 a 19.399 toneladas por ano, ocupando o 7º lugar como 

produtor nacional. Nesta produção, encontram-se os munícipios de Anápolis (4.136 

toneladas), Goiânia (5.935 toneladas), Anicuns (90 toneladas), Pires do Rio (83 toneladas), 

e também o Entorno de Brasília (4.769 toneladas) e o próprio Distrito Federal (3.179 

toneladas). Apresentando rendimento médio de 15,68 t ha-1 para lavouras permanentes de 

tangerina no Estado de Goiás, ficando ainda, bem distante do maior produtor, São Paulo, 

com 33,09 t ha-1 (IBGE, 2016). 

As áreas destinadas a produção citrícola é a segunda maior, ficando atrás 

somente da banana (10,2 milhões de ha). Entre os produtos cítricos, a área de laranja 

representa cerca de 55%, sendo o restante predominante entre as tangerinas e limas ácidas. 

Nos grandes polos citrícolas, como Ásia, Califórnia e Mediterrâneo, ao longo do tempo, a 

laranja vem perdendo espaço em relação aos outros frutos, como as mandarinas e 

principalmente as tangerinas, que devido seu sabor e potencial nutritivo, aliados a 

comodidade em ser consumidas sem a necessidade de qualquer ferramenta para auxiliar o 

descascamento, facilitando a remoção da casca manualmente, tornaram-se mais 

valorizadas pelos consumidores de fruto in natura. Isso em dez anos, trouxeram reflexos 
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nas áreas destinadas a produção, onde a laranja apresentou crescimento de 13%, enquanto 

as tangerinas registraram aumento de 30% (Figura 2.1) (Neves et al., 2011; Kalaki & 

Neves, 2017). 

 

Figura 2.1 Evolução da área cultivada com citros no mundo. Crescimento no 
período de 1978/79 e 2008/09 (área de citros em milhões de hectares). Fonte: Neves et al., 
2011. 

As tangerinas ocupam o segundo grupo de maior importância econômica 

dentro da cadeia mundial de citros, ficando atrás somente da laranja (Neves et al., 2011; 

Zulian et al., 2013). Este ramo do agronegócio é um dos segmentos de maior 

competitividade e elevado potencial de crescimento (Scolari, 2009), ocupando, segundo 

dados do Instituto de Economia Agrícola (2005), uma extensão de 812 mil ha, com 

produção anual chegando a 20 milhões de toneladas. 

O papel da citricultura na atual situação brasileira, aponta grande participação 

com forte fator econômico e comercial, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste. No entanto, por não ser o foco produtivo e econômico de grande parte dos Estados 

brasileiros, ainda sim, a citricultura desempenha um papel importante na balança comercial 

brasileira, no desenvolvimento e crescimento econômico de várias regiões. Além da 

comercialização do fruto in natura, essa atividade compreende a agroindustrialização, com 

ênfase para a produção do suco e do óleo essencial (Zulian et al., 2013; Soares & 

Jacometti, 2015; Ibusuki, et al., 2018). 

De acordo com a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, 

(CQH- CEAGESP, 2011), foram comercializadas mais de 130 mil toneladas de tangerinas, 

liderado pela ‘Ponkan’ (50% do total), seguida do tangor ‘Murcott’(32%), a tangerina 
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‘Rio’ e ‘Montenegrina’ (juntas 15%). No entanto, as tangerinas, ‘Cravo’, ‘Dekopon’ e 

‘Afouer’, registraram menores quantidades. Desde então, no mesmo centro, a tangerina 

‘Dekopon’ está na oitava posição entre os produtos mais comercializado na CEAGESP. Só 

em 2017 foram comercializadas 103.291,15 toneladas de tangerina, distribuídas em:  

Ponkan (60%), Murcott (33%), Cravo (5,8%) e ‘Dekopon’ (1,22%), sendo as principais 

cidades fornecedoras de tangerina ‘Dekopon’, Ibiúna –SP (38,4%), Pilar do Sul- SP 

(23,4%) e Holambra- SP (9%) (CQH-CEAGESP, 2018). 

As tangerinas e seus híbridos são plantas consideradas de alto vigor, com 

crescimento vertical, apresentando folhagem densa e galhos com poucos espinhos. Suas 

folhas são médias de largura mediana, sendo lanceoladas com ponta e nervura central 

proeminente. O pecíolo diferencia-se com facilidade das laranjas, sendo típico e não-alado. 

Seus frutos têm tamanho médio a grande, dependendo da variedade, com formato oblata e 

a base com pescoço pequeno ou até mesmo sem pescoço, e ápice ligeiramente côncavo. 

Apresenta casca firme, quando verde, e fina na maioria das tangerinas, geralmente sendo 

de fácil remoção na maior parte das variedades. O fruto tem superfície lisa a rugosa, com 

cores intensas, variando do amarelo ao vermelho. A polpa é dividida em gomos, de 9 a 13, 

de fácil separação e de eixo central médio aberto, sua cor é laranja aromática com elevada 

quantidade de suco e poucas sementes, mono ou poliembriônicas, e com cotilédones verdes 

(Santos, 2011; Michielin et al., 2016). 

Dentre o grupo das tangerinas, a variedade ‘Dekopon’, recebe classificação 

como frutos e planta resistentes, apresentando os mais baixos níveis de severidade de 

doenças, possuem grande potencial para utilização em programas de melhoramento 

genético e de manejo integrado do cancro cítrico. Tem alto potencial para consumo in 

natura e processado, apresentando sabor agridoce com elevada acidez que proporciona seu 

maior desempenho em pós-colheita (Amaral et al., 2010; Vargas et al., 2013; Sanches et 

al., 2014, Yokomi et al., 2017). 

O cultivo de tangerinas ao passar do tempo vem baseando-se em uma pequena 

quantidade de variedades e de híbridos, apesar de toda a diversidade existente, apontando a 

falta de estudos e a potencialidade de uso de outras cultivares. A existência de sementes 

nos frutos e a pouca variação entre os materiais comercialmente utilizados, impulsiona as 

pesquisas para outras variedades, com melhor aceitabilidade e pertinácia no mercado 

internacional, contribuindo também para o mercado local em épocas de irregularidades de 

oferta do produto (Souza, 2009). 
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A exiguidade de se procurar novas variedades está em ênfase no histórico da 

citricultura brasileira. A multiplicidade genética é elevada, no entanto, a base genética das 

espécies economicamente importantes ainda é um gargalo, apesar dos inúmeros porta-

enxertos e do alto número de variedades sexualmente compatíveis (Reuther et al., 1968).  

As adequações nos cruzamentos das espécies já estão em estudos desde o século XIX, 

granjeando novos híbridos com variabilidade genética de interesse frente às diversas 

características de importância agronômica e econômica exigidas, mas ainda aquém do ideal 

(Moreira & Pio, 1991; Azevedo et al, 2013). 

Tais estudos direcionados na obtenção de novas cultivares buscam atender às 

expectativas do consumidor em, tamanho e coloração atrativos, frutos apirênicos, 

facilidade em remover a casca, resistência a doenças e sabor palatável (Núñez et al., 2007; 

Santos et al., 2010). 

Pesquisas com tangerina ‘Dekopon’, apontam quantidades significativas de 

nobiletina, uma substância benéfica encontrada nos gomos da fruta, que impede o aumento 

do colesterol, permitindo também, maior controle de peso corporal. Além disso, age 

preventivamente contra a diabetes do tipo 2 e a aterosclerose, precursor de ataques 

cardíacos e acidentes vasculares (Teruya et al., 2015). 

Os frutos da tangerina ‘Dekopon’ tem atraído consumidores devido sua 

coloração, sabor, valor nutritivo e atributos refrescantes. Quando maduro atinge a 

coloração laranja, de sabor agridoce com elevada acidez. Quando inserido foi curiosamente 

chamado de Hallabong devido a geometria do fruto, arredondada com o pescoço (bico que 

liga ao pedúnculo) grande e avantajado, remetendo-se a cratera de Hallasan, em Jeju, a 

menor província da Coreia do Sul, e a maior ilha do país (Lee et al., 2012). 

Uma desejável característica dos citrinos, certamente é a adaptabilidade 

climática, tratando-se principalmente do clima de cerrado, onde as plantas têm elevada 

tolerância às altas e baixas temperaturas ambiente. Outras características comuns das 

tangerinas são: grande suscetibilidade a danos mecânicos durante a colheita e manuseio, no 

transporte, e à embalamento, quando o caso; período de colheita relativamente curto e, 

facilidade a remoção das cascas (Maçorano, 2017; Silva, 2017). 

As tangerinas de um modo geral, após completarem sua maturação, não se 

conservam nas plantas, o que resulta em um período de colheita curto, variando de 30 a 60 

dias, e oscilação na comercialização e nos preços entre a safra e a entre-safra, onde há 

menor disponibilidade (Pio et al., 2010; Weiler, et al., 2011; Oliveira et al., 2014).  
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Consumidores de todo o mundo têm demandado alimentos de alta qualidade, 

sem conservantes químicos e com vida útil prolongada. Há a necessidade de estudos e 

desenvolvimento de novas técnicas e processos que permitam reduzir perdas, e que 

favoreçam o agronegócio, trazendo incremento na renda dos produtores, prolongando a 

vida de prateleira e amenizando as perdas, que chegam de 20 a 80% entre a colheita e o 

consumidor final (Oiano Neto, 2010; Costa et al., 2015). 

Apesar do seu potencial, a ‘Dekopon’ ainda sofre impedimentos quanto ao uso 

no Brasil, devido ao pouco conhecimento e dispersão do produto, fazendo-se necessários 

estudos mais profundos para viabilizar maior uso em pomares comerciais. Sendo assim, o 

investimento em desenvolvimento e pesquisa, passa muita das vezes, por dificuldades a 

figura de um pequeno produtor, que apresenta pequenos pomares de tangerina, tendo 

limitações no acesso a assistência técnica e informação (Zulian et al., 2013; Macedo, 

2015). 

 

2.2 CONSERVAÇÃO PÓS COLHEITA 
Para suprir as exigências e garantir a oferta de frutos com qualidade, 

cumprindo a demanda pelo consumo de frutas e hortaliças, é indispensável o uso de 

técnicas que conservem as qualidades sensoriais iniciais do produto, ampliando seu tempo 

de prateleira (Sánchez et al., 2009; Peixoto & Pinto, 2016). Demasiados problemas 

associados com a perda excessiva de qualidade e deterioração dos alimentos são 

consequência de danos e injúrias cumulativas e sucessivas que os frutos sofrem entre o 

manuseio, transporte, armazenamento e, finalmente, no consumo (Magnoni Júnior, 2017). 

É preciso o uso de tecnologias de conservação pós-colheita que ampliem o 

período de armazenamento dos frutos, criando interferência nos processos fisiológicos do 

fruto, promovendo diminuição da transpiração e respiração, alcançando tal objetivo, com 

redução da temperatura, uso de embalagens adequadas, dentre outras tecnologias que 

atendam às exigências de qualidade dos frutos, pois aparência tem sido o critério de maior 

uso entre os consumidores para avaliar a qualidade de frutas e hortaliças (Chitarra & 

Chitarra, 2005). 

Nas tangerinas, de forma geral, o período de maturação é tido como curto e 

muito vulnerável às injúrias resultantes nas operações de colheita, pós-colheita e transporte 

para os centros consumidores (Montero et al, 2009; Bassan et al., 2016). 
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Portanto, a aplicação de tecnologias pós-colheita que prolonguem a vida de 

prateleira desta fruta, como uso de hormônios, atmosfera modificada ativa ou passiva e 

refrigeração, são amplamente desejadas e estudadas, obtendo-se grandes influências e 

trazendo resultados de impacto (Felício et al., 2006). 

 

2.2.1 Armazenamento refrigerado 

A refrigeração é a técnica mais usada para armazenamento prolongado de 

frutas e hortaliças. Sem esse método, e com o avanço da maturação, as deteriorações 

tornam-se mais rápidas, principalmente, pela produção de calor e liberação de CO2 

derivados da respiração. Portanto, a temperatura de armazenamento é o principal fator no 

controle da senescência, uma vez que determina todos os processos fisiológicos e 

bioquímicos associados. Reduzindo a respiração, diminui-se também as perdas de sabor, 

textura, aroma e cor. No entanto, deseja-se manter a taxa metabólica equilibrada em 

valores mínimos, com o intuito de manter as células vivas, preservando a qualidade 

durante o período de armazenamento (Chitarra & Chitarra, 2005; Oliveira & Santos, 2015; 

Fellows, 2016; Garcia, 2017). 

A redução da temperatura após a colheita dos frutos e posteriormente durante o 

armazenamento, diminui a respiração, produção de etileno e transpiração, sendo estas, 

variáveis de degradação após a retirada do fruto da planta (Chitarra & Chitarra, 2005; 

Fellows, 2016; Garcia, 2017). 

No armazenamento mudanças físicas e químicas ocorrem dependendo da 

temperatura, podendo alterar peso, textura, coloração, compostos voláteis, ácidos orgânicos 

e teor de carboidratos (Flores-Cantillano et al., 2008; Pompeu et al., 2009). 

A falta de refrigeração desencadeia a respiração, promovendo a perda da 

qualidade do produto. Portanto, utiliza-se esta técnica para reduzir o calor do produto e da 

atmosfera onde ele se encontra. O comportamento da temperatura reflete de tal forma que a 

cada 10ºC, dentro de uma faixa que varia de 0°C a 30°C, pode multiplicar em até quatro 

vezes a velocidade da respiração, conforme Lei de Van’t Hoff. Porém, esta temperatura 

não deve ser muito baixa a ponto de prejudicar com injúrias fisiológicas (Cortez et al., 

2002; Fonseca et al., 2002). 

Geralmente, o armazenamento refrigerado é associado a outras técnicas a fim 

de melhorar a conservação dos frutos. Para as frutas cítricas, segundo Cantillno et al. 
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(2011), há uma ampla faixa de temperaturas que variam desde -13ºC até 10ºC dependendo 

da variedade. 

A refrigeração atua na longevidade e na vida pós-colheita de frutos e 

hortaliças, inibindo o desenvolvimento de muitos microrganismos e anulando ou 

retardando o desenvolvimento de podridões, gerando o controle de diversos mecanismos 

de deterioração e reduzindo a atividade enzimática e o desenvolvimento microbiano 

(Benato et al., 2001; Kader, 2002; Fellows, 2009; Sandhya, 2010).  

O efeito inibidor da temperatura sobre os patógenos é muito variado, pois a 

maior parte dos patógenos se desenvolve entre 20 e 25ºC. Utilizando-se temperaturas 

amenas, inibe-se o desenvolvimento de muitos microrganismos, exemplo disso é que 

Phytophthora, Aspergillus e Colletotrichum são inibidas a 10ºC, já Monilinia fructicola, 

Alternaria alternata, Botrytis cinerea e a Cladosporium herbarum ainda conseguem 

desenvolver-se a 0ºC (Kader, 2002). 

O uso da refrigeração é uma das técnicas de conservação pós-colheita de maior 

utilização na manutenção da qualidade de frutas frescas, reduzindo o metabolismo e a 

perda de massa, retardando o processo de podridões, e atrasando a senescência. No 

entanto, as baixas temperaturas nos citros, podendo provocar sensibilidade se manifestando 

por meio de morte de células na epiderme (“pitting”), formando manchas deprimidas e 

circulares com coloração escura, trazendo mudanças nas características organolépticas 

(Porat et al., 2004; Malgarim et al., 2008). Segundo Kluge et al. (2006), a intensidade do 

dano relaciona-se com o período de armazenamento e com a temperatura utilizada. 

Contrariamente, ao se utilizar temperaturas mais elevadas há prejuízo na firmeza, incidindo 

podridões, em consequência da maior atividade respiratória (Brackmann et al., 2008). 

As chamadas “chilling injuries”, ou também injúrias pelo frio, são desordens 

fisiológicas típicas e de elevada severidade em produtos hortícolas sob armazenamento. 

Elas ficam evidentes quando os frutos são armazenados em temperaturas inferiores à 

temperatura mínima de segurança, sem atingir o ponto de congelamento (Chitarra & 

Chitarra, 2005). 

Na cultura dos citros, principalmente as tangerinas, o período de conservação 

de vida de prateleira é variável de acordo com a temperatura usada e para cada cultivar 

empregada. Estudos com diversas variedades de tangerinas, com temperaturas entre 1, 4 e 

7ºC proporcionaram armazenamento em 8, 4 e 2 semanas, respectivamente, no entanto, nas 



29 

 

temperaturas menores foram observadas injúrias pelo frio a partir da segunda semana 

(Kluge et al., 2006; Edagi et al., 2010; Santos, 2011). 

Em tangor ‘Murcott’ e lima ácida ‘Tahiti’ armazenados a 1ºC, foram 

observadas injúrias pelo frio e tempo de conservação de 45 e 30 dias, respectivamente 

(Kluge et al., 2006). Juntamente, com pomelo ‘Star Ruby’ a 2ºC com atmosfera modificada 

passiva houve diminuição da ação do frio (Sestari, 2010). A manutenção das características 

pós-colheita em tangerina ‘Montenegrina’ e ‘Satsuma’ sob refrigeração a 3ºC teve duração 

de até seis semanas (Brackman et al., 2008). Em tangerinas ‘Clementina’ e tangor 

‘Murcott’ sob armazenamento a 5ºC, estendeu em 7 semanas a vida de prateleira dos frutos 

(Luengwilai et al., 2007). Em armazenamento de tangerina ‘Fremont’ e ‘Satsuma Okitsu’, 

a 7 e 3ºC foram os resultados que proporcionam boa aparência e qualidade da polpa e do 

suco mantidos por até 42 dias. Apresentaram as mesmas características a ‘Ponkan’ 

armazenada a 3ºC por 35 dias (Santos, 2011). 

 

2.2.2 Radiação Ultravioleta C 

A fruticultura apresenta grande importância mundial tratando-se de aspectos 

sociais, econômicos e alimentares, no entanto, percebe-se que há falta do emprego de 

técnicas apropriadas de pós-colheita pertinente ao transporte e armazenamento de 

determinados produtos, que são altamente perecíveis e que geram demasiadas perdas 

(Chitarra & Chitarra, 2005). 

De acordo com Durigan (2013), a utilização de tecnologia na pós-colheita 

trata-se da aplicação de conhecimentos nas áreas de fisiologia, microbiologia, física, 

química, bioquímica, logística, refrigeração entre outros, com a finalidade de suprir a 

demanda em diferentes lugares e ofertar produtos frescos de qualidade aos consumidores. 

Tal condição é alcançada desde a colheita adequada até manutenção dessa qualidade, 

usando armazenamento, embalagens e distribuição, com o objetivo de atender os 

consumidores, na forma e no tempo que eles desejam comprar. 

Dentre as técnicas pós-colheita existentes, a radiação ultravioleta é um 

elemento importante na conservação de frutos e hortaliças. Invisível na radiação solar e a 

olho nu, faz parte do espectro eletromagnético presente entre luz visível e raio-X. As faixas 

dos comprimentos de onda variam entre 10 ηm a 400 ηm, separadas em UVA (315–400 

ηm), UVB (280–315 ηm) e UVC (100–280 ηm), onde os comprimentos mais longos são 
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conhecidos como “UV germicida”, encontrados nas faixas entre 200 a 300 ηm, sendo o 

comprimento de onda de 254 ηm, o mais eficiente (Oliveira, 2003; Campos, 2008). Além 

do efeito germicida, apresente vantagens em relação ao custo, operacionalidade, fácil 

instalação, tempo reduzido de contato e não produz residual tóxico (Oliveira, 2003; 

Manzocco et al., 2011). 

Os tratamentos com radiação UVC apresentam vantagens para a indústria 

alimentícia, pois não tem restrições legais de uso (Keyser et al., 2008). Para López-malo e 

Palou (2005), a radiação é efetiva para eliminar fungos, bactérias, vírus, algas e 

protozoários, apontando as potencialidades para o uso na indústria de alimentos. 

Em ambientes, segundo Sanchez et al. (2012), o efeito da radiação UV na faixa 

germicida age de forma absoluta sobre fungos e bactérias, e seu efeito depende 

primeiramente, do nível ou intensidade e da duração do tempo de irradiação. Em baixas 

dosagens, proporciona o retardo na senescência e amadurecimento nos frutos e hortaliças 

(Lu et al., 1991; Tiecher, 2010), sem promover prejuízos a integridade e qualidade dos 

produtos armazenados, estendendo-se a vida pós-colheita destes (Hemmaty et al., 2006; 

Campos et al., 2011), e tem o intuito de realizar a descontaminação superficial no 

armazenamento pós-colheita de frutos e hortaliças, tida como efeito preventivo de doenças 

pós-colheita (Falguera et al., 2011). 

A atuação da radiação UVC, segundo Mercier e Kúc (1997) e Souza (2015), é 

como estressor abiótico apto em ativar mecanismos de defesa dos tecidos vegetais. Tais 

mecanismos proporcionam alterações na parede celular, indução do metabolismo de 

carotenoides e compostos fenólicos, crescimento da ação de enzimas do sistema 

antioxidante e acúmulo de compostos antimicrobianos (González-Aguilar et al., 2007; 

Erkan et al., 2008; Alothman et al., 2009; Liu et al., 2009; Rivera-Pastrana et al., 2014). 

A radiação UVC promove a hormese em frutos, sendo a hormese o efeito 

benéfico precedente da aplicação, sob baixas dosagens, de agentes potencialmente 

prejudiciais a organismos vivos (Stevens et al., 1998; Shama & Alderson, 2005; Cabia et 

al., 2011; Treptow, 2012).  

A resposta dos produtos submetidos a radiação é específica para cada 

variedade e espécie, para tanto, o tempo de radiação UVC no alimento relaciona-se 

também com a duração da operação, com a distância entre o produto e a fonte, e quanto a 

área de exposição do produto (Fan et al., 2012). Ribeiro et al. (2012), inferiram também 
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que estes efeitos benéficos dependem da espécie e cultivar, área de irradiação, forma de 

aplicação e momento da dose. 

Camili et al. (2004) e Bartnicki et al. (2010), inferiram que a radiação UVC 

evidencia potencialidades na redução de podridões em produtos agrícolas sob 

armazenamento, eficaz principalmente, em frutas.   

Diversos trabalhos mostram a ação da radiação UVC na flora microbiana, 

incluindo patógenos, que ocorre pela inibição da tradução celular e da dimerização das 

cadeias de DNA, interrompendo a reprodução dos microrganismos (Ohlsson, 2002; 

Medeiros, 2010; Neves, 2014). 

A radiação UVC é considerada como uma técnica já consolidada e bem 

estabelecida. Em geral, ela apresenta potencial para ampla utilização em aplicações diretas 

em frutos e hortaliças, obtendo-se  dois principais efeitos desejáveis; primeiro, a redução 

da população microbiana; e em aplicações em baixas dosagens, com o intuito de ter uma 

resposta para melhorar a defesa do produto contra fungos, manter o teor dos componentes 

responsáveis pelos efeitos benéficos a saúde, além de prolongar a vida pós-colheita, e 

manter ou mesmo favorecer as características organolépticas (Ribeiro et al., 2012).  

De acordo com Zaha (2003), a radiação UVC age penetrando na célula, ao 

mesmo tempo que provoca um rearranjo das informações genéticas, que interferem na 

capacidade de reprodução celular desencadeando assim, um dano fotoquímico, e isso pode 

levar a formação de dímeros de timina que atuam no bloqueio da ação do DNA polimerase, 

dificultando que a célula possa se replicar, resultando na morte celular. De forma análoga, 

a radiação em doses baixas, tem um comportamento onde o DNA do microrganismo é 

afetado ao penetrar a célula, e absorvido, provocando lesões fotoquímicas, induzindo a 

formação de dímeros de timina, alterando-se a cadeia de DNA que bloqueiam a polimerase 

do DNA, interrompe a replicação das células microbianas, consequentemente, a falência do 

DNA (Lado & Yousef, 2002; Terry & Joyce, 2004). Desta forma, age como preventivo às 

doenças pós-colheita, resultando em qualidade e prolongando a vida pós-colheita. 

São muitas as evidências que apontam o potencial da radiação UVC, 

principalmente para descontaminação de superfícies dos produtos sólidos, no entanto, este 

tipo de tratamento tem restrições quanto a baixa capacidade de penetração no perfil da 

superfície do produto, apontando como a principal desvantagem desta técnica nos 

alimentos (Gardner & Shama, 2000). 
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Cia et al. (2009), ao trabalhar com uvas 'Niagara Rosada' observaram que a 

radiação UVC em tempos de 1, 2, 4, 8 minutos, foi eficiente sob armazenamento a 25ºC 

por 7 dias e 16 dias a 1ºC, além disso, não apresentou alterações nas características físico-

químicas, no entanto apontou menores valores de croma e luminosidade (L) a medida que 

se diminuía o tempo de exposição. No trabalho de Rigolo et al. (2009), com radiação e 

atmosfera modificada passiva, as uvas submetidas a radiação mantiveram a perda de massa 

estável por maior período, seguida dos filmes polietileno de baixa densidade (PEBD) e 

polipropileno biaxialmente orientado (BOPP), apontando que, aumentando-se o tempo de 

radiação, menor é o crescimento micelial, no entanto, não houve efeito letal para os 

microrganismos analisados. 

De acordo com Coutinho et al. (2003), trabalhando com pêssegos observaram 

que, em frutos irradiados com luz UVC, mantiveram as características desejáveis de pós-

colheita, no entanto, para os teores de pH não apresentou variação significativa. 

Daiuto et al. (2013), trabalhando com abacates, notaram que a perda de massa 

em frutos irradiados é menor do que aqueles do tratamento controle ou com menores 

doses, além disso, a produção de CO2 foi mais elevada em relação aos demais tratamentos. 

No entanto, para a firmeza houve redução em relação aos valores iniciais para todos os 

tratamentos.  

Em pêssegos irradiados a 5, 10, 15 e 20 minutos, e armazenados durante 20 

dias, não observaram mudanças significativas no pH, acidez titulável, sólidos solúveis e 

firmeza. Porém, houve aumento no índice de maturação durante o armazenamento em 

todos os tratamentos, destacando-se o tempo de 10 minutos onde apresentou maiores 

valores no amadurecimento dos frutos (Souza et al., 2009).  Tiecher et al. (2010), 

estudando pêssegos notaram que em tratamentos submetidos a radiação UVC, houve maior 

síntese de compostos fenólicos e aumento da capacidade antioxidante, em resposta ao 

estresse proporcionado pela radiação. 

Nos estudos com nectarina de Neves et al. (2002), a interação positiva entre o 

tempo de irradiação UVC (5, 10, 15 e 20 minutos) e refrigeração, apontou maior firmeza 

nos frutos. Inferiram sobre a eficiência da radiação no atraso ou interrupção do pico 

climatérico dos frutos submetidos a irradiação, apontando que para a maior dose houve o 

maior período de conservação pós-colheita. 
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No trabalho de Marques et al. (2013), os frutos de manga associados com UVC 

e revestimento, proporcionaram maior manutenção da firmeza e também de outros 

parâmetros pós-colheita avaliados. 

Em frutos de tomates submetidos ao efeito da radiação UVC, foi constado por 

Tiecher (2010) que a expressão gênica e as respostas bioquímico-fisiológicas não 

influenciaram a firmeza da polpa do fruto, contudo, houve redução na velocidade de 

maturação, especialmente, no que diz respeito ao retardamento dos aspectos de cor, apesar 

de estimular a produção de etileno, que é conhecido pela ação de desencadear a síntese de 

licopeno e degradação de clorofila (Cavalini, 2008; Silva et al., 2010). 

Segundo Miguel (2012), em mangas ‘Palmer’ com os tempos de 30 segundos e 

1 minuto, não apresentaram diferenças em suas variáveis ao longo do armazenamento, no 

entanto em mangas ‘Tommy Atkins’, nos mesmos tempos só houve alteração no grau Hue 

no último dia, apresentando maiores valores para os menores tempos. Também trabalhando 

com mangas 'Palmer', Marques et al. (2013), observaram maiores valores para croma nos 

frutos irradiados em relação ao controle ao longo do armazenamento. 

Campos e Vietes (2009) observaram que os tempos de radiação UVC de 3 

minutos e 10 segundos e 2 minutos em tomates, promoveram maiores médias de 

carotenoides ao longo de 21 dias de armazenamento, distinguindo significativamente dos 

tratamentos com menores tempos de radiação UVC e também do controle. Apontando que, 

o aumento dos tempos de radiação proporcionou também o aumento dos valores médios de 

carotenóides, revelando seu efeito positivo. 

Sanches et al. (2017), observaram que utilizando UVC em tangerinas ‘Ponkan’ 

evitou-se podridões nos frutos, devendo esse efeito à radiação UVC associado à 

refrigeração, inferindo que a radiação estimula a indução de resistência a senescência, e 

quando em associação com a refrigeração aumenta significativamente seus efeitos no 

controle dos patógenos, mostrando-se como uma técnica promissora no armazenamento 

refrigerado em até 25 dias, sem prejudicar as características organolépticas dos frutos. De 

acordo com o mesmo autor, os tempos de 15 e 20 minutos, as doses mais elevadas, 

proporcionaram a manutenção das características desejáveis de pós-colheita dos frutos 

durante o período de avaliação, principalmente nas variáveis, perda de massa, sólidos 

solúveis, acidez titulável e taxa de respiração. 

Quintero-Cerón et al. (2013), inferiram que a radiação UVC em frutas cítricas, 

principalmente em tangerinas e pomelos, reduziram os danos causados pelo bolor verde 
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(Penicillium digitatum), podridão negra (Alternaria citri) e podridão amarga (Geotrichum 

candidum). 

 

2.2.3 Atmosfera modificada passiva 

Os frutos são produtos vivos que desenvolvem processos de respiração, 

maturação, amadurecimento, e posteriormente, morrem. Para estender ou permitir maior 

continuação deste processo vital, utilizam-se diversos tipos de embalagens, com o objetivo 

de proteger o fruto contra danos, restringindo-os de circunstâncias adversas de 

temperatura, acúmulo de gases, umidade, entre outros (Chitarra & Chitarra, 2005). Além 

disso, segundo Vasconcelos et al. (2017), conhecer e aplicar tecnologias adequadamente, 

são de suma importância e asseguram a manutenção da qualidade dos frutos. 

O mercado brasileiro tem grande potencial de produção de frutas das mais 

variadas espécies, com demanda de consumo tanto para o mercado interno como para o 

mercado externo. No entanto, há outras frutas nativas e exóticas com alto potencial de 

mercado que ainda precisam de mais estudos (Alves et al., 2008; Braga Filho et al., 2009). 

Neste aspecto, é empregado o uso de uma das técnicas para conservação pós-

colheita de frutos, a atmosfera modificada, apresentando na forma ativa ou passiva. Na 

atmosfera modifica ativa, a injeção de gases ocorre no momento em que o fruto é 

embalado, enquanto a atmosfera modifica passiva, a atmosfera é formada pela própria 

respiração do fruto (Lana & Finger, 2000; Mantilla et al., 2010). 

A atmosfera modificada passiva (AMP) é mais prática e economicamente mais 

interessante, pois a atmosfera interna das embalagens é modificada e atinge níveis estáveis 

de O2 e CO2, reduzindo a concentração de O2 e elevando o teor de CO2 (que age como 

inibidor do crescimento bacteriano), de acordo com a permeabilidade da embalagem, que 

também faz troca gasosa; e com a taxa de respiração do produto, gerando uma composição 

ideal de gases dentro da embalagem, onde os níveis de dióxido de carbono e oxigênio não 

atinjam níveis prejudiciais e que a atividade respiratória do fruto seja mais baixa possível 

(Rodrigues et al., 2008; Mantilla et al., 2010). 

Há vários fatores que influenciam a vida de prateleira e a qualidade pós-

colheita dos frutos como, tipo de produto, tempo de estocagem, temperatura, condições de 

processamento, tipo e propriedades das embalagens, e carga microbiana e enzimática 

inicialmente presentes (Mattietto & Lopes, 2007).  
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Diversas maneiras de minimizar a escassez de alimentos têm sido estudadas e 

sugeridas, porém, a maioria delas, contornam secundariamente as perdas pós-colheita. Na 

maioria das vezes, os investimentos são maiores no estudo de novas cultivares capazes de 

produzir mais, entre 10 e 15%, do que explorar novas tecnologias ou embalagens para o 

armazenamento, que são capazes de reduzir, entre 10 a 20%, as perdas pós-colheita 

(Mattiuz et al., 2003). 

Considerada como técnica complementar, a atmosfera modificada é de grande 

importância, atuando na preservação de frutos e hortaliças. Sendo divididas de duas 

formas, ativa e passiva (Borém, 1998; Kader, 2002; Gürakan & Bayindirh, 2006). 

O emprego da AMP (atmosfera modificada passiva) tem como finalidade 

prolongar o período de conservação dos frutos, reduzindo a taxa respiratória. A redução 

que ocorre na taxa respiratória e, consequentemente, diminui as reações metabólicas, 

retardam a senescência e o amadurecimento por diminuir o uso dos carboidratos, ácidos 

orgânicos e outras reservas. Modificando a atmosfera, pode suprimir o desenvolvimento de 

podridões, pois há uma atuação direta e/ou indireta sobre os patógenos (Mathooko, 1996; 

Prill et al., 2012). 

Ainda, segundo Chitarra & Chitarra (2005), a atmosfera modificada tem por 

objetivo estender o período de armazenamento dos frutos, através da concentração dos 

gases atmosféricos contidos na embalagem.  De forma geral, a diminuição de oxigênio 

com a elevação no gás carbônico, reduz a taxa de respiração. Os limites toleráveis para O2 

e CO2 são intrínsecos para cada produto vegetal (Dutra et al., 2012).  

Com a mudança da atmosfera, verifica-se a redução de sistemas oxidativos e 

das enzimas clorofilases, que se dá, pelo arranjo de elevado teor de dióxido de carbono e 

um baixo teor de oxigênio, onde o excesso de CO2 disputa com o etileno pelo sítio de 

ligação do receptor, reduzindo sua atividade nos processos de síntese e ação de enzimas 

reguladoras da degradação das clorofilas (Brackmann et al., 2006; Costa et al., 2017).  

Segundo Chitarra & Chitarra (2005) e Reis (2014), o uso da AMP, 

empregando-se filmes plásticos, limita a perda de massa de frutos e hortaliças, e impede 

parcialmente as trocas gasosas para o ambiente, reduzindo o metabolismo dos frutos e 

prolongando o tempo de prateleira. Além de possibilitar outros efeitos desejáveis, como a 

manutenção da firmeza e da cor, por meio da modificação da composição dos gases 

envolvendo o fruto (Oshiro et al., 2013).  De acordo com Steffens et al. (2009), é uma das 
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tecnologias de menor custo, além da praticidade possibilitando ofertar frutos com 

qualidade por maior tempo.  

Os benefícios da AMP têm dependência em relação a cultivar, qualidade 

inicial, idade fisiológica, assim como, o tempo e temperatura de armazenamento. Frutos 

com atmosfera inadequada, onde há valores de oxigênio muito abaixo e de gás carbônico 

muito elevados, sob dadas condições de tempo e temperatura, podem resultar em estresse 

do tecido vegetal, refletindo em sua firmeza, bem como, manifestando outros vários 

sintomas. É muito comum, o aumento da sensibilidade ao ataque de doenças e 

desenvolvimento de odores desagradáveis, quando há amadurecimento irregular, agindo 

também o agravamento ou desencadeamento de disfunções fisiológicas como coloração 

escura de polpa e casca, além do acúmulo de ácidos orgânicos (Kader, 2002). 

Há diminuição significativa no desenvolvimento de microrganismos e retardo 

nas alterações químicas e fisiológicas quando há a combinação de refrigeração e atmosfera 

modificada (Braga & Peres, 2010). Para tanto, é necessário conhecer e avaliar qual 

atmosfera adequa-se especificamente para o armazenamento de cada produto, observando 

o período de estocagem e da temperatura (Darezzo, 2000; Barbosa et al., 2014). 

De acordo com Kader (1998), os filmes mais importantes e também os mais 

utilizados são o polietileno de baixa densidade (PEBD) e o cloreto de polivinila (PVC), e 

Hardenburg (1971) ressalta que estes filmes são mais permeáveis a dióxido de carbono do 

que ao oxigênio. 

De modo geral, as tangerinas são ligeiramente sensíveis às condições de 

mudança da atmosfera, sendo recomendando não armazená-las em concentrações de 

oxigênio inferiores a 5% e de gás carbônico maiores que 5 e 10% (Dutra et al., 2012). 

A produção de etileno e a redução da taxa respiratória podem prolongar a vida 

pós-colheita de frutos tropicais, e segundo Albuquerque et al. (2010), a aplicação dessa 

tecnologia no armazenamento é primordial nesse processo. Contudo, o uso da atmosfera 

modificada e do armazenamento refrigerado, tornaram-se um método amplamente usado 

para reduzir as perdas. 

Santos et al. (2006) e Siqueira (2008), observaram que em pitangas e bananas, 

respectivamente, as variáveis bioquímicas de frutos armazenados sob atmosfera 

modificada alteram lentamente a coloração, enquanto os frutos sem embalagem, atingem 

valores menores do ângulo Hue em menor tempo, apontando um escurecimento dos 

mesmos. 
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Neves et al. (2006), ao trabalhar com caqui, observaram que frutos embalados 

com polietileno obtiveram melhores respostas à manutenção da qualidade sensorial dos 

frutos em armazenamento refrigerado a 22ºC por até 90 dias.  

O uso de polietileno com atmosfera passiva em carambolas, possibilitou 

armazenamento refrigerado em 22ºC por 45 dias, mantendo-se as variáveis físico-químicos 

e sensoriais (Neves et al., 2004). 

No armazenamento de mangas em atmosfera modificada, houve influência 

positiva na qualidade microbiológica e na manutenção das características sensoriais, 

apontando que o uso da atmosfera retardou a perda de massa do fruto (Rodrigues et al., 

2008). 

O uso de embalagens plásticas conjugado à refrigeração atrasa o 

amadurecimento em mangas “Tommy Atkins”, e tratamentos com polietileno de baixa 

densidade (PEBD) obtiveram características físico-químicas satisfatórias para um período 

de conservação pós-colheita maior segundo estudos de Santos et al. (2011). 

Nos estudos de Grigio et al. (2011) utilizando goiabas, inferiram que o efeito 

da atmosfera modificada pode colaborar de forma positiva na manutenção da qualidade dos 

frutos durante o armazenamento refrigerado com polietileno de baixa densidade a 10ºC e 

na perda de massa. 

Ao utilizar diferentes embalagens para lichias, Hojo et al. (2011), observaram 

que a atmosfera modificada passiva apresentou fatores benéficos para minimizar a perda de 

massa e escurecimento do produto. Não apresentando diferenças para o ângulo Hue e 

cromaticidade menor no tratamento controle (sem embalagem) comparados ao 

armazenados em filme plástico poliolefínico (PD), policloreto de vinila (PVC) e polietileno 

tereftalato (PET). 

Estudos de Oliveira et al. (2010), com carambola submetidas a diferentes 

embalagens e armazenada sob refrigeração, observaram que no tratamento controle houve 

aumento seguido de estabilização dos sólidos solúveis, comportamento esse, devido à alta 

atividade metabólica quando comparados aos filmes polipropileno (PP) e policloreto de 

vinila (PVC). Concluindo que estes filmes possibilitaram melhores características 

fisiológicas e físico-químicas, retardando a senescência e ofertando frutos de melhor 

qualidade. 

De acordo com Vilas Boas et al. (2012), submetendo pimentões verdes ao 

Policloreto de vinila (PVC), polipropileno (PP) e polipropileno biaxialmente orientado 
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(BOPP), observaram que a perda de massa sofre influência do binômio embalagem e 

tempo, enquanto a luminosidade e a firmeza permaneceram sem diferença significativa 

pela interação. 

As variáveis: pH, ratio, acidez e sólidos solúveis foram afetadas 

significativamente pela embalagem no trabalho de Miguel et al. (2007) em tomates, e 

houve apenas um incremento na luminosidade dos tratamentos com politereftalato de 

etileno (PET) e polipropeileno (PP). 

Cia et al. (2010) ao avaliarem uvas, notaram que frutos do tratamento controle 

tiveram maiores teores de sólidos solúveis, justificando este efeito pela maior perda de 

matéria fresca das bagas. Quando comparados ao polietileno de baixa densidade (PEBD), 

observaram menos sólidos solúveis, inferindo este efeito em função da anaerobiose 

provocada por esta embalagem, que pode ter acarretado a produção de energia pela 

respiração anaeróbica. 

Segundo Oliveira et al. (2014), houve menor perda de massa com frutos de 

camu-camu sob atmosfera modificada, devido a composição de um microambiente 

saturado de umidade, onde a pressão de vapor d’água diminui entre o fruto e o filme da 

embalagem de policloreto de vinila (PVC) e polipropileno biaxialmente orientado (BOPP), 

reduzindo a transpiração do produto. Enquanto houve gradual decréscimo da textura ao 

longo do armazenamento em filmes de menor permeabilidade (BOPP) quando comparados 

ao controle e PVC. 

Segundo Donadon et al. (2003), ao armazenarem mangas em atmosfera passiva 

nos tratamentos policloreto de vinila (PVC), polietileno de baixa densidade (PEBD) e 

politereftalato de etileno (PET), notaram que houve incremento no ratio nos frutos 

submetidos a PET quando comparados com PVC. O croma foi maior para PEBD e menor 

para PET, e o ângulo Hue, não apresentou diferenças nos tratamentos PEBD e PET. 

Mezzalira et al. (2010), observaram que os tratamentos de PVC, PP e controle 

não se diferiram estatisticamente. No entanto, apontou maior ratio nos frutos de framboesa 

embalados com filme de polietileno de baixa densidade (PEBD). 

A embalagem de polietileno e policloreto de vinila (PVC) se diferenciaram 

significativamente, apresentando maior valor de Hue para a embalagem de polietileno de 

baixa densidade (PEBD) em uvas no trabalho de Jisaka et al. (2013). 

De acordo com Grigio (2013), ao submeter camu-camu em diferentes 

embalagens, observou que os teores de ácido ascórbico são alterados de acordo com cada 
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tipo de atmosfera modificada, para tanto, apontou que o tratamento com policloreto de 

vinila (PVC) permitiu melhor conservação e maior manutenção dos fatores fisiológicos e 

nutricionais do fruto. 

O uso de embalagens em laranjas, segundo estudos de Agostini et al. (2014), 

apresentaram entre os fatores tempo e embalagens, interação significativa, apontando que 

as perdas aumentaram linearmente durante o armazenamento devido a transpiração dos 

frutos. Com o mesmo estudo, ainda apontou que o uso das embalagens superou os 

revestimentos com filmes comestíveis. Ainda segundo os autores, a embalagem de 

polietileno contribui para o comportamento da perda de massa dos frutos, atingindo valores 

inferiores a 1% de perda, devido principalmente, a baixa taxa de permeabilidade à vapores 

d’água deste filme (Malgarim et al., 2007). 

A combinação de armazenamento refrigerado e atmosfera modificada passiva 

por meio do filme de policloreto de vinila (PVC) e polietileno, contribui para a 

conservação das características físico-químicas dos frutos de laranja e de seu suco até o 60º 

dia de armazenamento (Agostini et al., 2014). 

 

2.2.4 Cloreto de Cálcio  

O cálcio está ligado diretamente à qualidade pós-colheita, pois age na 

regulação do amolecimento, estabelecendo ligações entre os polissacarídeos e os ácidos 

pécticos, o que proporciona resistência, em especial na lamela média (Luna-Guzman et al., 

1999; Manica, 2000; Lara et al., 2004; Paiva et al., 2009). Essas ligações atuam como 

sítios antisenescência e regula a estrutura da membrana e parede celular, o que interfere o 

acesso e/ou dificulta a atividade de enzimas hidrolíticas como a pectinametilesterase 

(PME). Sendo assim, e como alternativa de regular a firmeza, reduzir o efeito da 

senescência e diminuir a taxa respiratória e produção de etileno, tem sido usado a aplicação 

de cálcio (Neves et al., 2004; Xisto et al., 2004; Figueiredo et al., 2007; Werner et al., 

2009). 

A aplicação do cálcio em pré-colheita tem sido investigada, com o intuito de 

estender a qualidade dos frutos. Embora, há baixa mobilidade deste elemento no floema 

como também na translocação a partir do local aplicado (Chamel, 1989), no entanto 

Brackman et al. (2010), afirmam que aplicações de CaCl2 retardam o processo de 
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amadurecimento, preservando a textura dos frutos, mantendo o teor de sólidos solúveis 

(SS) mais elevado e reduzindo a incidência de podridões e a produção de etileno.  

O uso do cloreto de cálcio em pré-colheita, geralmente é feito por pulverização 

nas plantas.  A utilização deste método tem sido usado em vários frutos, como por 

exemplo, bananeira, segundo Pereira et al. (2015), em maças de acordo com Katsurayama 

et al. (2010), Valdebenito-Sanhueza et al. (2016), em uvas, com Silva (2010) e Teles 

(2013), e em kiwis, por Shahkoomahally et al. (2014), mostrando que o cálcio preserva o 

teor de ácido ascórbico e o pH durante o armazenamento a frio. 

Segundo Vilas Boas et al. (1998), o teor de açúcares aumenta conforme 

amadurece os frutos, geralmente, ao longo de processos de biossíntese ou no decorrer da 

degradação de polissacarídeos, e muitas das vezes, as variações que ocorrem dentro da 

mesma espécie, são resultantes de vários fatores como, tratos culturais, condições 

edafoclimáticas, tipo de solo, tipo de cultivar, conquanto em frutas cítricas evidencia-se 

poucas alterações nesta variável após atingido o ponto de maturação fisiológica. 

 

2.2.5 Beneficiamento de citros  

Frutas e hortaliças são produtos vegetais altamente perecíveis devido 

principalmente, ao elevado teor de água presente em sua composição química, fazendo 

com que sua vida pós-colheita seja limitada. Portanto, para contemplar as características de 

tais produtos, maximizando a vida de prateleira mantendo-os conservados por um tempo 

maior para consumo e reduzindo as perdas, faz-se necessário o conhecimento e aplicação 

de práticas apropriadas na colheita, manuseio, pós-colheita, beneficiamento, 

armazenamento, transporte, distribuição, comercialização e consumo visto que, em 

qualquer um desses pontos, pode-se adotar uma técnica que preserve a qualidade do fruto 

(Luz, 2013; Coelho et al., 2015). 

É necessário que os frutos sejam direcionados a packing houses, local onde se 

embalam mercadorias para envio, a fim de serem beneficiados, antes do consumo interno e 

externo de frutos in natura. Pode-se controlar doenças no beneficiamento, com atividades 

de sanitização, de seleção dos frutos, protegendo-os ou não com ceras e fungicidas. Tais 

frutos retirados da linha de beneficiamento, quando manifestam de forma sintomática, 

ainda são redirecionados ou descartados para o processamento de suco (Bittencourt et al., 

2011; Panosso, 2014). 
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Há sofisticados e novos processos de beneficiamento feitos nas modernas 

packing houses, utilizando-se softwares relacionados às imagens para selecionar frutos 

impróprios para consumo, no entanto, tais técnicas, ainda não garantem a ausência de 

doenças ou outras injúrias, pois algumas lesões podem surgir após o beneficiamento 

(Panosso, 2014). 

Para uma adequada produção contemplando o beneficiamento, a aplicação de 

boas práticas agrícolas de produção, propostas segundo o PIF (Produção Integrada de 

Frutas) e o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), estabelecem 

regras para controle de praga e doenças, manejo de solo, uso adequado de defensivos 

agrícolas, embalagens, transporte, análise de resíduos e capacitação de pessoal (Neves et 

al., 2011). 

Nas etapas de transporte, deve-se cuidar para o devido manuseio dos produtos, 

onde geralmente, é realizada por caminhões com a carga vestida superficialmente por lona, 

e quando o galpão de beneficiamento é disposto na mesma localidade, admite-se este 

transporte através de caixas stoks ou PVC. É de suma importância destacar que, em ambos 

os casos, os frutos não devem ficar expostos por um período muito prolongado de tempo, a 

fim de evitar intempéries climáticas ou qualquer outro efeito externo que comprometa o 

produto (Mazzuz, 1996; Oliveira et al., 2014). 

O beneficiamento dos produtos agrícolas tem passado por diversas mudanças 

nos últimos tempos, dentre elas, devido principalmente, às exigências dos consumidores 

por produtos de qualidade, e com o aumento significativo nas exportações de frutas 

(CEAGESP, 2011). Ambos os casos, trouxeram influência na classificação e 

beneficiamento de frutos in natura. Verifica-se, portanto, aumento dos requisitos quanto à 

sanitização dos frutos e classificação final, influenciando diretamente os sistemas de 

classificação e beneficiamento (Braga, 2013). 

Tratando-se da classificação nas unidades e no processo de beneficiamento, e 

segundo as “Normas de classificação de citros de mesa” (CEAGESP, 2011), estabelece as 

seguintes etapas: (1) Recebimento, (2) Seleção, (3) Limpeza (Lavagem e Secagem), (4) 

Aplicação de cera (Polimento), (5) Classificação, (6) Embalagem, (7) Resfriamento, (8) 

Carregamento, (9) Transporte e (10) Comercialização. Destaque para a etapa da limpeza, 

pois é considerada a principal no sistema de beneficiamento e classificação de frutas, 

influenciando na qualidade do produto. Incluiu-se na etapa de comercialização, o 
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consumidor, como parte integrante deste processo, devido à participação cada vez mais 

influente nas decisões tanto em campo, como na pós-colheita. 

Durante o beneficiamento deve-se cuidar com os impactos mecânicos, onde 

pode ocorrer lesões na casca, tornando o fruto sujeito a doenças e ataque de insetos. Para 

tanto, os pontos que propiciam o surgimento de danos mecânicos durante o beneficiamento 

são: resíduos na linha, manutenção inadequada dos equipamentos, elevadas velocidades de 

rolos e esteiras, superfícies rígidas e/ou pontiagudas, transferência dos frutos entre as 

etapas e equipamentos, fluxo inadequado, queda de frutos entre acessos na linha (Montero 

et al., 2009; Braga, 2013; Hendges et al., 2014). 

Para se evitar ou diminuir tais lesões, há sugestões quanto a melhoria das 

unidades de beneficiamento, permitindo redução nos impactos mecânicos (Braga, 2013). O 

mesmo autor, destaca as principais recomendações: projeto da linha de beneficiamento em 

“linha reta”, evitando-se curvas e desvios, respeitando-se as alturas mínimas, pontos 

adequados de transferência na linha, redução do número de quedas, uso de protetores nas 

superfícies para dissipar o impacto da força e redução da altura de queda entre as etapas. 

O dano durante o beneficiamento pode ser externo ou interno, e interferem na 

qualidade do produto. Portanto, conhecer as limitações do fruto em relação aos danos 

mecânicos é imprescindível para a realização do manuseio apropriado a fim de se evitar 

posteriores prejuízos (Hendges et al., 2014).  

Dependo do tipo de lesão causado no fruto, observa-se modificações na curva 

de etileno e de respiração, que aceleram a senescência e/ou amadurecimento do tecido 

vegetal, deterioração e consequente redução da vida pós-colheita de frutos (Darezzo et al., 

2000; Mattiuz & Durigan, 2003). 

A redução na massa fresca de frutos in natura é resultado do decréscimo do 

teor de água perdida na respiração e transpiração celular, contudo, quando tais frutos são 

submetidos a injúrias, essa perda torna-se maior devido as lesões produzidas nos tecidos 

vegetais (Hernandez-Munoz, 2006). Em tangerinas ‘Murcott’ e cultivar ‘Rainha’, a medida 

que a intensidade do dano aumentava, observava-se redução gradativa na massa fresca dos 

frutos (Montero, 2010). 
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2.2.6 Alterações físicas e químicas durante armazenamento 

As transformações físicas e físico-químicas são as responsáveis na perda de 

qualidade ao longo do armazenamento de frutos e hortaliças. A perda de massa fresca está 

intrinsecamente associada à perda de umidade, descrita como o principal meio de 

deterioração, originando perdas quantitativas e qualitativas (Pereira et al., 2014), essa 

variável, induz intenso efeito fisiológico nos produtos frutícolas, que acomete a respiração, 

a produção de etileno, e remete às alterações no padrão de síntese de proteínas (Finger & 

Vieira, 2002). Ainda, segundo Chitarra & Chitarra (2005), a perda de massa está associada 

diretamente com a textura do fruto, sendo um dos principais fatores que interferem a 

firmeza e o turgor do tecido. 

As frutas e hortaliças quando em condições ideais, sofrem alguma perda de 

massa durante o armazenamento, principalmente pelo binômio respiração e transpiração. A 

maior parte dos produtos toleram entre 5 e 10% da perda de massa para o não 

aparecimento de enrugamento superficial ou murcha (Finger & Vieira, 2002). 

De acordo com Chitarra & Chitarra (2005), sólidos solúveis é uma medida 

indireta dos teores de açúcares, têm a tendência de aumentar com o avanço da maturação à 

medida que estes vão se acumulando no fruto, e são designados como °Brix. Ele não 

representa o teor exato de açúcares, pois há também, outras substâncias dissolvidas, como 

pectina, fenólicos, vitaminas, ácidos orgânicos, etc., porém, entre esses, os açúcares mais 

representativos contribuem entre 85 a 90% dos sólidos solúveis. 

A maior fração dos sólidos solúveis é constituída de açúcares, expressa 

principalmente nas formas de frutose, glicose e sacarose. Estes compostos presentes nos 

frutos, são importantes tanto para a indústria de alimentos como para o consumo in natura. 

Em geral são preferidos para industrialização e consumo, frutos com elevados teores de 

sólidos solúveis, por permitirem maior rendimento no processamento, em função da maior 

quantidade de néctar produzido por quantidade de polpa (Brunini et al., 2004; Santos, 

2009).   

O teor de sólidos solúveis tem correlação com os ácidos orgânicos e com os 

teores de açúcares, característica essa que gera interesse na comercialização in natura de 

tais produtos, pois o mercado consumidor prefere frutos doces (Canuto et al., 2010). 

Embora o teor de sólidos solúveis nem sempre seja, individualmente, um bom indicador de 

qualidade, em vários países utilizam os valores do conteúdo de sólidos solúveis como um 

guia de mercado para aceitação (Castoldi et al., 2008). 
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As tangerinas possuem basicamente dois mercados, o de consumo de produtos 

in natura e para processamento agroindustrial na produção de sucos, sendo o suco 

misturado com laranja para melhorar visual e sensorialmente a doçura e a coloração, 

portanto é de suma importância a manutenção dos sólidos solúveis nos frutos pós-colheita 

(Almeida et al., 2012; Vilas Boas et al., 2017). 

As variáveis físicas e físico-químicas como, firmeza, acidez titulável e sólidos 

solúveis são indispensáveis, pois além de influírem as características sensoriais, revelam 

importantes indicações sobre a sua capacidade de armazenamento dos frutos (Mendonça et 

al. 2007; Castro, 2013). 

Frutos e hortaliças têm entre 3 a 20% de carboidratos, que agem como 

combustível. Destes carboidratos, o amido comporta-se como polissacarídeo de 

armazenamento, enquanto que a pectina, celulose e hemicelulose contribuem para a 

firmeza. A celulose, por sua vez, é um polissacarídeo importante que contribui para a 

firmeza da estrutura celular, uma vez que é o principal componente da parede celular. 

Sendo a qualidade do produto distribuída em propriedades sensoriais de sabor, cor, e 

firmeza, podendo, no entanto, ocorrer alterações nestas propriedades que influenciam a 

aceitação do produto e na vida de prateleira.  Com a ação da perda de massa, há prejuízos 

ao produto colhido, fazendo com que ocorra a perda de firmeza e murcha (Sinha et al., 

2011).  

Segundo Prasanna et al. (2007), a firmeza é afetada por uma série de variáveis 

como, umidade relativa, disponibilidade de água, nutrientes no solo e temperatura. É um 

importante atributo quanto à aceitabilidade do fruto e tolerância ao manejo pós-colheita. 

Tal variável altera-se ao longo do amadurecimento e do tempo, especialmente por degradar 

o amido e realizar modificações metabólicas nas paredes das células, ocorrendo a 

dissolução da lamela média, efetuando conversões insolúveis em solúveis, e diminuindo a 

coesão entre células adjacentes, acarretando assim, o amolecimento. 

A manutenção da firmeza em frutos pode ser oriunda, provavelmente, pela 

lignificação do tecido, catalisada especialmente, pelas enzimas fenilalanina amônioliase e 

perioxidase (Camargo et al., 2012). A pectina solúvel na fração aquosa dos frutos colabora 

para o amolecimento dos mesmos, fazendo com que a firmeza reduza com o avanço da 

maturidade (Ishak et al., 2005). 

Com relação à acidez titulável, aponta que o teor de ácido capaz de alterar o pH 

depende da concentração de sais, proteínas e sólidos solúveis, e da capacidade tamponante 
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dessas substâncias e do grau de ionização (McCarthy et al., 1991). A redução da acidez faz 

parte de um processo natural que evolui com a maturação dos frutos, pela metabolização 

via respiração de ácidos orgânicos, convertendo-se em moléculas não ácidas (Pech, 2002). 

O índice de maturação é uma importante medida para avaliação do grau de 

maturação de determinados frutos, comumente conhecido como índice de maturação ou no 

termo inglês, “ratio”, é definido como a razão entre sólidos solúveis e acidez titulável 

(Iensen et al., 2013). O incremento no índice de maturação associa-se a perda de massa, 

favorecendo uma elevação das concentrações de sólidos solúveis (Camargo et al., 2012). 

De acordo com Vicenzi (2014), o índice de maturação é uma razão muito 

comum para avaliar o sabor, tendo maior representatividade que os valores isolados dos 

teores de açúcares ou de acidez, apontando o equilíbrio entre esses dois fatores. 

Para análises de colorimétricas, utiliza-se o sistema CIELab, definido pela 

norma CIE-Commission Internationale de l’Éclairage (1976), onde analisa parâmetros 

físicos relacionados a cor, sendo expressa pelo sistema de coordenadas retangulares no 

espaço de cor L, a*, b*. Em que L expressa em porcentagem valores de luminosidade 

(0%= totalmente negro e 100% = totalmente branco), a* representa as cores vermelha (+) 

ou verde (-) e b* as cores amarela (+) ou azul (-), variando de -60 a +60, conforme Figura 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Representação L, a*, b* Color Solid do sistema Cielab Universal 
Software e descrição do ângulo Hue (°h*) e do índice de saturação croma (C*). Fonte: 
MINOLTA CORP, 1994. 
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A coloração é uma variável de qualidade mais atrativa para o consumidor, 

variando entre cultivares, tratos culturais e características edafoclimáticas da região 

(Chitarra & Chitarra, 2005). Os parâmetros L, a* e b* representam as medidas objetivas de 

cor avaliadas pelo olho humano (Minolta corp, 1994). 

Outros valores de cores representativos, são o índice de saturação croma e 

ângulo de cor Hue, em que o croma (C) expressa a intensidade da cor, ou seja, a saturação 

em termos de pigmentos desta cor, quando admite valores próximos a zero representam 

cores neutras (cinzas), enquanto valores maiores, próximos de 60 expressam cores mais 

vívidas; já ângulo de tonalidade ou ºHue, assume valor zero para a cor vermelha, 90° para 

amarela, 180° para verde e 270° para azul (Lawless e Heymann, 1998; Mendonça et al., 

2003). 

O estudo da cor usando os valores isolados das coordenadas a* e b* não é 

adequado, pois as duas coordenadas não são independentes. No entanto, o índice de 

saturação, croma, e o ângulo de tonalidade, Hue, são apropriados para obtenção desta 

descrição, visto que Hue (°H) e croma (C) são medidas derivadas de a* e b* (Hutchings, 

2002). 

O ângulo Hue é uma variável adequada para expressar a variação da coloração 

em produtos vegetais, sendo um parâmetro para identificar o ponto de colheita (Brunini et 

al., 2004; Adriano et al., 2011). 

A coloração da casca é tida como uma maturação aparente do fruto, 

considerando os frutos verdes como imaturos, devido a presença de clorofila. Quando 

atingem tamanhos maiores, ao desenvolver-se, ocorre a mudança da cor, característico do 

início da maturação, evidenciando a degradação da clorofila, permanecendo ainda em 

baixa quantidade nos tecidos vegetais (Alves et al., 2011). 

A mudança de coloração é em razão da transição de cloroplastos em 

cromoplastos, constituindo um fenômeno dependente do etileno (Kahlau & Bock, 2008; 

Barsan et al., 2010). Nessa transição, verifica-se a degradação de clorofilas e a síntese dos 

carotenóides, os quais se reúnem nos cromoplastos, que são agentes determinantes das 

cores laranja, vermelha e amarela (Egea et al., 2010). 

Há vários compostos antioxidantes em frutos, incluindo carotenoides, ácidos 

fenólicos, enzimas e vitaminas, muitos atribuídos a metabolismo secundário (Bagchi et al., 

2004; Aaby et al., 2005; Roesler et al., 2007). As reações oxidativas são retardadas ou 

inibidas pela ação antioxidante destes compostos, agindo em moléculas simples até 
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polímeros e biossistemas complexos, inibindo radicais simples em um primeiro momento, 

e em outro instante, eliminando radicais importantes de propagação, como alcoxila e 

peroxila, onde ocorre distribuição de hidrogênio para essas moléculas, interrompendo a 

reação em cadeia (Soares, 2002; Roesler et al., 2007). 

A maior parte dos antioxidantes encontrados nos citros é polifenóis e vitamina 

C, com destaque para os flavonoides. A vitamina C promove a proteção contra a oxidação 

desajustada no meio aquoso da célula, por conta do seu elevado poder redutor. As 

moléculas de radicais livres são neutralizadas com grande facilidade por substâncias de 

polifenóis (Couto & Canniatti-Brazaca, 2010). 

 

2.2.7 Desenvolvimento e fisiologia do amadurecimento 

As tangerinas, como todos os outros frutos cítricos, se caracterizam por serem 

conhecidos como frutos não-climatéricos, ou seja, onde a respiração diminui 

vagarosamente nos últimos estádios de desenvolvimento. O progresso do etileno é mais 

lento durante o estádio de amadurecimento, momento este que são mais notórias as 

transformações que se refletem na acidez titulável, na quantidade de sólidos solúveis e por 

fim na cor da casca (Medina et al., 2005). 

Sua colheita está ligada à coloração da casca e em função do teor de sólidos 

solúveis e acidez titulável, conhecido comumente de índice de maturação ou “ratio”, cuja 

relação apropriada depende, da destinação do produto (para processamento ou consumo in 

natura), da variedade utilizada, da sazonalidade e das exigências dos consumidores. Uma 

relação entre 6,5 e 9,0 é considerada como a mínima aceitável, sendo o ideal acima de 6 

para laranjas e 7 para tangerinas (Agustí, 2000; Sartori et al., 2002, Duarte et al., 2011). 

No processo de maturação, verificam-se diversas mudanças simultâneas nos 

teores de açúcares e ácidos, no entanto, isto se traduz na estabilidade do conteúdo de 

sólidos solúveis ou até mesmo um discreto incremento. No desenvolvimento do fruto, os 

ácidos atingem seu teor máximo, ficando praticamente constante até o estágio de 

maturação onde já ocorre redução, esta, devido à diluição motivada pelo aumento do fruto, 

pois a redução no seu conteúdo total é pequena. O ácido encontrado predominantemente 

nas tangerinas é o cítrico, que corresponde a 80 - 85% de sua acidez (Guardiolla, 1999; 

Medina et al., 2005). 
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No processo fisiológico dos frutos cítricos, o estágio de amadurecimento 

interno independe da pigmentação da casca. A alteração da cor da casca se deve à síntese 

dos carotenoides encarregados pela cor laranja ou amarela e a degradação de clorofilas. 

Esta é influenciada significativamente, por fatores edafoclimáticos, como temperatura, 

umidade, solo, luminosidade, e ainda, pelo porta-enxerto; e fatores endógenos como os 

compostos nitrogenados, carboidratos e giberilinas; como por exemplo, em países de clima 

tropical, é frequente ter frutos maduros com a casca verde. Outro fator, é a alteração das 

organelas, como a transformação de cloroplastos em cromoplastos agindo em um processo 

reversível, pois em algumas variedades tardias, que pigmentam-se no outono e inverno, 

pode voltar ao verde com as temperaturas maiores da primavera (Medina et al., 2005; 

Santos et al., 2010; Santos, 2011; Castro et al., 2012). 

A cor do fruto é tida como característica de qualidade muito importante ao 

ponto de ser considerada como atributo determinante na compra de produtos agrícolas 

(Trevisan et al., 2006). Desta maneira, na cultura dos citros são relacionados pelos 

consumidores que, frutos verdes estão imaturos e amarelos ou laranjas estão mais maduros. 

Contudo, tanto para tangerinas como para laranjas, estas relações não intercorrem 

fisiologicamente, pois a coloração da casca está pouco relacionada com a maturação 

interna (Chitarra & Chitarra, 2005). 

 

2.3 REFERÊNCIAS 
 
AABY, K.; SKREDE, G.; WROLSTAD, R. E. Phenolic composition and antioxidante 
activities in flesh and achenes of strawberries (Fragaria ananassa). Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, Munique, v. 53, n. 10, p. 4032-404, 2005. 

ACIOLY, T. M. da S. Estudo dos pontos críticos na cadeia de beneficiamento e seus 
efeitos na qualidade e conservação de lima ácida ‘Tahiti’. 2018. 85 f. Dissertação 
(Mestrado em ciências)–Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade 
de São Paulo, Piracicaba, 2018. 

ADRIANO, E.; LEONEL, S.; EVANGELISTA, R. M. Qualidade de fruto da aceroleira cv. 
Olivier em dois estádios de maturação. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 
especial, p. 541-545, 2011. 

AGOSTINI, J. da S.; SCALON, S. de P. Q.; LESCANO, C. H.; SILVA, K. E. da; 
GARCETE, G. J. Conservação pós-colheita de laranjas Champagne (Citrus reticulata 
×Citrus sinensis). Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 17, n. 2, p. 177-
184, 2014. 

 



49 

 

AGUSTÍ, M. Citricultura. Madrid: Mundi-Prensa, 2000. 416p. 

ALBUQUERQUE, E. M. B.; OLIVEIRA, E. N. A.; SANTOS, D. C.; ALMEIDA, F. A. 
C.; GOMES, J. P. Comportamento dos açúcares redutores em manga in natura armazenada 
em atmosfera modificada. Tecnologia e Ciência Agropecuária, João Pessoa, v. 4, n. 3, p. 
27-31, 2010. 

ALMEIDA, C. O.; PASSOS, O. S. Citricultura brasileira: em busca de novos rumos 
desafios e oportunidades na região Nordeste. 1. ed. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca 
e Fruticultura Tropical, 2011. 160 p. 

ALMEIDA, E. L.; LIMA, L. C.; BORGES, V. T. N.; MARTINS, R. N.; BATALINI, C. 
Elaboração de licor de casca de tangerina. Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 23, n. 2, 
p. 259-265, 2012. 

ALOTHMAN, M.; BHAT, R.; KARIM, A. A. UV radiation-induced changes of 
antioxidante capacity of fresh-cut tropical fruits. Innovative Food Science and Emerging 
Technologies, Penang, v. 10, p. 512-516, 2009. 

ALVES, E. D.; MACIEL, L. P.; PINTO, A. S. O.; FRANCO, T. C. M.; BASTOS, C. T. da 
R. M.; SILVA, L. H. M. da. Avaliação da qualidade nutricional e do teor de polifenóis 
totais de abacaxi (smooth cayenne) em função da temperatura de armazenamento pós- 
colheita. Revista Brasileira de Pesquisa em Alimentos, Campo Mourão, v. 2, n. 2, p. 
128-134, 2011.  

ALVES, R. E.; FILGUEIRAS, H. A. C.; MOSCA, J. L.; SILVA, S. M.; MENEZES, J. B. 
Postharvest physiology and biochemistry of some non-traditional american tropical fruits. 
Acta Horticulturae, Hague, n. 768, p. 233-238, 2008.  

AMARAL, A. M.; CARVALHO, S. A.; SILVA, L. F. C.; MACHADO, M. A. Reaction of 
genotypes od citrus species and varieties to Xanthomonas citri subsp. citri under 
Greenhouse conditions. Journal of Plant Pathology, Pisa, v. 92, p. 519-524, 2010. 

AZEVEDO, F. A. de; BORGES, R. de S. FÁVERO, M. A. B.; GIORGI NETO, R. O.; 
SCHINOR, E. H.; BASTIANEL, M. A polinização cruzada determina a formação de 
sementes em frutos de clementina ‘Nules’. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 
43, n. 1, p. 88-92, 2013. 

BAGCHI, D.; SEN, C. K.; BAGCHI, M.; ATALAY, M. Antiangiogenic, antioxidant, and 
anti-carcinogenic properties of a novel anthocyanin-rich berry extract formula. 
Biochemistry, Moscou, v. 69, n. 1, p. 75-80, 2004.  

BAHIENSE, D. V.; SOUZA, P. M. de. Incentivos ao desenvolvimento da fruticultura 
Fluminense. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 45, n. 1, p. 113-121, 2015. 

BARBOSA, W. J.; MOTTA, L. C. do C.; SILVA, M. H. G. e. Inovação no 
desenvolvimento de embalagens para frutas e vegetais in natura. Convergências: Revista 
de Investigação e Ensino das Artes, Castelo Branco, v. 7, n. 14, 2014. 

BARSAN, C.; SANCHEZ-BEL, P.; ROMBALDI, C.; EGEA, I.; ROSSIGNOL, M.; 
KUNTZ, M.; ZOUINE, M.; LATCHÉ, A.; BOUZAYEN, M.; PECH, J. C. Characteristics 



50 

 

of the tomato chromoplast revealed by proteomic analysis. Journal of Experimental 
Botany, Lancaster, v. 61, p. 2413-2431, 2010.  

BARTNICKI, V. A.; VALDEBENITO‑SANHUEZA, R. M.; AMARANTE, C. V. T. do; 
CASTRO, L. A. S. de;  MARA REGINA RIZZATTI, M. R.; SOUZA, J. A. V. de. Água 
aquecida e radiação UVC no controle pós-colheita de Cryptosporiopsis perennans em 
maçãs. Pesquisa agropecuária brasileira, Brasília, v. 45, n. 2, p. 124-131, 2010. 

BASSAN, M. M.; MOURÃO FILHO, F. de A. A.; ALVES, R. F.; BEZERRA, D. F.; 
COUTO, H. T. Z.;  JACOMINO, A. P. Postharvest packing process of ‘Tahiti’ acid lime 
affects their quality and conservation. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 46, n. 1, 2016. 

BENATO, E. A.; CIA, P.; SOUZA, N. L. de. Manejo de doenças de frutas pós-colheita. 
Revisão Anual de Patologia de Plantas, Lavras, v. 9, p. 403-440, 2001.  

BITTENCOURT, C. C.; MATTEI, L. F.; SANT'ANNA, P. R. de;  LONGO, O. C.; 
BARONE, F. M. A cadeia produtiva da maçã em Santa Catarina: competitividade segundo 
produção e packing house. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 45, n. 4, 
2011. 

BORÉM, F. M. Armazenamento e processamento de produtos agrícolas. Lavras: 
Universidade Federal de Lavras, 1998. 169 p. 

BRACKMANN, A.; PETERLE, M. E.; PINTO, J. A. V.; WEBER, A.; SAUTTER, C. K.; 
EISERMANN, A. C. Temperatura e umidade relativa na qualidade da tangerina 
‘Montenegrina’ armazenada. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 8, p. 2151-2156, 2008. 

BRACKMANN, A. SCHORR, M. R. W.; PINTO, J. A. V.; VENTURINI, T. L. 
Aplicações pré-colheita de cálcio na qualidade pós-colheita de maçãs ‘Fuji’. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 40, n. 6, 2010. 

BRACKMANN, A.; STEFFENS, C. A.; SESTARI, I.; NEUWALD, D. A.; GIEHL, R. F. 
H. Armazenamento em atmosfera modificada e controlada de banana prata com absorção 
de etileno. Ciência Agrotécnica, Lavras, v. 30, n. 5, p. 914-919, 2006.  

BRAGA, C. de O. Avaliação de unidades de beneficiamento: boas práticas, qualidade, 
impactos mecânicos e exigências laborais. 2013. 164 f. Tese (Doutorado em engenharia 
agrícola)–Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2013. 

BRAGA FILHO, J. R.; NAVES, R. V.; VELOSO, V. da R. S.; CHAVES, L. J.; 
NASCIMENTO, J. N. do; AGUIAR, A. V. Produção de frutos e caracterização de 
ambientes de ocorrência de plantas nativas de araticum no cerrado de Goiás. Revista 
Brasileira de Fruticultura, Brasília, v. 31, n. 2, p. 461-473, 2009.  

BRAGA, L. R.; PERES, L. Novas tendências em embalagens para alimentos: revisão. B 
oletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 28, n. 1, p. 
69-84, 2010. 

BRUNINI, M. A.; OLIVEIRA, A. L. de; SALANDINI, C. A. R.; BAZZO, F. R. Influência 
de embalagens e temperatura no armazenamento de jabuticabas (Myrciaria jabuticaba 



51 

 

(Vell) Berg) cv ‘SABARÁ’. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 24, n. 3, p. 
378-383, 2004.  

CABIA, N. C.; DAIUTO, E. R.; VIEITES, R. L.; FUMES, J. G. F.; CARVALHO, L. R. 
de. Fenólicos totais, polifenoloxidade e coloração em abacate ‘Hass’ submetido a radiação 
UVC. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. especial, p. 314-320, 2011. 

CAMARGO, R. B.; TERAO, D.; PEIXOTO, A. R.; ONO, E. O.; CAVALCANTI, L. S.; 
COSTA, R. M. da. Atmosfera modificada na conservação da qualidade de uva ‘Thompson 
Seedless’ e na redução da podridão de Aspergillus. Summa phytopathol, Botucatu, v. 38, 
n. 3, p. 216-222, 2012. 

REUTHER, W.; BATCHELOR, L. D.; WEBBER, H. J. The citrus industry. Berkeley: 
University of California Press, 1968. 370p.  

CAMPOS, A. J. de. Radiação gama, ultravioleta (UVC) e atmosfera controlada na 
conservação da qualidade de tomate ‘Débora plus’ e ‘pitenza’. 2008. 138 f. Tese 
(Doutorado em energia na agricultura)–Faculdade de ciências agronômicas, Universidade 
Estadual de São Paulo, Botucatu, 2008. 

CAMPOS, A. J. de; VIEITES, R. L.; NEVES, L. C.; ROBLES, P. A.; CALERO, F. A. 
Radiação ultravioleta (UVC) na caracterização pós-colheita do tomate (‘Pitenza'). Revista 
Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, Hermosillo, v. 12, n. 2, p. 192-198, 2011. 

CAMPOS, A. J. de; VIETES, R.L. Ultravioleta (UVC) na conservação da qualidade de 
tomate. Revista Eletrônica de Agronomia, Garça, v. 16, n. 2, p. 20-26, 2009.  

CAMILI, E. C.; BENATO, E.A.; PASCHOLATI, S.F.; CIA, P. Avaliação de irradiação 
UVC aplicada em pós-colheita na proteção de uva 'Itália' contra Botrytis cinerea. Summa 
Phytopathologica, Botucatu, v. 30, p. 306-313, 2004. 

CANTILLANO, R. F. F.; GALARÇA, S. P.; TREPTOW, R. de O.; CASTRO, L. A. S. de. 
Efeito da atmosfera modificada na qualidade pós-colheita tangerinas ’PONKAN’ durante o 
armazenamento refrigerado. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, Pelotas, n. 135, p. 
36, 2011. 

CANUTO, G. A. B.; XAVIER, A. A. O.; NEVES, L. C.; BENASSI, M. de T. 
Caracterização físico-química de polpas de frutos da Amazônia e sua correlação com a 
atividade anti-radical livre. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, v. 32, n. 4, 2010.  

CARVALHO, C. Anuário brasileiro da fruticultura 2017. Santa Cruz do Sul: Editora 
Gazeta Santa Cruz, 2017. 136 p. 

CASTOLDI, R.; CHARLO, H. C. de O.; VARGAS, P. F.; BRAZ, L. T. Qualidade de 
frutos de cinco híbridos de melão rendilhado em função do número de frutos por planta. 
Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, v. 30, n. 2, p. 455-458, 2008. 

CASTRO, I. M. G. Efeito de várias modalidades de monda em macieiras do grupo 
‘Gala’ (Malus domestica Borkh.). 2013. 92f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Agronómica)–Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 2013.  



52 

 

CASTRO, P. R. de C. e; SANTOS, V. M. dos; STIPP, S. R. Nutrição vegetal e 
biorregulação no desenvolvimento das plantas. Informações agronômicas, n. 139, p. 1-15, 
2012.  

CAVALINI, F. C. Fisiologia do amadurecimento, senescência e comportamento 
respiratório de goiabas ‘Kumagai’ e ‘Pedro Sato’. 2008. 90f. Tese (Doutorado em 
ciências)–Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 
Piracicaba, 2008. 

CHAMEL, A. R. Permeability characteristics of isolated Golden Delicious apple fruit 
cuticles with regard to calcium. Journal of the American Society for Horticultural 
Science, Alexandria, v. 114, p. 804-809, 1989. 

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e 
manuseio. 2. ed. Lavras: UFLA, 2005. 785 p. 

CIA, P.; BENATO, E. A.; VALENTINI, S. R. de. T.; ANJOS, V. D. de. A.; PONZO, F. S, 
SANCHES, J.; TERRA, M. M. Radiação ultravioleta no controle pós-colheita de 
Colletotrichum gloeosporioides em uva ‘Niagara rosada’. Revista Bragantia, Campinas, 
v. 68, n. 4, p. 1009-1015, 2009.  

CIA, P.; BENATO, E. A.; VALENTINI, S. R. de T.; SANCHES, J.; PONZO, F. S.; 
FLÔRES, D.; TERRA, M. M. Atmosfera modificada e refrigeração para conservação 
pós‑colheita de uva 'Niagara Rosada'. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, 
n. 10, p. 1058-1065, 2010.  

COELHO, C. C. de S.; FREITAS-SILVA, O.; CAMPOS, R. da S.; BEZERRA, V. S.; 
CABRAL, L. M. C. Ozonização como tecnologia pós-colheita na conservação de frutas e 
hortaliças: Uma revisão. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
Campina Grande, v. 19, n.4, p. 369-375, 2015. 

CORTEZ, L. A. B.; HONÓRIO, S. L.; MORETTI, C. L. Resfriamento de frutos e 
hortaliças. Brasília: EMBRAPA Hortaliças, 2002. 428 p. 

COSTA, C. C. da; GUILHOTO, J. J. M.; BURNQUIST, H. L. Impactos socioeconômicos 
de reduções nas perdas pós-colheita de produtos agrícolas no Brasil. Revista de Economia 
e Sociologia Rural, Brasília, v. 53, n. 3., 2015. 

COSTA, J. D. de S.; ALMEIDA, F. de A. C.; FIGUEIREDO NETO, A.; COSTA, M. de S. 
4; FERREIRA, E. A. Vida útil de mangas ´Tommy Atkins’ armazenadas em embalagem 
XTend sob refrigeração e condição ambiente. Revista espacios, Caracas, v. 38, n. 39, p. 
27, 2017. 

COUTINHO, E. F.; SILVA JUNIOR, J. L. da; HAERTER, J. A.; NACHTIGAL, G. R.; 
CANTILLANO, R. F. F. Aplicação pós-colheita de luz ultravioleta (UVC) em pêssegos 
cultivar ‘Jade’, armazenados em condição ambiente. Ciência Rural, Santa Maria, v. 33, n. 
4, 2003.  

COUTO, M. A. L.; CANNIATTI-BRAZACA, S. G. Quantificação de vitamina C e 
capacidade antioxidante de variedades cítricas. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
Campinas, v. 30, n. 1, p. 15-19, 2010. 



53 

 

CUNHA SOBRINHO, A. P.; MAGALHÃES, A. F. J.; SOUZA, A. S.; PASSOS, O. S.; 
SOARES FILHOS, W. S. A Cultura do Citros. 1 ed. Brasília: Embrapa Informação 
Tecnológica, 2013. 399 p. 

CQH – Centro de Qualidade em Horticultura – CEAGESP. Variedades de citros 
comercializadas na CEAGESP. São Paulo: CAGESP, 2011. Disponível em: < 
http://www.ceagesp.gov.br/produtos/tangerina>. Acesso em: 24 de agosto de 2018. 

CQH – Centro de Qualidade em Horticultura – CEAGESP. Variedades de citros 
comercializadas na CEAGESP. São Paulo: CAGESP, 2018. Disponível em: < 
http://www.ceagesp.gov.br/produtos/tangerina>. Acesso em: 03 de setembro de 2018. 

DAIUTO, E. R.; VIEITES, R. P.; TREMOCOLDI, M. A. CARVALHO, L. R. de; 
FUMES, J. G. F. Pós-colheita do abacate ‘Hass’ submetido a radiação UVC. Revista 
colombiana de ciências hortícolas, Bogotá, v. 7, n. 2, p. 149-160, 2013.  

DAREZZO, H.M. Processamento mínimo de alface (Lactuca sativa L.). In: ENCONTRO 
NACIONAL SOBRE PROCESSAMENTO MÍNIMO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, 
124 p., 2000, Viçosa. Palestras...Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2000. 

DEL RÉ, P.V.; JORGE, N. Especiarias como antioxidantes naturais: aplicações em 
alimentos e implicação na saúde. Revista Brasileira Plantas Medicinais, Botucatu, v. 14, 
n. 2, p. 389-399, 2012. 

DONADON, J. R.; DURIGAN, J. F.; SOUZA, B. S. de; LIMA, M. A. Produtos 
minimamente processados de mangas parvin conservados em diferentes embalagens, 
Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 14, n. 1, p. 87-92, 2003.  

DUARTE, A. Y. S.; FAVARO, M. C.; DEDINI, F. G. Estudo da aplicação de técnicas 
artesanais de trançado manual no desenvolvimento de projeto de embalagem para 
hortifrútis. Iberoamerican Journal of Industrial Engineering, Florianópolis, v. 6, n. 11, 
p. 135-159, 2014. 

DUARTE, T. F.; BRON, I. U.; RIBEIRO, R. V.; MACHADO, E. C.; MAZZAFERA, P.; 
SHIMIZU, M. M. Efeito da carga pendente na qualidade de frutos de laranjeira ‘Valência'. 
Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 33, n. 3, p. 823-829, 2011. 

DURIGAN, J.F. Pós-colheita de frutas. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, 
v. 35, n. 2, p. 339-675, 2013.  

DUTRA, A. de S.; FURTADO, A. A. L.; PACHECO, S.; OIANO NETO, J. Efeito do 
tratamento térmico na concentração de carotenóides, compostos fenólicos, ácido ascórbico 
e capacidade antioxidante do suco de tangerina murcote. Brazilian Journal of Food 
Technology, Campinas, v. 15, n. 3, p. 198-207, 2012. 

EDAGI, F. K.; JOMORI, M. L. L.; KLUGE, R. A.; LIMA, G. P. P.;  AZEVEDO, R. A. A.; 
SESTARI, I. Inibição da ação do etileno retarda o desenvolvimento de injúrias de frio em 
tangor 'Murcott'. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 40, n. 7, 2010. 



54 

 

EGEA, I.; BARSAN, C.; BIAN, W.; PURGATTO, E.; LATCHÉ, A.; CHERVIN, C.; 
BOUZAYEN, M.; PECH, J. C. Chromoplast Differentiation: current status and 
perspectives. Plant and Cell Physiology, New York, v. 51, p. 1601-1611, 2010. 

ERKAN, M.; WANG, S. Y.; WANG, C. Y. Effect of UV treatment on antioxidant 
capacity, antioxidant enzyme and decay in strawberries fruit. Postharvest Biology and 
Technology, Amsterdam, v. 48, p. 163-171, 2008. 

FACHINELLO, J. C.; ,PASA, M. da S.; SCHMTIZ, J. D.; BETEMPS, D. L. Situação e 
perspectivas da fruticultura de clima temperado no Brasil. Revista Brasileira de 
Fruticultura, Jaboticabal, v. especial, p. 109-120, 2011. 

FALGUERA, V.; PAGÁN, J.; GARZA, S.; GARVÍN, A.; IBARZ, A. Ultraviolet 
processing of liquid food: a review. Part 2: Effects on microorganisms and on food 
components and properties. Food Research International, Netherlands, v. 44, n. 6, p. 
1580-1588, 2011.  

FAN, X.; NIEMIRA, B.A.; PRAKASH, A. Irradiation of fresh fruits and vegetables. Food 
technology, Chicago, v. 3, p. 36–43. 2012. 

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
Statistical Database. Disponível em: < http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html >. 
Acesso em: 24 de agosto de 2018.   

FELICIO, A. H. de; JOMORI, M. L. L.; LIMA, G. P. P.; BERNUSSI, A. A. V.; ALVES, 
R. M.; SASAKI, F. F.; KLUGE, R. A.; JACOMINO, A. P. Condicionamento térmico e 
fungicida na conservação refrigerada de tangor ‘Murcott’. Revista Brasileira 
Agrociência, Pelotas, v. 12, n. 3, p. 333-339, 2006. 

FELLOWS, P. J. Food Processing Technology. New York: Elsevier science, 2016. 1152 
p. 

FELLOWS, P. Food Processing: Principles and Practice. 3 ed. Cambridge: Woodhead 
Publishing Limited, 2009. 591 p. 

FIGUEIREDO, R. W.; LAJOLO, F. M.; ALVES, R. E.; FILGUEIRAS, H. A. C.; MAIA, 
G. A.; SOUSA, P. H. M. Qualidade de pedúnculos de caju submetidos à aplicação 
póscolheita de cálcio e armazenados sob refrigeração. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v. 42, n. 4, p. 475- 482, 2007. 

FINGER, F. L.; VIEIRA, G. Controle da perda pós-colheita de água em produtos 
hortícolas. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2002. 29 p. 

FLORES-CANTILLANO, R. F; CASTAÑEDA, L. M. F.; TREPTOW, R. O.; 
SCHUNEMANN, A. P. P. Qualidade físico-química e sensorial de cultivares de 
morango durante o armazenamento refrigerado. Pelotas: Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento. 2008. 29 p. 

FONSECA, S. C.; OLIVEIRA, F. A. R.; BRECHT, J. K. Modelling respiration rate of 
fresh fruits and vegetables for modified atmosphere packages: a review. Journal of Food 
Engineering, London, v. 52, n. 2, p. 99-119, 2002. 



55 

 

LUZ, W. C. da. Revisão anual de patologia de plantas. 1.ed. Passo Fundo: Gráfica e 
Editora Padre Berthier dos Missionários da Sagrada Família, 2013. 130 p. 

GARCIA, L. G. C. Desenvolvimento fisiológico e conservação pós-colheita de 
jabuticaba. 2017. 94 f. Tese (Doutorado em agronomia)–Escola de Agronomia, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 

GARDNER, D.W.M.; SHAMA, G. Modeling UV-induced inactivation of microorganisms 
on surfaces. Journal of Food Protection, Des Moines, v. 63, p. 63-70, 2000.  

GOMES, S. A.; GUIMARÃES, G. A. M.; DIAS, M. A.; ALVES, F. DE L.; 
MENDONÇA, M. A. C. Banco de germoplasma de citros do Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Magistra, Cruz das Almas, v. 25, 2013. 

GONZÁLES-BARRIO, R.; VIDAL-GUEVARA, M. L.; TOMÁSBARBERÁN, F. A.; 
ESPÍN, J. C. Preparation of a resveratrolenrichd grape juice based on ultravioleta C treated 
berries. Innovative Food Science and Emerging Technologies, Campinas, v. 10, p. 374-
382, 2009. 

GONZÁLEZ-AGUILAR, G. A.; VILLEGAS-OCHOA, M. A.; MARTÍNEZ-TÉLEZ, M. 
A.; GARDEA, A. A.; AYALA-ZAVALA, J. F. Improving antioxidant capacity of fresh-
cut mangoes treated with UVC. Journal of Food Science, Lauren Jackson, v. 72, p. 197-
202, 2007. 

GRIGIO, M. L. Caracterização e conservação pós-colheita de camu-camu (Myrciaria 
dubia (Kunth) Mc Vaugh). 2013, 72 f. Dissertação (Mestrado em agronomia: produção 
vegetal)–Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2013. 

GRIGIO, M. L; NEVES, L. C.; TOSIN, J. M.; NASCIMENTO, C. R. e; CHAGAS, E. A.; 
VIEITES, R. L. Efeito da modificação atmosférica em goiabas var. Paluma na redução de 
danos mecânicos em pós-colheita. Revista Agro@mbiente On-line, Boa Vista, v. 5, n. 1, 
p. 57-65, 2011. 

GUARDIOLLA, J. L. Componentes nutritivos de la laranja. In: NARANJA Y SALUD. 
Valencia: Fundacion Valenciana de Estudios Avanzados, 1999. p. 162. 

GÜRAKAN, E.D.G.C.; BAYINDIRH, A. Effect of controlled atmosphere storage, 
modified atmosphere packaging and gaseous ozone treatment on the survival of 
Salmonella enteritidis on cherry tomatoes. Food Microbiology, Ankara, v. 23, n. 5, p. 430-
438, 2006. 

HARDENBURG, R.E. Effect on in-package environment on keeping quality of fruits and 
vegetables. HortSCience, Alexandria, v. 6, p. 198-201, 1971. 

HEMMATY, S.; MOALLEMI, N.; NASERI, L. Shelf-life and quality of apple fruits in 
response to postharvest application of UVC radiation. Journal of Applied Horticulture, 
Vietnam, v. 8, n. 2, p. 114-116, 2006.  

HERNÁNDEZ-MUÑOZ P.; ALMENAR E.; OCIO M. J.; GAVARA R. Effect of calcium 
dips and chitosan coatings on postharvest life of strawberries (Fragaria x ananassa). 
Postharvest Biology and Technology, Amsterdam, v. 39, p. 247-253, 2006. 



56 

 

HENDGES, M. V.; STEFFENS, C. A.; AMARANTE, C. V. T. do; TANAKA, H. 
Qualidade e amadurecimento de ameixas ‘Laetitia’ submetidas ao dano mecânico por 
impacto e compressão. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v. 13, n. 1, p. 80-
83, 2014. 

HOJO, E. T. D.; DURIGAN, J. F.; HOJO, R. H. Uso de embalagens plásticas e cobertura 
de quitosana na conservação pós-colheita de lichias. Revista Brasileira Fruticultura, 
Jaboticabal, v. esp., p. 377-383, 2011.  

HUTCHINGS, J. B. The perception and sensory assessment of Colour. In: 
MACDOUGALL, D. B. (Ed.). Colour in Food. England: Woodhead Publishing Limited, 
2002. p. 9-32.  

IBUSUKI, D.; FUJIWARA, M.; YOKOO, Y. Liquid composition including citrus pericarp 
essential oil. Patent application publication. Number 2018/0064141a1. 2018. 

IENSEN, D., SANTOS, I.V., QUAST, E., QUAST, L.B., RAUPP, D.S. Desenvolvimento 
de Geleia de Kiwi: Influência da Polpa, Pectina e Brix na Consistência. Científica 
Ciências Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 15, p. 369-75, 2013. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa 
mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil. Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola, Rio de Janeiro, RJ. Sidraibge, Produção agrícola 
municipal, 2016. Acesso<http://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613#resultado>. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa 
mensal de previsão e acompanhamento das safras agrícolas no ano civil. Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola, Rio de Janeiro, RJ. v. 29, n. 1, p.56-83, 2015. 

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. Banco de dados de 2005. IEA. Disponível 
em: http://www.iea.sp.gov.br/out/ibcoiea.php. Acesso em 5 de fevereiro, 2010. 

ISHAK, S.A.; ISMAIL, N.; MOHD NOOR, M.A.; AHMAD, H. Some physical and 
chemical properties of ambarella (Spondias cytherea Sonn.) at three different stages of 
maturity. Journal of Food Composition and Analysis, Amsterdam, v. 18, n. 8, p. 819-
827, Dec., 2005.  

JISAKA, J. L.; BENATO, E. A.; VALENTINI, S. R. T.; VALÉRIA DELGADO DE 
ALMEIDA ANJOS, V. D. de A.; CASTRO, M. F. P. M. de. Conservação de uva com 
atmosfera modificada e óleo essencial. In: VII CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 7., 2013, Campinas. Anais... 2013. Campinas: CIIC, 2013. 

KADER, A.A. Advances in controlled atmosphere applications for quality maintenance of 
fresh fruits. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 15., 1998, Poços de 
Caldas. Conferências... Lavras: UFLA, 1998. 150p. 

KADER, A. A. Modified atmosphere during transport and storage. In: KADER, A. A. 
POSTHARVEST TECHNOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS. Oakland: University 
of California, 2002. p. 135-144. 



57 

 

KAHLAU, S.; BOCK, R. Plastid transcriptomics and translatomics of tomato fruit 
development and chloroplast-to-chromoplast differentiation: chromoplast gene expression. 
largely serves the production of a single protein. The Plant Cell, Waterbury, v. 20, p. 856-
874, 2008. 

KALAKI, R. B.; NEVES, M. F. Strategic plan for the Brazilian agro-industrial citrus 
system. Gestão da Produção, São Carlos, v. 24, n. 2, p. 338-354, 2017. 

KATSURAYAMA, J. M.; AMARANTE, C. V. T. do; STEFFENS, C. A.; PEREIRA, A. J. 
Pulverização de fontes de cálcio em pré-colheita para o controle de “bitter pit” em maçãs 
‘catarina’. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 33, n. 2, p. 353-361. 2011. 

KEYSER, M.; MÜLLER, I.A.; CILLIERS, F.P.; NEL, W.; GOUWS, P.A. Ultraviolet 
radiation as non-thermal treatment for inactivation of microorganisms in fruit juice. 
Innovative Food Science and Emerging Technologies, Wageningen, v. 9, p. 348-354. 
2008. 

KLUGE, R. A.; AZEVEDO, R. A. de; JOMORI, M. L. L.; EDAGI, F. K.; JACOMINO, A. 
P.; GAZIOLA, S. A.; AGUILA, J. S. del. Efeitos de tratamentos térmicos aplicados sobre 
frutas cítricas armazenadas sob refrigeração. Ciência Rural, Santa Maria, v. 36, n. 5, p. 
1388-1396, 2006.  

LADO, B., YOUSEF, A. Alternative food preservation technologies: efficacy and 
mechanisms. Microbes and infection, California, v. 4, p. 433-440, 2002. 

LANA, M. M.; FINGER, F. L. Atmosfera modificada e controlada: aplicação na 
conservação de produtos hortícolas. Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de 
Tecnologia, 2000. 34p.  

LARA, I.; GARCYA, P.; VENDRELL, M. Modifications in cell wall composition after 
cold storage of calcium-treated strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruit. Postharvest 
Biology and Technology, Amsterdam, v. 34, p. 331-339, 2004. 

LAWLESS, H.T.; HEYMANN, H. Sensory evaluation of food. New York: Chapman & 
Hall, 1998. 819 p.  

LEE, C.; OH, H.; HAN, S.; LIM, S. Effects of hot air and freeze drying methods on 
physicochemical properties of citrus ‘hallabong’ powders. Food Science and 
Biotechnology, Cham, v. 21, n. 6, p. 1633-1639, 2012. 

LIU, L. H.; ZABARAS, D.; BENNETT, L. E.; AGUAS, P.; WOONTON, B. W. Effects of 
UVC, red light and sun light on the carotenoid content and physical qualities of tomatões 
during post-harvest storage. Food Chemistry, Bethesda, v. 115, p. 495-500, 2009.  

LUENGO, R.F.; CALBO, A.G. Embalagem para comercialização de hortaliças e 
frutas. Embalagens para comercialização de hortaliças e frutas no Brasil. Brasília: 
Embrapa Hortaliças, 2010. 31 p. 

LUENGWILAI, K.; SUKJAMSAI, K.; KADER, A. A. Responses of ‘Clemenules 
Clementine’ and ‘W. Murcott’ mandarins to low oxygen atmospheres. Postharvest 
Biology and Technology, Amsterdam, v. 44, p. 48-54, 2007.  



58 

 

LU, J.Y.; STEVENS, C.; KHAN, V.A.; KABWE, M. The effect of ultraviolet irradiation 
on shelf-life and ripening of peaches and apples. Food Quality, Campinas, v. 14, p. 299-
305, 1991. 

LUNA-GUZMAN, I.; CANTWELL, M.; BARRET, D.M. Freshcut cantaloupe: effects of 
CaCl2 dips and heat treatments on firmness and metabolic activity. Postharvest Biology 
and Technology, Amsterdam, v.17, p.201-213, 1999. 

LUNA, J. V. U.; RAMOS JUNIOR, D. S. Banco de germoplasma de fruteiras nativas e 
exóticas. Revista Bahia Agrícola, Salvador, v. 7, n. 1, p. 25-28, 2005. 

LIM, T. K. Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants. 4 ed. Cham Netherlands: 
Fruits, 2012, 1023 p. 

LÓPEZ-MALO, A.; PALOU, E. Ultraviolet light and food preseration: Novel food 
processing technologies. New York: CRC, 2005. 

MACEDO, O. W. A. DE O.  Avaliação da cadeia produtiva de laranja [Citrus sinensis (L.) 
Osbeck] nos municípios de Iranduba, Manacapuru, Manaus e Rio Preto da Eva no Estado 
do Amazonas. Manaus: [s.n.], 2015. 145 p. 

MAÇORANO, R. P. Impacto das mudanças climáticas na dinâmica da citricultura no 
estado de São Paulo. 2017. 88 f. Dissertação (Mestrado em engenharia agrícola)–
Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017. 

MAGNONI JÚNIOR, L. JC na Escola Ciência, Tecnologia e Sociedade: mobilizar o 
conhecimento para alimentar o Brasil. 2. ed. São Paulo: Centro Paula Souza, 2017. 500 
p. 

MALGARIM, M. B.; CANTILLANO, R. F. F.; OLIVEIRA, R. P. DE; TREPTOW, R. de. 
Qualidade pós-colheita de citros “nova‟ em diferentes períodos de armazenamento e 
comercialização. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v. 14, n. 1, p. 19-23, 2008. 

MALGARIM, M. B.; CANTILLANO, R. F. F.; TREPTOW, R. O. Conservação de 
tangerina cv. Clemenules utilizando diferentes recobrimentos. Acta Scientiarium 
Agronomy, Maringá, v. 29, n. 1, p. 75-82, 2007.   

MANICA, I. Fruticultura tropical 6: Goiaba. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2000. 321 
p. 

MANTILLA, S. P. S.; MANO, S. B.; VITAL, H. de C.; FRANCO, R. M. Modified 
atmosphere in food preservation. Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais, 
Curitiba, v. 8, n. 4, p. 437-448, 2010. 

MANZOCCO L.; PIEVE, S.; BERTOLINI, A.; BARTOLOMEOLI, I.; MAIFRENI, M.; 
VIANELLO, A.; NICOLI, M.C. Surface decontamination of fresh-cut apple by UVC light 
exposure: Effects on structure, colour and sensory properties. Postharvest Biology and 
Technology, Amsterdan, v. 6, p. 165-171, 2011. 

MARQUES, K. M.; MIGUEL, A. C. A.; DURIGAN, M. F. B.; GALATI, V. C.; 
DURIGAN, J. F. Associação da radiação ultravioleta e de revestimentos na conservação de 



59 

 

mangas ‘palmer’ previamente armazenadas sob condição promotora de injúria. In: 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-COLHEITA DE FRUTAS, HORTALIÇAS E 
FLORES, 4., 2013, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto, 2013. 

MARQUES, L. O. D. Avaliação inicial de potenciais porta enxertos de citros. 2018, 75 
f. Dissertação (Mestrado em ciências)– Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

MATHOOKO, F. M. Regulation of respiration metabolism in fruits and vegetables by 
carbono dioxide. Postharvest Biology and Technology, Amsterdam, v. 9, p. 247-64, 
1996.  

MATTIETTO, R. A. de.; LOPES, A. S. Estudo tecnológico de um néctar misto de cajá-
manga (Spondias Lutea L.) e umbu (Spondias Tuberosa, Arruda Câmara). Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27. n. 3, p. 456-463, 2007.  

MATTIUZ, B.; DURIGAN, J. F.; ROSSI JÚNIOR, O. D. Processamento mínimo de 
goiabas 'Paluma' e 'Pedro Sato'. Avaliação química, sensorial e microbiológica. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 23, n.3, p. 409-413, 2003.  

MAZZUZ, C. F. Calidad de frutos cítricos: manual para su gestion desde la recoleccion 
hasta la expedicion. Barcelona: Ediciones de Horticultura, 1996. 317 p. 

MCCARTHY, M.J.; HEIL, J.R.; KRUEGERMANN, C.; DESVIGNES, D. Acid 
Requirement for pH Modification of Processed Foods. Journal of Food Science, Lauren, 
v. 56, n. 4, p. 1750-3841, 1991. 

MEDEIROS, R. C. Comparação da resistência de protozoários patogênicos – Giardia 
spp. e Cryptosporidium spp. – e de microrganismos indicadores à desinfecção 
sequencial Cloro-Radiação Ultravioleta e Ozônio Radiação Ultravioleta. Dissertação 
(Mestrado em engenharia Hidráulica e Saneamento)–Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, 210 p. 

MEDINA, C. L. RENA, A. B.; SIQUEIRA, D. L.; MACHADO, E. C. Fisiologia dos 
citros, Campinas: Instituto Agronômico e Fundag, 2005, 193 p. 

MENDONÇA, K.; JACOMINO, A. P.; MELHEM, T. X.; KLUGE, R. A.. Concentração 
de etileno e tempo de exposição para desverdecimento de limão “Siciliano”. Brazilian 
Journal of Food Technology, Campinas, v. 6, n. 2, p. 179-183, 2003. 

MENDONÇA, R. D.; FERREIRA, K. S.; SOUZA, L. M. de; MARINHO, C. S.; 
TEIXEIRA, S. L. Características físicas e químicas de goiabas ‘cortibel 1’ e ‘cortibel 4’ 
armazenadas em condições ambientais. Bragantia, Campinas, v. 66, n. 4, p. 685-692, 
2007. 

MERCIER, J.; KÚC, J. Elicitation of 6-methoxymellein in carrot leaves by Cercospora 
carotae. Journal of the Science of Food and Agriculture, Chichester, v. 73, p. 60-62, 
1997. 

MEZZALIRA, E. J.; PIVA, A. L.; BETIATTO, G.; POZZEBOM, A.; ZANELA, J.; 
NAVA, G. A. Atmosfera modificada na conservação pós-colheita de framboesa ‘Heritage’. 



60 

 

Sistemas de Produção Agropecuária - Ciências Agrárias, Animais e Florestais, 2010. Dois 
Vizinhos. Seminário... Dois Vizinhos: SPA, 2010.  

MICHIELIN, T. H. V.; CRISTOFANI-Yaly, M.; CAMPOS, K. A. F. de; SCHINOR, E. 
H.; AZEVEDO, F. A. de; BASTIANEL, M. Reação de híbridos de citros à inoculação com 
Alternaria alternata. Summa Phytopathology, Botucatu, v. 42, n. 4, p. 313-320, 2016. 

MIGUEL, A. C. A.; DIAS, J R. P. S.; SPOTO, M. H. F.; RIZZO-BENATO, R. T. 
Qualidade de tomate ‘Débora’ minimamente processado armazenado em dois tipos de 
embalagens. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 25, n. 4, 2007. 

MIGUEL, A. C. A. Tratamento térmico, radiação ultravioleta (UVC), quitosana e cera 
na prevenção de injúrias pelo frio em mangas 'Tommy atkins' e 'Palmer'. 2012. 200 f. 
Tese (Doutorado em agronomia)–Faculdade de Ciência Agrárias e Veterinárias, 
Unversidade Estadual de São Paulo, Jaboticabal, 2012. 

MINOLTA. Precise color communication: color control from feeling to 
instrumentation. Ransey: Minolta Corporation INstrument Systems Division, 1994. 

MOHAMED, N. T. S.; DING, P. KADIR, J. GHAZALI, H. M. Potential of UVC 
germicidal irradiation in suppressing crown rot disease, retaining postharvest quality and 
antioxidant capacity of Musa AAA “Berangan” during fruit ripening. Food Science & 
nutrition, Chichester, v. 5, n. 5, p. 967-980, 2017. 

MONTERO, C. R. S.; SCHWARZ, L. L.; SANTOS, L. C. dos; ANDREAZZA, C. S.; 
KECHINSKI, C. P.; BENDER, R. J. Postharvest mechanical damage affects fruit quality 
of 'Montenegrina' and 'Rainha' tangerines. Pesquisa agropecuária brasileira, Brasília, v. 
44, n. 12, p. 1636-1640, 2009. 

MONTERO, C. R. S. Alterações fisiológicas e anatômicas causadas por danos 
mecânicos durante o beneficiamento de maçãs e frutos cítricos. 2010. 143 f. Tese 
(Doutoradoem fitotecnia)–Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, 2010. 

MOREIRA, C. S.; PIO, R. M. Melhoramento de citros. 2. ed. Campinas: Fundação 
Cargill, 1991, 152 p. 

NEVES, A. T. S. Estudo da ação danificadora do 2,2'-Bipyridyl no DNA na presença 
de radiação UV. 2014. 72 f. Dissertação (Mestrado em ciências de engenharia 
biomédica)–Universidade nova de Lisboa, Lisboa, 2014. 

NEVES, L. C.; BENDER, R. J.; ROMBALDI, C. V.; VIEITES, R. L. Qualidade de 
carambolas azedas cv. Golden Star tratadas com CaCl2 por imersão e armazenadas sob 
refrigeração. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 26, n. 1, p. 32-35, 2004. 

NEVES, M. F.; JANK, M. S. Perspectivas da cadeia produtiva da laranja no Brasil: a 
agenda 2015. São Paulo: Fundação Instituto de Administração, 2006. 39 p. 

NEVES, M. F.; TROMBIN, V. G.; MILAN, P.; LOPES, F. F.; CRESSONI, F.; KALAKI, 
R. O retrato da citricultura brasileira. São Paulo: Centro de pesquisa e projetos em 
marketing e estratégia, 2011. 138 p. 



61 

 

NEVES, L.C.; BENDER, R.J.; ROMBALDI, C.V.; VIEITES, R.L. Armazenagem em 
atmosfera modificada passiva de carambola azeda (Averrhoa carambola L.) cv. 'Golden 
Star'. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 26, n. 1, 2004. 

NEVES, L.C.; BENEDETTE, R.M.; SILVA, V.X. da; LUCHETTA, L.; ZANUZZO, 
M.R.; ROMBALDI, C.V. Comportamento pós-colheita de caquis cv. Fuyu, através da 
atmosfera modificada passiva e da adsorção de etileno, armazenados sob refrigeração. 
Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 28 n. 3, 2006.  

NEVES, L. C.; MANZIONE, R. L.; VIEITES, R. L. Radiação gama na conservação 
póscolheita da nectarina (Prunus persica var. nucipersica) frigoconservada. Revista 
Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 24, n. 3, p. 676-679, 2002. 

NÚÑEZ, E. E. Desenvolvimento e produtividade de oito cultivares e híbridos de 
tangerines sobre quarto porta-enxertos. 2006. 75f. Dissertação (Mestrado em 
Fitotecnia)–Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 
Piracicaba, 2006.   

NÚÑEZ, E. E.; MOURÃO FILHO, F. de A.; STUCHI, E. S. Desenvolvimento vegetativo, 
produção e qualidade de frutos da tangerina ‘Fremont’ sobre quatro portaenxertos. Revista 
Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 29, n. 2, p. 308-312, 2007. 

OIANO NETO, J. Aspectos químicos e qualidade nutricional dos alimentos. Rio de 
Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2010, 86 p. 

OLIVEIRA, E. C. M. de. Desinfecção de efluentes sanitários tratados através da 
radiação ultravioleta. 2003. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia ambiental)–
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2003. 

OLIVEIRA, E. N. A de; SANTOS, D. da C. Tecnologia e processamento de frutos e 
hortaliças. Natal: Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 2015, 234 p. 

OLIVEIRA, C. A. de; BRUNINI, M. A.; NUNES, G. S. Qualidade da tangerina ‘Ponkan’ 
comercializada na ceagespentreposto de Ribeirão Preto-SP. Nucleus, Ituverava, v.11, n.2, 
2014. 

OLIVEIRA, L. F. G.; SANTOS, P. N.; CANA, E.; LOURENÇO JUNIOR, J.; 
RODRIGUES, S. Utilização da atmosfera modificada na conservação pós-colheita de 
carambola. Global Science Technology, Rio Verde, v. 3, n. 2, p. 49-59, 2010. 

OLIVEIRA, R. P. DE; SCHWARZ, S. F.; SOUZA, E. L. DE S.; GONZATTO, M. P.; 
SCIVITTARO, W. B.; UENO, B.; CASTRO, L. A. S. DE; CANTILLANO, R. F. F. 
Cultivares de Citros Recomendadas pela Embrapa Clima Temperado para o Rio 
Grande do Sul em 2014.  Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2014. 39 p.  

OLIVEIRA, R. P. DE; SCIVITTARO, W. B. Cultivo de citros sem sementes.  Pelotas: 
Embrapa Clima Temperado, 2011.  378 p. 

OHLSSON, T. Minimal processing of foods with no-thermal methods. London: CRC 
Press. Boca Raton, 2002, 60 p. 



62 

 

OSHIRO, A. M.; DRESCH, D. M.; SCALON, S. de P. Q. Atmosfera modificada e 
temperaturas de armazenamento na conservação pós-colheita de guavira (Campomanesia 
adamantium Camb.). Journal BioScience, Uberlândia, v. 29, n. 1, p. 1421-1430, 2013. 

PAIVA, E. P.; M. S. LIMA; PAIXÃO, J. A. Pectina: propriedades químicas e importância 
sobre a estrutura da parede celular de frutos durante o processo de maturação. Revista 
Iberoamericana de Polímero, Vizcaya, v. 10, n.4, p. 196-211, 2009. 

PANOSSO, P S. Eficiência do processo de beneficiamento de laranja doce na redução 
de incidência de frutos com mancha preta dos citros (Phyllosticta citricarpa) em 
packinghouse com frutos destinados ao mercado interno. 2014. 61 f. Dissertação 
(Mestrado em ciências)– Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade 
de São Paulo, Piracicaba, 2014. 

PEIXOTO, M.; PINTO, H. S. Desperdício de Alimentos: questões socioambientais, 
econômicas e regulatórias: Boletim Legislativo nº 41, de 2016. Brasília: Núcleo de 
Estudos e Pesquisas, 2016. 14 p. 

PIO, R. M.; FIGUEIREDO, J.O.; STUCHI, E.S.; CARDOSO, S.A.B. Variedades copas. 
In: MATTOS JUNIOR, D.; DE NEGRI, J. D.; PIO, R. M.; POMPEU JÚNIOR, J. Citros. 
Campinas: Instituto Agronômico e Fundag, 2005, 60 p. 

PIO, R. M.; MINAMI, K.; FIGUEIREDO, J. O. Características do fruto da variedade Span 
Americana (Citrus reticulata Blanco): uma tangerina do tipo ‘Ponkan’ de maturação 
precoce. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 23, n. 2, p. 325-329, 2001. 

PECH, J. C. Unravelling the mechanisms of fruit ripening and development of sensory 
quality thought the manipulation of ethylene biosynthesis in melon. In: 
NATOADVANCED RESEARCH WORSHOPON BIOLOGY AND 
BIOTECHNOLOGYOF THE PLANT HORMONE ETHYLENE, 2002, Murcia. Anais... 
Murcia, 2002. 

PEREIRA, G. da S.; MACHADO, F. L. de C.; COSTA, J. M. C. da. Aplicação de 
recobrimento prolonga a qualidade pós-colheita de laranja ‘Valência Delta’ durante 
armazenamento ambiente. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 45, n. 3, p. 520-
527, 2014.  

PEREIRA, M. C. T.; SALOMÃO, L. C. C.; SANTOS, R. C. dos; SILVA, S. DE O. e; 
CECON, P. R. C; NIETSCHE, S. Aplicação em pré-colheita de cloreto de cálcio no 
controle do despencamento natural dos frutos de bananeira ‘FHIA-18’. Ciência Rural, 
Santa Maria, v. 45, n. 11, 2015. 

POMPEU, D. R.; BARATA, V. C. P.; ROGEZ, H. Impacto da refrigeração sobre variáveis 
de qualidade dos frutos do açaizeiro (Euterpe oleracea). Alimentos e Nutrição, 
Araraquara, v. 20, n. 1, p. 141-148, 2009. 

PORAT, R.; WEISS, B.; COHEN, L.; DAUS, A.; AHARONI, N. Reduction of postharvest 
rind disorders in citrus fruit by modified atmosphere packaging. Postharvest Biology and 
Technology, Amsterdam, v. 33, p. 35-43, 2004.  



63 

 

PRASANNA, V.; PRABHA, T. N.; THARANATHAN, R. N. Fruit Ripening Phenomena 
– An Overview. Critical Reviews in Food SCience and Nutrition, Boca Raton, v. 47, p. 
1-19, 2007. 

PRILL, M. A. de S.; NEVES, L. C.; TOSIN, J. M.; CHAGAS, E. A. Atmosfera modificada 
e controle de etileno para bananas ‘prata-anã’ cultivadas na Amazônia setentrional 
brasileira. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 34, n. 4, p. 990-1003, 2012. 

QUINTERO-CERÓN, J. P.; BOHORQUEZ-PÉREZ, Y.; VALENZUELA-REAL, C.; 
SOLANILLA-DUQUE, J. F. Avances en la aplicación de luz ultravioleta de onda corta 
(UVC) em frutas y vegetales enteros y mínimamente procesados: revisión. Revista 
Tumbaga, Tolima, v. 1, n. 8, p. 29-60, 2013. 

RIBEIRO, C.; CANADA, J.; ALVARENGA, B. Prospects of UV radiation for application 
in postharvest technology. Journal Food Agriculture, Chichester, v. 24, n. 6, p. 586-597, 
2012.  

RIBEIRO, G. DA C. Desenvolvimento de uma metodologia de pré-concentração e 
determinação de Ni(II) em matrizes alcoólicas utilizando cascas de mexerica (Citrus 
reticulata Blanco) como bioadsorvente. 2011. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Exatas e da Terra)–Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. 

REIS, H. F. dos. Conservação pós-colheita de mamão formosa (Carica papaya L.) e 
controle alternativo in vitro e in vivo de Colletotrichum gloeosporioides. 2014. 128f. 
Tese (Doutorado em agronomia)–Universidade Federal de Grande Dourados, Dourados, 
2014. 

RAMEZANIAN, A.; DADGAR, R.; HABIBI, F. Postharvest Attributes of “Washington 
Navel” Orange as Affected by Preharvest Foliar Application of Calcium Chloride, 
Potassium Chloride, and Salicylic Acid. International Journal of Fruit Science, United 
Kingdom, v. 18, n. 1, p. 68-84, 2018. 

RAMEZANIAN, A.; RAHEMI, M.; MAFTOUN, M.; BAHMAN, K.; ESHGHI, S.; 
SAFIZADEH, M. R.; TAVALLALI, V. The ameliorative effects of spermidine and 
calcium chloride on chilling injury in pomegranate fruits after long-term storage. Fruits, 
Cambridge, n. 65, p. 169-178, 2010. 

RIGOLO, G.; BENATO, E. A.; CIA, P.; ANJOS, V. D. A.; SARANTOPOULOS, C. L.; 
BERTO, M. I.; CASTRO, M. F. de; KAIHATU, C. Radiação ultravioleta (UVC) e 
atmosfera modificada na conservação de uva cv. centennial seedless. Campinas: 
Instituto Agronômico de São Paulo, 2009.  

RIVERA-PASTRANA, D. M.; GARDEA, A. A.; YAHIA, E. M.; MARTÍNEZ-TÉLLEZ, 
M. A.; GONZÁLEZ-AGUILAR, G. A. Effect of UVC irradiation and low temperature 
storage on bioactive compounds, antioxidant enzymes and radical scavenging activity of 
papaya fruit. Journal Food Science Technology, Cham Netherlands, v. 51, n. 12, p 
.3821–3829, 2014. 

RODRIGUES, L. K.; PEREIRA, L. M.; FERRARI, C. C.; SARANTÓPOULOS, C. I. G. 
DE L.; HUBINGER, M. D. Vida útil de fatias de manga armazenadas em embalagem com 



64 

 

atmosfera modificada passiva. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 28, 
2008. 

ROESLER, R.; MALTA, L. G.; CARRASCO, L. C.; HOLANDA, R. B.; SOUSA, C. A. 
S.; PASTORE, G. M. Atividade Antioxidante de frutas do cerrado. Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, Campinas, v. 27, n. 1, p. 53-60, 2007. 

SALES, A. N.; BOTREL, N.; COELHO, A. H. R. Aplicação de 1-metilciclopropeno em 
banana 'Prata-Anã' e seu efeito sobre a substâncias pécticas e enzimas pectinolíticas. 
Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, p. 479-487, 2004.  

SANCHES, A. G.; SILVA, M. B. da; MOREIRA, E. G. S.; COSME, S. S.; CORDEIRO, 
C. A. M. Radiação UVC na longevidade pós-colheita de tangerinas sob refrigeração. 
Revista Agrarian, Dourados, v. 10, n. 36, p. 129-135, 2017. 

SANCHES, A. L. R.; MIRANDA, S. H. G. de; BELASQUE JUNIOR, J.; BASSANEZI, 
R. B. Análise econômica da prevenção e controle do cancro cítrico no estado de São Paulo. 
Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 52, n. 3, 2014. 

SÁNCHEZ, M. T.; PÉREZ-MARÍN, D.; FLORES-ROJAS, K.; GUERRERO, J. E.; 
GARRIDO-VARO, A. Use of near-infrared reflectance spectroscopy for shelf-life 
discrimination of green asparagus stored in a cool room under controlled atmosphere. 
Talanta, Oxford, v. 78, n. 2, p. 530-536, 2009. 

SANCHEZ, S. J. P., ESCHANDI, M. A., PRADA, J. A., SEGURA, D. S. Luz ultravioleta 
germicida y control de microrganismos ambientales en hospitales. Revista Costarricense 
de Salud Pública, San José, v. 21, n.1, p. 19-22, 2012.  

SANDHYA. Modified atmosphere packaging of fresh produce: Current status and future 
needs. Food Science and Technology, Samrala-Ludhiana, v. 43, p. 381-392, 2010.  

SANTOS, A. E. O. dos; ASSIS, J. S. de; BATISTA, P. F.; SANTOS, O. O. dos. Utilização 
de atmosfera modificada na conservação pós-colheita de mangas ‘Tommy Atkins’. Revista 
Semiárido De Visu, Salgueiro, v. 1, n. 1, p. 10-17, 2011.  

SANTOS, A. F. dos; SILVA, S. de M.; ALVES, R. E. Armazenamento de pitanga sob 
atmosfera modificada e refrigeração: i-transformações químicas em pós-colheita. Revista 
Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 28, n. 1, p. 36-41, 2006. 

SANTOS, C. M. S. Influência da atmosfera controlada sobre a vida pós-colheita e 
qualidade de banana Prata anã. Ciência Agrotécnica, Lavras, v. 30, n. 2., p. 317-322, 
2006.  

SANTOS, D. dos; MATARAZZO, P. H. M.; SILVA, D. F. P. da; SIQUEIRA, D. L. de; 
SANTOS, D. C. M. dos; LUCENA, C. C. de. Caracterização físico-química de frutos 
cítricos apirênicos produzidos em Viçosa, Minas Gerais. Revista Ceres, Viçosa, v. 57, n. 
3, p. 393-400, 2010. 

SANTOS, L. O. Armazenamento refrigerado, atmosfera controlada e 
desverdecimento de tangerinas. 2011. 143 f. Tese (Doutorado em agronomia)–Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2011. 



65 

 

SANTOS FILHO, H. P.; MAGALHÃES, A. F. J.; COELHO, Y. S. Citros: o produtor 
pregunta, a Embrapa responde. 1. ed. Brasília: EMBRAPA, 2005. 205 p. 

SANTOS, M. B. Conservação da polpa de umbu-cajá-manga (spondias spp) por 
métodos combinados. 2009. 76 f. Dissertação (Mestrado em fitotecnia)–Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2009. 

SARTORI, I. A.; KOLLER, O. C.; SCHWARZ, S. F.; BENDER, R. J.; SCHÄFER, G. 
Maturação de frutos de seis cultivares de laranjas-doces na depressão central do Rio 
Grande do Sul. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 24, n. 2, p. 364-369, 
2002. 

SAUNT, J. Citrus varieties of the world. 2. ed. Norwich: Sinclair International Limited, 
2000, 17 p. 

SILVA, F. A. da. Ecofisiologia da limeira ácida ‘Tahiti’ enxertada em híbridos de 
citros sob lâminas de irrigação. 2017. 64f. Dissertação (Mestrado em sistemas 
agroindustriais)–Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de 
Campina Grande, Pombal, 2017. 

SILVA, M. V. DA; ROSA, C. I. L. F.; CHITARRA (in memorian), A. B. Redução de 
perdas pós-colheita de tomate pelo uso de 1-metilciclopropeno. Revista Brasileira de 
Pesquisa em Alimentos, Campo Mourão, v. 1, n. 1, p. 29-33, 2010. 

SILVA, R. S. da. Contorle de degrane e conservação póscolheita sob CaCL2 e 1-MCP 
de uva 'isabel' produzida no Vale do Sirijí (PE/PB). 2010, 101 f. Dissertação (Mestrado 
em ciências e tecnologia de alimentos)–Centro de tecnologia, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2010. 

SINHA, N. K.; HUI, Y.H.; EVRANUZ, E.; SIDDIQ, M.; AHMED, J. Handbook of 
vegetables and vegetable. Washington: Blackwell Publishing Ltd, 2011. 788 p. 

SIQUEIRA, C. L. Conservação pós-colheita de genótipos de bananeiras resistentes a 
Sigatoka negra por atmosfera modificada. 2008. 167 f. Dissertação (Mestrado em 
Produção vegetal no Semi-Árido)–Universidade Estadual de Montes Claros, Janaúba, 
2008. 

SCOLARI, D. D. G. Produção agrícola mundial: o potencial do Brasil. Brasília: 
Embrapa Informação Tecnológica, 2009. 86 p. 

SHAHKOOMAHALLY, S.; RAMEZANIAN. A. The effect of hot water and calcium 
solution dipping on quality in kiwifruit during storage. Journal of Agriculture and 
Environmental Sciences, Madison, v. 13, p. 1351-1356, 2014. 

SHAMA, G.; ALDERSON, P. UV hormesis in fruits: a concept ripe for 
commercialization. Trends in Food Science and Technology, Loughborough, v. 16, p. 
128-136, 2005. 

SESTARI, I. Indução de tolerância de frutos às injúrias de frio: aspectos fisiológicos e 
bioquímicos. 2010. 142 f. Tese (Doutorado em agronomia)–Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade Estadual Paulista, Piracicaba, 2010. 



66 

 

SOARES, S. E. Phenolic acids as antioxidants. Revista de Nutrição, Campinas, v.15, p. 
71-81, 2002. 

SOARES, T. C.; JACOMETTI, M. Strategies that add value in agribusiness segments in 
brazil: a descriptive study. Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, 
v. 8, n. 3, 2015. 

SOMBRA, K. E. S.; SILVA, A. C. C.; LOUREIRO, F. L. C.; BASTOS, D. C. Citricultura 
desenvolvida na agricultura de base familiar do município de Russas, Ceará. Cultura 
Agronômica, Ilha Solteira, v. 25, n. 3, p. 303-316, 2016. 

SORIANO, L. Hibridação somática visando à produção de genitores tetraplóides para 
o melhoramento de cultivares copa de citros. 2010. 105 f. Dissertação (mestrado em 
ciências)–Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade Estadual 
Paulista, Piracicaba, 2010. 

SOUSA, M. C. de.  Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos alcóolicos 
preparados a partir dos frutos (casca e polpa) de Citrus Sinensis (L.) osbeck –
variação: pêra e navel- frente a bactérias e fungos patogênicos. 2013. 33f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia)–Universidade Estadual da Paraíba, 
Campina Grande, 2013. 

SOUZA, A. E. R. de. Fisiologia e proteômica enriquecida de parede celular em cana-
de-açúcar (Saccharum spp.) sob estresse por radiação ultravioleta B e seca. 2015. 251 
f. Tese (Doutorado em genética)–Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2015.  

SOUZA, A. V.; KOHATSU, D.S.; LIMA, G.P.P.; VIEITES, R.L. Conservação pós-
colheita de pêssego com o uso da refrigeração e da irradiação. Revista Brasileira de 
Fruticultura, Jaboticabal, v. 31, n. 4, p. 1184-1189, 2009.  

SOUZA, M. C. de. Reação de genótipos de tangerinas a Alternaria alternata e Elsinoe 
fawcettii: resistência, suscetibilidade e acúmulo de metabólitos. 2009. 82f. Dissertação 
(Mestrado em Genética e Melhoramento e Plantas)–Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2009.  

STEFFENS, C.A.; AMARANTE, C.V.T.; ALVES, E.O.; TANAKA, H.; BRACKMANN, 
A.; BOTH, V. Armazenamento de ameixas 'Laetitia' em atmosfera modificada. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 39, n. 9, p. 2439-2444, 2009. 

STEVENS, C.; KHAN, V. A.; LU, J. Y.; WILSON, C. L.; PUSEY, P. L.; KABWE, M. K.;  
IGWEGBE, E. C. K.; CHALUTZ, E.; DROBY, S. The germicidal and hormetic effects of 
UVC light on reducing brown rot disease and yeast microflora of peaches. Crop 
Protection, Guildford, v. 17, p. 75-84, 1998. 

TELES, C. S. Conservação de uvas apirênicas submetidas a curta exposição de altas 
concentrações de CO2, seguida de armazenamento sob atmosfera controlada, 
associada ou não à aplicação de CACl2 ou ClO2 na pré-colheita.  2013. 120 f. Tese 
(Doutorado em engenharia agrícola)–Faculdade de Engenharia agrícola, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2013. 



67 

 

TERRY, L. A.; JOYCE, D. C. Elicitors of induced disease resistance in postharvest. 
Horticultural crops: a brief review. Postharvest Biology and Tecnology, Amsterdam, v. 
32, p. 1-13, 2004. 

TERUYA, T.; TERUYA, Y.; SUGIYAMA, S.; WOO, J. method for manufacturing 
composition containing nobiletin and tangeretin derived from citrus fruits, and composition 
containing nobiletin and tangeretin obtained thereby. Patent Application Publication. 
United States. Pub. No.: US 2015/0283196A1. 2015. 

TIECHER, A. Efeito da radiação UVC na expressão gênica e nas respostas 
bioquímico-fisiológicas em frutos de tomate (Solanum lycopersicum Mill.). 2010. 70 f. 
Dissertação (Mestrado em ciências)–Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2010. 

TIECHER, A.; PEGORARO, C.; FRANCO, J. J.; BORGES, C. T.; ROMBALDI, C. V.; 
MANICA-BERTO, R.; AZAMBUJA, R. H. M. Efeito da radiação ultravioleta-C no 
controle de Monilinia fructicola. Brazilian Journal of Food Technology, São Paulo, v. 3, 
n. 2, p. 50-55, 2010.  

TREPTOW, T. C. Irradiação UVC em cultivares de uvas Niágara branca, Trebbiano, 
Isabel e Cabernet Sauvigton. 2012. 83 f. Dissertação (Mestrado em ciência e tecnologia 
de alimentos), Centro de ciências rurais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria, 2012. 

TREVISAN, R.; TREPTOW, R. de O.; GONÇALVES, E. D.; ANTUNES, L. E. C.; 
HERTER, F. G. atributos de qualidade considerados pelo consumidor de Pelotas/RS, na 
compra de pêssego in natura. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v. 12, n. 3, p. 
371-374, 2006. 

VALDEBENITO-SANHUEZA, R. M.; CANTILLANO, R. F. F.; BARTNICKI, V. A.; 
SPOLTI, P. Protetor solar diminui a incidência das podridões ‘olho-de-boi’ e ‘branca’ em 
maçãs ‘Fuji Standard’ e ‘Pink Lady’. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 
38, n. 1. P. 92-98, 2016. 

VARGAS, R. G.; GONÇALVES-ZULIANI, A. M. O.; CROCE FILHO, J.; CARVALHO, 
S. A. de; NOCCHI, P. T. R.; NUNES, W. M. de C. Avaliação da resistência de variedades 
de Citrus spp. à Xanthomonas citri subsp. citrina região Noroeste Paranaense, em 
condições de campo. Summa Phytopathology, Botucatu, v. 39, n. 4, p. 235-241, 2013. 

VASCONCELOS, L. H. C.; EVANGELISTA, Z. R.; CAMPOS, A. J. de; TEIXEIRA, I. R. 
Diferentes embalagens na conservação pós-colheita de Cajá-Manga. Revista espacios, 
Caracas, v. 38, n. 16, p. 27, 2017. 

VICENZI, R. Processamento mínimo de morangos (Fragariax ananassa, Duch) 
tratados com radiação UVC durante o cultivo. 2014. 106 f. Tese (Doutorado em Ciência 
e tecnologias dos alimentos)–Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 

VILAS BOAS, B. M.; SIQUEIRA, H. H. de; LEME, S. C.; LIMA, L. C. de O.; ALVES, T. 
C. Conservação de pimentão verde minimamente processado acondicionado em diferentes 
embalagens plásticas. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 42, n. 1, p. 34-39, 
2012.  



68 

 

VILAS BOAS, E. V. de B.; REIS, J. M. R.; LIMA, L. C.; CHITARRA, A. B.; RAMOS, J. 
D. Influência do tamanho sobre a qualidade de tangerinas, variedade Ponkan, na cidade de 
Lavras-MG. Revista da Universidade de Alfenas, Alfenas, v. 4, p. 131-135, 1998. 

VILAS BOAS, M. P. P.; BELICO, L. de A.; LIMA, J. P. DE; VILAS BOAS, E. V. de B. 
Potencial sensorial, nutricional e funcional de diferentes tipos de citros. Actas portuguesas 
de horticultura, ed. 1. In: I CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HORTICULTURA, 
2017. Congresso... Sessão Fruticultura Temperada e Tropical, 2017. 

VIVIANI, L.; LEAL, P. M. Qualidade pós-colheita de banana Prata Anã armazenada sob 
diferentes condições. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 29, p. 407-413, 
2007. 

XISTO, A. L. R. P.; ABREU, C. M. P.; CORRÊA, A. D.; SANTOS, C. D. Textura de 
goiabas ‘Pedro Sato’ submetidas à aplicação de cloreto de cálcio. Ciência e 
Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 1, p. 113-118, 2004. 

YOKOMI, R. K.; SELVARAJ, V.; MAHESHWARI, Y.; SAPONARI, M.; 
GIAMPETRUZZI, A.; CHIUMENTI, M.; HAJERI, S. Identification and Characterization 
of Citrus tristeza virus Isolates Breaking Resistance in Trifoliate Orange in California. 
Phytopathology, Mineápolis, v. 107, n. 7, p. 901-908, 2017. 

WEILER, R. L.; BRUGNARA, E. C.; GUERRA, D.; SCHIFINO-WITTMANN, M. T.; 
SCHWARZ, S. F. Caracterização morfológica, determinação do nível de ploidia e 
viabilidade do pólen de uma progênie de tangerineira ‘Clementina Fina’ e ‘Montenegrina’. 
Bragantia, Campinas, v. 70, n. 3, p. 502-511, 2011. 

WERNER, E. T.; OLIVEIRA JUNIOR, L. F. G. de; BONA, A. P. de; CAVATI, B.; 
GOMES, T. D. U. H. Efeito do cloreto de cálcio na pós-colheita de goiaba ‘Cortibel’. 
Bragantia, Campinas, v. 68, n. 2, p. 511-518, 2009. 

ZAHA, A. Biologia Molecular Básica. 3° ed. Porto Alegre: mercado aberto, 2003. 
ZULIAN, A.; DÖRR, A. C.; ALMEIDA, S. C. Citricultura and cooperative agribusiness in 
Brazil. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, Santa Maria, 
v 11, n 11, p. 2290-2306, 2013. 
 
 
 
 
 
 



69 

 

3 AVALIAÇÃO PÓS-COLHEITA DE TANGERINAS ‘DEKOPON’ 

SUBMETIDAS A APLICAÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO EM PRÉ-

COLHEITA 

3 POST-HARVEST EVALUATION OF 'DEKOPON' TANGERINS SUBMITTED 

TO THE APPLICATION OF CALCIUM CHLORIDE IN PRE-HARVEST 

  

Resumo – As tangerinas têm apresentado grande aumento na produção devido a adoção de 

diversos tratos culturais, potencializando a redução de perdas e a comercialização. No 

entanto, faz-se necessários estudos que possam manter a qualidade pós-colheita e 

incremento no campo. Portanto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar física e 

quimicamente os frutos de tangerina variedade ‘Dekopon’, analisando a influência da 

aplicação de cloreto de cálcio em 100, 200, 300, 400% da dosagem recomendada, além do 

controle. As amostras dos frutos foram colhidas em pomar experimental no município de 

Anápolis-GO e as análises foram realizadas no laboratório da EMATER-GO. O 

experimento foi realizado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) composto por 

cinco doses de cloreto de cálcio, três repetições durante quatro semanas de avaliação (0, 7, 

14 e 21 dias), respectivamente, sendo as variáveis avaliadas submetidas a análise de 

regressão polinomial em função das semanas. Foram avaliados: massa fresca dos frutos, 

coloração, sólidos solúveis, acidez titulável e textura. Os dados obtidos foram submetidos a 

análise de regressão por meio de um teste F no nível de probabilidade de 5%, para medir o 

significado do modelo proposto. Conclui-se que o uso do cloreto de cálcio, não atuou de 

forma positiva na manutenção pós-colheita da qualidade dos frutos, no entanto, pode-se 

destacar que foram observadas características desejáveis com frutos maiores e manutenção 

da cor para aplicações de 100 e 200% da dosagem recomendada durante 21 dias de 

avaliação. 

 

Palavras-chave: Citrus reticulata ‘Shiranui’, qualidade, CaCl2, armazenamento, campo. 

 

Abstract – The mandarins have made possible a great increase in the production due to 

diverse cultural treatments, potentializing the increase of the production and reduction of 

the losses. However, studies are needed that can maintain post-harvest quality and increase 

in the field. Therefore, the objective of this work was to evaluate physically and chemically 
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the ‘Dekopon’ tangerine fruits, analyzing the influence of the application of Calcium 

Chloride in 100, 200, 300, 400% of the recommended dosage, in addition to the control. 

The fruit samples were extracted from an experimental orchard in the municipality of 

Anápolis-GO and the analyzes were performed in the EMATER-GO laboratory. The 

experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) composed of five 

doses of Calcium Chloride, three replicates during four weeks of evaluation (0, 7, 14 and 

21 days), respectively, and the variables evaluated were submitted to polynomial 

regression analysis depending on the weeks. In this experiment were evaluated: loss of 

mass, coloration, soluble solids, titratable acidity and texture. The data originated from the 

analyzes were submitted to regression analysis by means of an F test at the probability 

level of 5%, to measure the meaning of the proposed model. It was concluded that the use 

of Calcium Chloride in most variables did not act positively in the post-harvest 

maintenance of fruit quality. However, it may be noted that desirable characteristics were 

observed in other post-harvest variables for applications of 100 and 200% of the 

recommended dosage during 21 days of evaluation. 

Key-words: Citrus reticulata 'Shiranui', tangerine, Calcium Chloride, storage, post-harvest. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O uso de substâncias utilizadas para interferir no metabolismo (anabolismo e 

catabolismo) dos vegetais está envolvida em cada aspecto do desenvolvimento e 

crescimento das plantas e dos frutos. Essas notáveis e pequenas moléculas funcionam 

como sinais químicos de elevada especificidade entre as células, sendo capazes de regular 

o desenvolvimento e crescimento vegetal, devido ao fato de produzirem efeitos 

amplificados (Raven et al., 2001; Campos et al., 2009). A aplicação de substâncias 

sintéticas ou naturais em plantas podem ser via foliar, em frutos e também em sementes, 

promovendo alterações nos processos estruturais e vitais, provocando incremento na 

produção, de melhoria da qualidade e até mesmo facilitando a colheita (Vieira & Castro, 

2003; Campos et al., 2009). O uso dessas substâncias tem influência no adiamento da 

maturação e na colheita de frutas, otimizando a mão-de-obra e também diminuindo perdas 

no armazenamento (Steffens et al., 2009).   

O efeito da aplicação de cálcio em frutos tem chamado a atenção, 

principalmente, em função dos efeitos desejáveis desse cátion no atraso da maturação e da 
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senescência, em detrimento da redução da produção de etileno e respiração, agindo 

também nos distúrbios fisiológicos e na conservação dos frutos (Figueiredo et al., 2007).  

Utilizando-se cálcio em pré-colheita há evidências do aumento do teor de 

hemicelulose, cálcio na polpa, pectinas totais e diminuição na velocidade da hidrólise da 

parede celular, provocado por enzimas como b-D-galactosidase, pectilmetilesterases e 

poligalacturonases (Siddiqui & Bangerth, 1995). Tem ainda função na preservação da 

integridade da parede celular, atuando nas desordens fisiológicas (Poovaiah, 1986). 

Estudos apontam a participação importante do cálcio na estrutura e resistência 

mecânica da parede celular, atuando no acúmulo de cátions Ca2+, que agem como 

facilitador entre a ligação de polímeros de pectina, especificamente na lamela média, 

aumentando sua resistência (Poovaiah, 1986; Siddiqui & Bangerth, 1996). Além disso, a 

presença do cálcio na parede celular, possibilita a estabilidade e a permeabilidade seletiva 

das membranas, onde, elevados teores em frutos, auxiliam na redução da atividade 

respiratória e da síntese de etileno durante o armazenamento (Poovaiah, 1988; Marschner, 

1995). 

Ainda que a quantidade de cálcio esteja adequada no solo, pode ocorrer 

deficiência na planta e também no fruto. Isso ocorre pois há baixa translocação do cálcio 

via floema, onde o fruto recebe apenas esse cátion na fase inicial de desenvolvimento pelo 

xilema. E ainda, há competição deste nutriente entre o fruto e pontos de crescimento da 

planta (Natale et al., 2005). 

Dentro deste contexto, estudou-se o efeito da aplicação em pré-colheita de 

CaCl2 e na manutenção da qualidade de tangerinas ‘Dekopon’ após a colheita. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Origem, delineamento experimental e preparo dos frutos 

O experimento foi conduzido em pomares da estação experimental da Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural no município de Anápolis-GO, localizado 

nas coordenadas 16°20'12.6"S de latitude e 48°53'14.7"O de longitude -16.336825, -

48.887420). Foram selecionadas 10 plantas quanto à homogeneidade em tamanho e 

número de frutos, estabelecendo-se um delineamento inteiramente casualizado, e, em cada 

uma destas, foram marcados 20 frutos. De cada tratamento foram colhidos 25 frutos, que 

foram submetidos semanalmente às análises físico-químicas. Foram feitas as 

determinações de atributos físicos e químicos dos frutos. 
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Foi aplicado QUIMIFOL CÁLCIO E BORO®, um composto nutricional para 

aplicação foliar cuja matéria-prima é o cloreto de cálcio 10,00% (136,00 g L-1) acrescido 

de boro 0,50% (6,80 g L-1), totalmente solúvel em água, com função de complementar 

nutricionalmente as culturas agrícolas em cálcio e boro. Foram empregados os seguintes 

tratamentos:  

1) Controle (sem aplicação) – T1;  

2) 100% da dosagem recomendada para a cultura dos citros (4,0 L ha-1) – T2;  

3) 200% da dosagem recomendada para a cultura dos citros (8,0 L ha-1) – T3;  

4) 300% da dosagem recomendada para a cultura dos citros (12,0 L ha-1) – T4; 

e  

5) 400% da dosagem recomendada para a cultura dos citros (16,0 L ha-1) – T5. 

Para a aplicação dos tratamentos, foi utilizado um pulverizador pressurizado, 

com aplicação até o ponto de escorrimento foliar. As formulações de cálcio foram 

aplicadas aos 15 e 7 dias antecedentes à colheita dos frutos.  

A colheita foi realizada quando os frutos do tratamento controle apresentaram 

pelo menos 90% da superfície da epiderme com coloração amarelo alaranjada, sendo os 

frutos colhidos no período da manhã seguindo os procedimentos de colheita, ensacando os 

frutos em sacos bag de Rafia de cintura, depositando os frutos em caixas stoks ou 

Policloreto de vinila (PVC), seguindo para o transporte em carreta coberta até a unidade de 

beneficiamento (packinghouse). Os frutos colhidos foram higienizados com água e 

hipoclorito de sódio a 5%, e, posteriormente, armazenados em uma sala aberta à 

temperatura ambiente (24 ± 2ºC, 75 ± 5% UR) sendo os frutos armazenados em caixas 

plásticas stoks ou PVC. As avaliações físico-químicas e fisiológicas foram realizadas na 

colheita e a cada 7 dias até completar os 21 dias de armazenamento (0 7, 14 e 21 dias). 

O experimento foi realizado na Unidade da estação experimental da Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural no município de Anápolis – Goiás, e as 

análises físico-químicas foram realizadas no laboratório de Secagem e Armazenamento 

Pós-colheita da Universidade Estadual de Goiás - UEG, Campus de Ciências Exatas e 

Tecnológicas – CCET, também na cidade de Anápolis - Goiás. Os frutos foram avaliados 

quanto à acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS), cor da epiderme, dimensões físicas 

(mm), massa fresca de frutos (g) e firmeza (cN). 
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3.2.2 Avaliações 

3.2.2.1 Massa fresca dos frutos 
A massa dos frutos foi avaliada pesando-se os frutos individualmente em 

balança analítica digital Gehaka BG400 – carga máxima de 2000 g, divisão de 10 mg e 

erro=0,01g), e os resultados foram expressos em gramas (g). 

3.2.2.2 Firmeza 
A firmeza foi determinada pelo uso do texturômetro CT3 (Brookfield), 

utilizando ponteira proube tipo agulha (2,0 mm), com profundidade de penetração de 10 

mm e velocidade de penetração de 6,9 mm seg-1. Foi procedida a leitura em lados opostos 

da seção equatorial dos frutos com 3 perfurações em cada lado, sendo que o valor médio 

obtido para se determinar à firmeza, em cN (centiNewton), foi definido em termos de força 

necessária para o rompimento da epiderme e de força para a penetração na polpa. 

3.2.2.3 Acidez titulável e pH 
A determinação do pH foi realizada utilizando-se potenciômetro digital 

(Tecnal, TEC 3P-MP). O aparelho foi calibrado com solução tampão de pH 4,0 e 7,0, em 

seguida, realizou-se a leitura direta do pH com imersão do eletrodo no béquer, contendo o 

suco da polpa, segundo metodologia proposta pela AOAC (2012). A acidez titulável foi 

determinada pela titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol L-1, usando 

como indicador a fenolftaleína 1%, conforme a AOAC (2012), expressa em g de ácido 

cítrico.100g-1 ou % ácido cítrico. 

3.2.2.4 Sólidos solúveis 
O teor de sólidos solúveis foi determinado por meio da leitura direta da 

amostra à 20°C, em refratômetro digital portátil (Reichert, AR 200), de acordo com 

método proposto pela AOAC (2012).  

3.2.2.5 Coloração 
Na coloração foi verificado os valores L*, a*, b*, Hue e croma, medidos por 

refletância, utilizando-se colorímetro portátil CR-400 da Konica Minolta, onde a 

coordenada L* indica quão escuro e quão claro é o produto (valor zero cor preta e valor 

100 cor branca), a coordenada a* está relacionada à intensidade de verde (-a) a vermelho 

(+a) e a coordenada b* está relacionada à intensidade de azul (-b) e amarelo (+b). E o 
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ângulo Hue (ângulo de tonalidade cromática) foi determinado pela equação (1), enquanto o 

Croma (saturação de cor) foi dada pela equação (2):  

°𝐻 = 𝑎𝑟𝑐 tan
∗

∗
         (1) 

𝐶 =  (𝑎∗ + 𝑏∗ )    (2) 

Em que:    ºH = ângulo Hue; C = Croma; 

a* = valor de a*; b* = valor de b*. 

3.2.2.6 Características dimensionais do fruto 
Os diâmetros transversal e longitudinal dos frutos foram medidos com o 

auxílio de paquímetro digital (Starfer, Digital Vernier Caliper IVEO-150mm). O 

comprimento longitudinal foi medido do ápice ao pedúnculo do fruto, e, o diâmetro 

longitudinal (ou equatorial) foi medido na linha equatorial do fruto. Os resultados foram 

expressos em milímetros (mm).  

3.2.3 Análise estatística dos dados 

O experimento foi realizado utilizando um delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) composto por cinco doses de cloreto de cálcio, três repetições durante 

quatro semanas de avaliação. As variáveis avaliadas foram submetidas a análise de 

regressão polinomial em função das semanas de análise experimental. O software SISVAR 

foi utilizado para ajustar os modelos de regressão por meio de um teste F no nível de 

probabilidade de 5%, para medir o nível de significância do modelo proposto. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 3.1, estão apresentados os valores de sólidos solúveis (Figura 3.1-A) 

e acidez titulável (Figura 3.1-B), onde não houve interação significativa nesta variável, 

com exceção na acidez do tratamento controle, apontando que houve aumento durante os 

21 dias de armazenamento. 

Observou-se baixa variação nos teores de sólidos solúveis e estabilização dos 

valores de acidez dos frutos de tangerina. A acidez por apresentar maior concentração há 

alto potencial para aproveitamento pós-colheita e para consumo in natura, visto que está é 

uma das maiores características desse fruto (Sanches et al., 2014).  

Esse comportamento é consequência da não utilização de ácidos orgânicos na 

respiração do fruto, mesmo sem qualquer revestimento, sendo contrário ao visto por Khalid 

et al. (2017), onde observaram diminuição na acidez titulável em tangerina ‘Kinnow’, 

sendo essa diminuição associada a utilização de ácido orgânico pela respiração do fruto. O 

comportamento destes resultados corrobora com o trabalho de Tzortzakis & Chrysargyris 
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(2016), onde não notaram alterações na acidez de frutos cítricos ao longo do 

armazenamento. 

 

Figura 3.1. Sólidos solúveis (ºBrix), à esquerda, e acidez titulável (g ácido 
cítrico 100g-1), à direita, em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi') 
submetidos a diferentes aplicações pré-colheita de cloreto de cálcio (CaCl2) e dias de 
armazenamento. T1= controle, T2= 100% (4,0 L ha-1), T3= 200% (8,0 L ha-1), T4= 300% 
(12,0 L ha-1) e T5= 400% (16,0 L ha-1) da dosagem recomendada. 

 

Para o teor de sólidos solúveis, apesar de não apresentar variação significativa 

ao longo do armazenamento, destaca-se que o uso do cloreto de cálcio não trouxe 

modificação nos índices dessa variável, conforme explicado por Chitarra & Chitarra 

(2005), inferindo que em citros são vistas poucas variações no conteúdo de açúcares em 

geral, contrariamente ao exposto por Vilas Boas et al. (1998), que relataram interferências 

nos tratos culturais da planta, podem viabilizar aumento nestes teores. No entanto, observa-

se que há diminuição seguida de aumento, apesar de não significativo, com efeito similar 

aos apresentados por Oliveira Júnior et al. (2004), com aumento dos sólidos solúveis em 

frutos não-climatéricos, e em laranjas armazenadas em temperatura ambiente (24ºC) no 

trabalho de Todisco et al. (2012).  

Na Figura 3.2 podem ser observados os valores médios dos diâmetros 

transversal (ou equatorial) e longitudinal, respectivamente.  

Houve diferença significativa para os diâmetros longitudinais em todos 

tratamentos, e nos diâmetros transversais não foi observado diferença significativa nos 

tratamentos com 100 e 200% de aplicação de cloreto de cálcio. Foi notado também que em 

ambas variáveis tiveram diminuição nos valores médios perdendo, aproximadamente, 
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6,21% e 15,12% para diâmetros transversal e longitudinal, respectivamente, sendo os 

menores valores para o controle e com maior dosagem de cloreto de cálcio, exceto no 

diâmetro longitudinal do controle. 

Figura 3.2. Diâmetro transversal (mm), à esquerda, e comprimento 
longitudinal (mm), à direita, em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 
'Shiranuhi') submetidos a diferentes aplicações pré-colheita de cloreto de cálcio (CaCl2) e 
dias de armazenamento. T1= controle, T2= 100% (4,0 L ha-1), T3= 200% (8,0 L ha-1), T4= 
300% (12,0 L ha-1) e T5= 400% (16,0 L ha-1) da dosagem recomendada. 

 

A diminuição que ocorre no diâmetro transversal dos frutos está mais 

relacionada a perda de massa, enquanto a diminuição que se observa no diâmetro 

longitudinal está atribuída ao achatamento que ocorre com o fruto devido, principalmente, 

a sua própria massa (Vale et al., 2006). 

As dimensões dos frutos de tangerina ‘Dekopon’ são superiores à tangerina 

Ponkan, que apresentam em média 68,5 mm (Silva et al., 2014). No trabalho de Mendonça 

et al. (2006) também observaram médias próximas de 68,42 mm no diâmetro longitudinal 

em tangerinas ‘Ponkan’. Pio et al. (2001), inferiram que consumidores do Brasil tem maior 

propensão a frutos maiores, segundo a cartilha de Classificação das Tangerinas, sendo os 

tamanhos observados para tangerina ‘Dekopon’ um valor tido como fruto Padrão A, de 

acordo com CEAGESP (2011). 

A Figura 3.3 apresentam o ângulo de cor, ºHue e a saturação de cor, croma, 

respectivamente. Notou-se que nos valores de ºHue houve diferença significativa para 

todos os tratamentos, com menores médias para o controle, e maior manutenção para 

tratamentos com cloreto de cálcio. Enquanto, para a cromaticidade média, não foi 
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observada diferença significativa para os tratamentos a 100 (T2) e 400% (T5) da aplicação 

de cloreto de cálcio. 

Figura 3.3. Ângulo de cor Hue (Hº), à esquerda, e croma (C), à direita, em 
frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi') submetidos a diferentes 
aplicações pré-colheita de cloreto de cálcio (CaCl2) e dias de armazenamento. T1= 
controle, T2= 100% (4,0 L ha-1), T3= 200% (8,0 L ha-1), T4= 300% (12,0 L ha-1) e T5= 
400% (16,0 L ha-1) da dosagem recomendada. 

 

Para os valores de ângulo Hue, observou-se diminuição ao longo do 

armazenamento, apontando que os frutos tendiam para uma coloração alaranjada, no 

entanto, como notou-se certa estabilização da cromaticidade, pode-se inferir que a cor dos 

frutos teve estabilização ao longo do armazenamento, e escurecimento pela ligeira 

diminuição dos valores de croma, efeito devido a maturação e senescência dos frutos 

(Kader, 2002; Malgarim et al., 2008). 

As alterações notadas no ângulo de matiz relacionam-se à ausência de 

refrigeração, pois Rodoni et al. (2016) relataram que variáveis de cor estão correlacionadas 

com a temperatura de armazenamento. Pode-se inferir também, que não houve correlação 

da cor com o teor de sólidos solúveis, corroborando com Silva et al. (2014), que inferiram 

que a cor da casca é uma característica pouco dependente da maturação interna e não 

retrata a doçura em citrinos. 

Malgarim et al. (2008), observaram em citros ‘Nova’, em diferentes períodos 

de armazenamento, valores de ângulo Hue de 61,69º. Pacheco et al. (2017) encontraram 

valores de ângulo de cor de 51,1º, 64,7º e 85,3º para tangerinas Fremont, Clemenules e 

Ponkan, respectivamente. Tietel et al. (2012), reportaram valores próximos dos 60 °Hue 

em mandarim ‘Or’. Silva et al. (2014) encontraram médias de 67,8º em tangerina ‘Dancy’, 
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sendo todos estes valores bem próximos aos encontrados no presente estudo, diferindo-se 

apenas do encontrado por Oliveira et al. (2014) em tangerina ‘Ponkan’ com média de 85º. 

Teixeira et al. (2017) inferiram que tangerinas cultivadas em clima ameno, 

tendem a ter maior acidez e menor índice de maturação, comparando com frutos de regiões 

mais quentes e de maior insolação, proporcionando frutos precoces, com maior quantidade 

de suco e doçura, com menor acidez, aumentando o ratio e coloração dos frutos menos 

intensa, que aponta tais valores de cromaticidade estáveis. 

Outro fator que reflete na cromaticidade dos frutos é destacado por Teruya et 

al. (2015), onde a presença de óleo na superfície dos frutos, que pode interagir com a 

coloração, trazendo alterações na cor dos frutos. De forma análoga, Boonyakiat et al. 

(2012), observaram alteração de cor do verde para o amarelo, e ligeira diminuição dos 

valores de croma em todos os tratamentos durante o armazenamento em frutos de 

tangerina, inferindo que mudanças de cor devem-se a degradação de sistema oxidativos. 

Os valores encontrados no presente trabalho corroboram com Oliveira et al. 

(2014), onde o croma, em média foi de 44,8 em tangerina Ponkan, de diferentes 

localidades. E difere-se de Boonkorn et al. (2012) que encontraram médias de 51 em 

tangerina (Citrus reticulata Blanco cv. Sai Nam Pung). E também com Silva et al. (2014) 

que encontraram em tangerinas ‘Dancy’ valores de 63,5 em média. E no trabalho de Belo 

(2017) com valores de 110 em tangerina ‘Dekopon’.  

Observa-se que houve aumento significativo para a firmeza ao longo do 

armazenamento pós-colheita para todos tratamentos, conforme a Figura 3.4-A. Enquanto, 

para massa fresca dos frutos (Figura 3.4-B), houve diferença significativa em todos 

tratamentos com redução da variável ao longo de 21 dias de armazenamento. 

As maiores variações e valores, para a firmeza, estão presentes nos tratamentos 

controle (T1) e com 300% da dosagem de cloreto de cálcio (T4). Para os demais 

tratamentos, seguiram a mesma variação sem apresentar destaque para um tratamento 

específico.  

O aumento da firmeza para o tratamento controle se dá, principalmente, pela 

perda de água do fruto e também da casca, fazendo com que ocorra o aumento da tensão no 

momento da ruptura, tornando a casca com maior resistência a penetração, ou seja, com 

maior rigidez (Kazemi et al., 2011). O mesmo pode ser percebido pelo tratamento T4, 

apontando aumento dessa resistência, sendo útil para o manejo em pós-colheita, dentre as 

várias etapas do processo que podem danificar o produto. No entanto, pensando em 
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consumo, frutos com casca mais tenra, tem-se maior facilidade na remoção da mesma, 

sendo mais desejável que a resistência do fruto (Ferguson, 2001; Misha, 2002). Os mesmos 

autores ainda enfatizam que maximizando a concentração de cálcio em frutos, sem incorrer 

em danos, reduzirá o risco de distúrbios e ajudará na manutenção da firmeza e outras 

propriedades de qualidade desejáveis, como aumentar o teor de ácido ascórbico. 

Figura 3.4. Firmeza (N), à esquerda, e perda de massa (gramas), à direita, em 
frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi') submetidos a diferentes 
aplicações pré-colheita de cloreto de cálcio (CaCl2) e dias de armazenamento. T1= 
controle, T2= 100% (4,0 L ha-1), T3= 200% (8,0 L ha-1), T4= 300% (12,0 L ha-1) e T5= 
400% (16,0 L ha-1) da dosagem recomendada. 

 

Os tratamentos que mais permitiram estabilizar a perda de massa dos frutos, 

foram as aplicações de 100 (T2) e 200% (T3) da dosagem recomendada de cloreto de 

cálcio. Enquanto o controle e a maior quantidade do produto não obtiveram resultados 

benéficos, pois segundo Chamel (1989), há baixa mobilidade deste elemento no floema 

como também na translocação a partir do local aplicado, notando-se que quantidade muito 

elevada dessa substância não são totalmente aproveitadas pela planta. 

Sabe-se que o cloreto de cálcio proporciona resistência principalmente na 

lamela média (Luna-Guzman et al., 1999; Manica, 2000; Lara et al., 2004; Paiva et al., 

2009). E essas pontes entre polissacarídeos e os ácidos pécticos que agem na regulação do 

amolecimento atuam com sítios antisenescência e regulam a estrutura da membrana e 

parede celular, que por sua vez interferem e/ou dificultam a atividade de enzimas 

hidrolíticas como a pectinametilesterase, o que por sua vez, são os agentes responsáveis em 

manter a firmeza, estrutura na parede celular do fruto, e consequente redução da perda de 
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massa, como pode ser notado nos tratamentos a 100 e 200% de cloreto de cálcio (Neves et 

al., 2004; Xisto et al., 2004; Figueiredo et al., 2007; Werner et al., 2009). 

 

3.4 CONCLUSÃO 
Conclui-se que o uso do cloreto de cálcio em tangerinas ‘Dekopon’ não atuou 

de forma positiva na manutenção da qualidade dos frutos. No entanto, pode-se destacar que 

foram observadas características desejáveis pós-colheita com frutos maiores e manutenção 

da cor para aplicações de 100 e 200% da dosagem recomendada durante o período de 

avaliação de 21 dias, sem refrigeração. 
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4 AVALIAÇÃO PÓS-COLHEITA DE TANGERINAS ‘DEKOPON’ 

SUBMETIDAS A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA C, ATMOSFERA 

MODIFICADA PASSIVA E BENEFICIAMENTO 

4 POST-HARVEST ASSESSMENT OF TANGERINA ‘DEKOPON’ FRUITS 

SUBMITTED TO ULTRAVIOLET RADIATION C, PASSIVE MODIFIED 

ATMOSPHERE AND BENEFIT 

 

Resumo – As tangerinas têm ganhado cada vez mais o mercado, dividindo espaço com as 

laranjas, mostrando-se como forte fator econômico, devido principalmente, a preferência 

dos consumidores por este produto. Porém, faz-se necessários estudos que possam manter 

a qualidade pós-colheita dos frutos de forma econômica e eficiente. Portanto, objetivou-se 

com o presente trabalho avaliar física e quimicamente os frutos de tangerina variedade 

‘Dekopon’, analisando a influência da presença e ausência de beneficiamento e radiação 

ultravioleta C (UVC), combinado com três diferentes embalagens sob atmosfera 

modificada passiva (controle, PEBD e EPS+PVC). As amostras dos frutos foram colhidas 

em pomar comercial no município de Anápolis-GO e as análises foram realizadas no 

laboratório de Análises Físico-Químicas de Alimentos da Escola de Agronomia, da 

Universidade Federal de Goiás. O experimento foi feito em Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC) e 3 repetições, sendo utilizado esquema fatorial 2x2x3x5, sendo 

presença e ausência de beneficiamento, aplicação de 0 e 10 minutos de radiação UVC, 

atmosfera modificada passiva (controle, PEBD, EPS+PVC) e dias de análise (0, 7, 14, 21 e 

28 dias), respectivamente. Neste experimento foram avaliados: perda de massa fresca, 

coloração (ºHue e croma), sólidos solúveis, potencial hidrogeniônico (pH), acidez titulável, 

índice de maturação e firmeza. Os dados originados das análises foram submetidos análise 

de variância (P<0,05), e quando significativos, foi feito o teste de comparação de médias 

Scott-Knott a 5% de probabilidade. Conclui-se que o beneficiamento não atuou de forma 

benéfica, enquanto a associação entre luz ultravioleta e atmosfera modificada passiva 

agiram na manutenção dos atributos pós-colheita em temperatura ambiente. 

 

Palavras-chave: Citrus reticulata ‘Shiranui’, UVC, beneficiamento, embalagem, 

qualidade. 
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Abstract – Tangerines have been gaining more and more the market, dividing space with 

the oranges, showing as a strong economic factor, mainly due to the preference of the 

consumers for this product. However, studies are necessary to maintain the postharvest 

quality of fruits in an economical and efficient way. Therefore, the objective of this work 

was to evaluate physically and chemically the 'Dekopon' tangerine fruits, analyzing the 

influence of presence and absence of processing and ultraviolet C (UVC) radiation, 

combined with three different passive modified atmosphere, LDPE and EPS + PVC). The 

fruit samples were collected in a commercial orchard in the municipality of Anápolis-GO 

and the analyzes were carried out in the Laboratory of Physical-Chemical Analyzes of 

Food of the School of Agronomy, Federal University of Goiás. The experiment was done 

in a completely randomized design) and 3 repetitions, using factorial scheme 2x2x3x5, 

with presence and absence of processing, application of 0 and 10 minutes of UVC 

radiation, passive modified atmosphere (control, LDPE, EPS + PVC) and days of analysis 

(0, 7, 14, 21 and 28 days), respectively. In this experiment were evaluated the loss of fresh 

mass, color (ºHue and chroma), soluble solids, hydrogen ionic potential (pH), titratable 

acidity, maturity index and firmness. The data originated from the analyzes were submitted 

to analysis of variance (P<0.05), and when significant, the Scott-Knott averages 

comparison test was done at 5% of probability. It was concluded that the beneficiation did 

not act in a beneficial way, while the association between ultraviolet light and passive 

modified atmosphere acted to maintain post-harvest attributes at room temperature. 

 

Key words: Citrus reticulata 'Shiranui', UVC, processing, packaging, quality. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Na última década, o mercado de frutas e vegetais frescos cresceu. A principal 

força motriz por trás desse crescimento de mercado é o aumento da demanda pelo 

consumidor por produtos frescos, saudáveis, fáceis de consumir e sem aditivos. Além 

disso, diferentes organizações (OMS, FAO, USDA, EFSA) recomendam o consumo de 

frutas e legumes para reduzir o risco de doenças cardiovasculares e câncer, as quais podem 

incluir as tangerinas (Oliveira et al, 2015; Hovsepyan et al., 2018). 

Os mandarins são um grupo diverso de casca fina, de fácil remoção que inclui 

as variedades populares de citrinos, como satsumas, clementinas e tangerinas. As 

tangerinas estão se tornando cada vez mais populares entre os consumidores, em grande 
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parte devido à facilidade de consumo em comparação com outros tipos de citros que são 

mais difíceis de descascar. Este aumento na popularidade ocorreu simultaneamente com 

um declínio no consumo de laranjas, impulsionando a indústria cítrica fresca em diversos 

países, onde citricultores têm vindo a dedicar maiores áreas para a produção de tangerinas 

(Obenland et al., 2011). 

Mundialmente o consumo de tangerinas tem aumentado nas últimas décadas, 

devido principalmente ao sabor rico e aromático. Seu sabor é influenciado principalmente 

pelos níveis de açúcares e ácidos presente na polpa e na casca, enquanto uma mistura de 

diferentes aromas voláteis, incluindo álcoois, aldeídos, cetonas, terpenos e os ésteres 

afetam o aroma e o sabor geral (Tietel et al., 2011). Apesar da demanda do consumidor 

estar aumentando, as tangerinas são propensas as perdas pós-colheita no armazenamento 

comercial. O impacto negativo do sabor e na qualidade sensorial da tangerina, em 

detrimento do armazenamento em embalagens tem chamado a atenção (Obenland et al., 

2013; Ummarat et al., 2015). 

O uso de embalagens em tangerinas e em outros citros reduz a perda de água e 

auxilia em outras propriedades. O uso de atmosfera modificada pode desencadear o 

desenvolvimento anaeróbico nos frutos, restringindo a difusão de gás através da casca 

(Porat et al., 2005). Tal como acontece com outros tipos de citros, em tangerinas essa 

mudança metabólica em direção à anaerobiose está associada com má qualidade de sabor 

(Hagenmaier, 2002). A menor permeabilidade nesses frutos restringe não apenas troca de 

CO2 e O2, o que aumenta a probabilidade de anaerobiose no interior do fruto, e também a 

saída de metabolitos do fruto (como acetaldeído e etanol) (Ummarat et al., 2015). 

Entretanto, aplicações bem-sucedidas de embalagens em atmosfera modificada 

passiva (AMP) para frutos e hortaliças têm sido extensivamente relatados na literatura 

(Rojas-Graü et al., 2009; Caleb et al., 2013; Zhang et al., 2015). O efeito de abaixar o O2 e 

o alto teor de CO2 reduz a deterioração da qualidade de produtos durante o armazenamento 

sendo relacionado em reduzir a taxa de respiração, biossíntese de etileno, perda de água, 

oxidação fenólica e contagem microbiana aeróbia. No entanto, os efeitos benéficos da 

qualidade da AMP nos frutos e hortaliças dependem de um número de fatores 

incontroláveis, como a espécie, cultivar, práticas culturais, estágio de desenvolvimento, 

manejo pós-colheita, bem como fatores controláveis, incluindo a permeabilidade ao gás do 

material de embalagem, a taxa de respiração e as condições de armazenamento (Kader & 

Ben-Yehosua, 2000; Ghidelli & Pérez-Gago, 2017). 
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O uso de embalagem com atmosfera modificada passiva reduz os processos 

fisiológicos e bioquímicos, retardando a senescência (Caleb et al., 2012). Assim, mantendo 

embalados, mantêm o frescor, atributos de qualidade e segurança microbiana. Não criar 

esta atmosfera adequada pode resultar em uma vida de prateleira curta (Mangaraj et al., 

2009). Atmosfera em equilíbrio adequado e alcançada pela correspondência adequada da 

respiração dos produtos frescos e das características de permeabilidade dos filmes (Banda 

et al., 2015). 

A busca do consumidor por alimentos mais seguros e de elevada vida de 

prateleira e com quantidade mínima de resíduos químicos tem sido demandada. A 

aplicação de comprimento de onda curta de raios de luz ultravioleta (UVC) para 

descontaminação e armazenamento de frutas é uma das novas tecnologias emergentes que 

a indústria alimentar tem atribuído confiabilidade. O efeito letal germicida de UVC em 

bactérias, leveduras e fungos têm sido utilizados como um meio eficaz para a inativação 

microbiana e para a preservação da qualidade geral das frutas e hortaliças (Bhat et al., 

2011). 

O tratamento com UV tem sido muito utilizado devido ao potencial para 

tratamento de superfície de frutas frescas e pelo uso e facilidade comercial. A capacidade 

da luz UV para sanitizar e retardar o crescimento microbiano na superfície de frutas frescas 

sem causar mudanças indesejáveis na qualidade foram recentemente reconhecidas. A 

irradiação com luz UV age como tratamento germicida eficaz se comparado com cloro, 

peróxido de hidrogênio ou ozônio. Avanços recentes na ciência e engenharia com 

irradiação de luz UV têm demonstrado que faz o tratamento com UV uma promessa para a 

aumento da vida de prateleira de frutas frescas e hortaliças. Considerando sua importância, 

surpreendentemente, pouco se sabe sobre a interação da luz UV com a matéria, 

especialmente com uma matriz alimentar complexa (Ribeiro et al., 2012). 

Muito tem se observado com as perdas que ocorrem desde a colheita até o 

consumidor final. Novas técnicas e associações de métodos tem sido investigados com o 

intuito de observar o comportamento das características dos produtos e mensurar sua vida 

de prateleira (Vaclavik & Christian, 2014). 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as características pós-

colheita de tangerina ‘Dekopon’ submetida a presença e ausência de beneficiamento e 

radiação ultravioleta C (UVC), combinado com três diferentes embalagens sob atmosfera 

modificada passiva. 
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Portanto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar física e quimicamente os 

frutos de tangerina variedade ‘Dekopon’, analisando a influência da presença e ausência de 

beneficiamento e radiação ultravioleta C (UVC), combinado com três diferentes 

embalagens sob atmosfera modificada passiva (controle, PEBD e EPS+PVC). 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Origem, colheita e preparo dos frutos 

O experimento foi conduzido durante os meses de dezembro de 2016 a janeiro 

de 2017, em pomar comercial no município de Anápolis-GO, localizado nas coordenadas 

16°22'04.0"S de latitude e 48°54'39.7"O de longitude (-16.367782, -48.911038). A área do 

pomar onde os frutos foram colhidos, continha, aproximadamente, 300 árvores 

homogêneas quanto ao porte e idade (7 anos), das quais foram selecionadas inteiramente 

ao acaso para realização da colheita dos frutos aptos à comercialização, respeitando-se o 

padrão de características dos frutos, em atributos, como cor, tamanho, formato, altura em 

relação a planta, poda das plantas, desbaste de frutos, vazio sanitário e aplicação de 

fungicida.  

Os frutos foram coletados no período da manhã seguindo os procedimentos de 

colheita utilizados comumente pelo produtor, ensacando os frutos em sacos bag de Rafia 

de cintura, depositando os frutos em caixas stoks ou PVC, seguindo para o transporte em 

carreta coberta até a unidade de beneficiamento (packinghouse), posteriormente ao 

laboratório para a montagem dos experimentos, armazenamento e análises, sendo os 

experimentos e análises físico-químicas realizadas no Laboratório de Análises Físico-

Químicas de Alimentos, da Escola de Agronomia, na cidade de Goiânia - Goiás. Em 

seguida, os frutos foram avaliados quanto à perda de massa, cor, firmeza, pH, acidez 

titulável e sólidos solúveis. 

4.2.2 Caracterização do experimento 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), esquema fatorial 12x5 (combinação entre beneficiamento, radiação UVC, atmosfera 

modificada x dias de análise), onde foram divididos em, presença e ausência de 

beneficiamento; 0 minutos e 10 minutos de radiação UVC; sem embalagem, polietileno de 

baixa densidade (PEBD) e esopor associado a policloreto de vinila (EPS+PVC); e 

avaliados a cada 7 dias durante 28 dias de armazenamento (0, 7, 14, 21 e 28 dias), sendo  
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realizadas 3 repetições com 2 frutos por parcela para avaliação do armazenamento pós-

colheita.  

O beneficiamento utilizado foi realizado na “Distribuidora de laranjas do 

Luiz”, no município de Anapólis, onde os frutos foram submetidos ao processamento na 

linha de laranjas, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para laranja pêra comercial, 

através de um conjunto completo em linhas de onze estágios de máquinas para 

beneficiamento de laranjas “Barana”. No entanto, a linha de laranjas foi interrompida e 

inseridos os frutos de tangerina no processo, contemplando a pulverização para limpeza e 

brilho (sem cera) e escovação mecânica dos frutos. Posteriormente, foi feita a seleção 

manual de frutos danificados ou com injúrias mecânicas. 

No laboratório, os frutos foram colocados no interior do aparelho de radiação 

UVC e receberam irradiação em todas as faces. Foi utilizado um protótipo de irradiador 

ultravioleta C (UVC – 254 ηm), composto por estrutura da câmara cilíndrica de polímero 

plástico e um grupo de 6 lâmpadas germicidas sem filtro, sendo 3 na parte superior e 3 na 

parte inferior do irradiador, com 30 watts cada, ligadas em paralelo, com a estrutura de 

geometria 500x500x900mm e tela trefilada galvanizada, dividindo o equipamento em parte 

superior e inferior. 

Após a radiação, os frutos foram mantidos a 24 ºC com 80±5% de UR, por um 

período de 28 dias, e as análises foram feitas a cada 7 dias (0, 7, 14, 21 e 28 dias). Depois 

de irradiados, foram separados em frutos com e sem radiação, e posteriormente submetidos 

nas diferentes embalagens, e os tratamentos ficaram divididos, conforme a Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Delineamento experimental, presença e ausência de 
beneficiamento, radiação UVC e uso de atmosfera modificada passiva. 

Tratamentos Beneficiamento Radiação UVC  AMP 
T1 

Sem 
beneficiamento 

0 minutos 
Controle 

T2 PEBD 
T3 EPS+PVC 
T4 

10 minutos 
Controle 

T5 PEBD 
T6 EPS+PVC 
T7 

Com 
beneficiamento 

0 minutos 
Controle 

T8 PEBD 
T9 EPS+PVC 
T10 

10 minutos 
Controle 

T11 PEBD 
T12 EPS+PVC 
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4.2.3 Avaliações 

As avaliações pós-colheita foram divididas dentro de 2 grupos: 

Grupo Controle: foi feita análise física da perda de massa fresca. Este grupo 

constitui-se por 3 unidades de amostragens, com 2 frutos cada, para cada tratamento e 

mantidos intactos. O intervalo de amostragem foi a cada 7 dias, num período de 28 dias. 

Grupo Destrutivo: Neste grupo foram feitas análises de firmeza, sólidos 

solúveis (SS), acidez titulável (AT), índice de maturação (IM), coloração (L*, a*, b*, ºHue 

e Croma) e pH. Foram utilizadas 3 unidades de amostragem, com 2 frutos cada, por 

tratamento, em cada dia de análise, as quais foram realizadas a cada 7 dias, num período de 

28 dias. 

4.2.3.1 Perda de massa 
Na determinação da perda de massa fresca os frutos foram pesados a cada 7 

dias, em balança de precisão – carga máxima de 2000 g e divisão de 10 mg, Gehaka 

BG400, erro=0,01g, com 0,001 cada unidade, considerando perda de massa calculada pela 

diferença entre massa inicial da tangerina, contida nas embalagens, e a obtida em cada 

intervalo de tempo, sendo os resultados expressos em porcentagem. Calculando-se a perda 

de massa a partir da equação (1): 

𝑃𝑀(%) =   𝑥 100   (1) 

 

Em que:  

PM = perda de massa (%); 

Mi = massa inicial do fruto (g); 

Mj = massa do fruto no período subsequente a Mi (g). 

4.2.3.2 Firmeza 
A firmeza foi determinada pelo uso de texturômetro (Texture Analyser, TA-XT 

Plus, Surrey, England), utilizando ponteira proube tipo agulha (2,0 mm – Prob P/2), com 

distância de penetração de 20 mm e velocidade de penetração de 10,0 mm seg-1. Foi 

procedida a leitura em lados opostos da seção equatorial dos frutos, em 3 pontos aleatórios, 

sendo que o valor obtido para se determinar à firmeza, em N (Newton), foi definido como 

a máxima força requerida para que uma parte da ponteira penetre a polpa do fruto. 

4.2.3.3 Acidez titulável e pH 
A determinação do pH foi realizada utilizando-se potenciômetro digital 

(Tecnal, TEC 3P-MP). O aparelho foi calibrado com solução tampão de pH 4,0 e 7,0, em 

seguida, realizou-se a leitura direta do pH com imersão do eletrodo no béquer, contendo o 
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suco da polpa, segundo metodologia proposta pela AOAC (2012).  A acidez titulável foi 

determinada pela titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol L-1, usando 

como indicador a fenolftaleína 1%, conforme a AOAC (2012), expressa em gramas de 

ácido cítrico 100 g-1 

4.2.3.4 Sólidos solúveis e índice de maturação 
O teor de sólidos solúveis foi determinado, por meio da leitura dos graus Brix 

da amostra à 20°C, em refratômetro digital portátil (Reichert, AR 200), de acordo com 

método proposto pela AOAC (2012). O índice de maturação (IM) foi determinado pela 

razão entre sólidos solúveis (SS) e acidez titulável (AT) (IAL, 2008). Esse parâmetro mede 

indiretamente a qualidade e aceitação do fruto durante o armazenamento. 

4.2.3.5 Coloração 
Na coloração foi verificado os valores L*, a*, b*, ºHue e croma, medidos por 

refletância, utilizando-se colorímetro Color Quest XE, onde a coordenada L* indica quão 

escuro e quão claro é o produto (valor zero cor preta e valor 100 cor branca), a coordenada 

a* está relacionada à intensidade de verde (-a) a vermelho (+a) e a coordenada b* está 

relacionada à intensidade de azul (-b) e amarelo (+b). E o ângulo Hue (ângulo de 

tonalidade cromática) foi determinado pela equação (2), enquanto o Croma (saturação de 

cor) foi dada pela equação (3):  

°𝐻 = 𝑎𝑟𝑐 tan
∗

∗
         (2) 

𝐶 =  (𝑎∗ + 𝑏∗ )    (3) 

Em que: ºH = ângulo Hue; C = Croma; 

   a* = valor de a*; b* = valor de b*. 

4.2.4 Análise estatística dos dados 

As variáveis avaliadas foram submetidas a análise de variância (P<0,05) e, 

quando significativos foi feito o teste de comparação de médias Skott-Knott a 5% de 

probabilidade (P<0,05) para todos os parâmetros, com exceção para a perda de massa 

fresca que foi submetida à análise de regressão polinomial. Para as análises estatísticas foi 

utilizado o Software SISVAR 5.3.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo ao se analisar os diferentes tratamentos de conservação 

pós-colheita dos frutos de tangerina ‘Dekopon’, notou-se que não houve uma benéfica 

interação ao realizar o beneficiamento dos frutos tal como é para laranja, exceto em alguns 
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tratamentos que pela interação entre outros fatores, como atmosfera modificada e radiação 

UVC, proporcionaram a conservação dos frutos. De tal forma que as perdas de massa não 

toleraram até o encerramento do experimento, antes disso foram descartadas resultando em 

apenas três dias de avaliações.  

Para tanto, foi observado que houve interação significativa para todos os 

tratamentos com exceção de frutos sem radiação e beneficiamento utilizando PEBD, e 

frutos sem beneficiamento e com radiação UVC, também para a embalagem de PEBD (T2 

e T5, respectivamente). 

Notou-se que tratamentos com beneficiamento conforme Figura 4.1 e Tabela 

4.2, tiveram ligeiro aumento no índice de perda de massa se comparados aos frutos sem 

beneficiamento. No entanto, a presença de radiação foi eficaz para conservação da perda 

de massa para alguns desses tratamentos.  

  Figura 4.1. Perda de massa fresca em frutos (%) de tangerina ‘Dekopon’ 
(Citrus reticulata 'Shiranuhi') submetidos a presença e ausência de radiação UVC por 10 
minutos, embalagem de PEBD, PVC e controle, sendo ausente (a) e presente (b) o 
beneficiamento, avaliados durante 28 dias de armazenamento. Ausência de beneficiamento 
(T1= sem radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, 
T4= com radiação 10 min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com 
radiação 10 min.+PVC) e presença de beneficiamento (T7= sem radiação+sem 
embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, T10= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

Observa-se que os frutos dos tratamentos que não foram submetidos ao uso de 

atmosfera modificada passiva sofreram perdas de massa superiores a 11% para os 

tratamentos T1 e T4, e 18% para os frutos dos tratamentos T7 e T10, mostrando que a 

embalagem agiu de forma eficaz na conservação pós-colheita dessa variável, 

principalmente, aqueles tratamentos com aplicação de radiação UVC e embalagem de 
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PVC, como T6 e T12, sendo os próximos tratamentos com moderada estabilidade na perda 

de massa. Isso aponta que a combinação da radiação com a atmosfera modificada tem 

empenho promissor para manutenção da água presente nos frutos, conforme relatos de Jin 

et al., (2016). O mesmo se aplica para T8 e T11, seguidos de T2 e T5 com destaque para a 

embalagem de PEBD, que proporcionou as menores perdas de massa dos frutos. 

Tabela 4.2. Equações de regressão e ajuste de reta (R²) para perda de massa 
fresca (%) e conservação pós-colheita (Dias) de tangerina ‘Dekopon’ sob presença e 
ausência de beneficiamento e radiação UVC e atmosfera modificada passiva ao longo do 
armazenamento. 

Tratamento Eq. de regressão (y=) R² 
T1 6,0905x - 0,1552 99,81* 
T2 0,0148 NS 

T3 1,4815x + 0,0328 99,85* 

T4 6,0915x - 0,0398 99,99* 
T5 0,0139 NS 
T6 1,8975x - 0,0618 99,68* 
T7 9,9225x + 0,4028 99,51* 
T8 0,5085x - 0,0455 97,65* 
T9 2,027x - 0,069 99,65* 
T10 9,913x + 0,0757 99,98* 
T11 0,571x - 0,094 92,48* 
T12 2,593x - 0,2193 97,9* 

* significativo a 5% de probabilidade, “NS” não significativo. Codificação: ausência de beneficiamento (T1= 
sem radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

O fator mais determinante na manutenção da perda de massa está associado 

mais a atmosfera modificada criada pelo uso da embalagem PEBD do que, pela radiação 

ultravioleta C em si, como pode-se conferir no presente trabalho. Este fato é observado nas 

curvas dos tratamentos onde em todos os tratamentos com esta embalagem, houve melhor 

desempenho quando comparado aos demais, mesmo que a radiação tenha entrado como 

outro fator causador da hormese que viabilize ainda mais a conservação deste produto. 

Mohamed et al. (2017), observaram que há ativação dos mecanismos de resposta de defesa 

em função do uso da radiação UVC auxiliando no controle da perda de massa, 

confirmando este efeito em micrografia eletrônica de varredura com retardo das perdas dos 

compartimentos da parede, preservando a integridade da parede celular no tecido. 
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Notou-se interação significativa nos sólidos solúveis, conforme Tabela 4.3, 

apontando que houve aumento para os tratamentos, e diminuição para aqueles sem luz 

ultravioleta e com beneficiamento.  

Tabela 4.3. Sólidos solúveis (ºBrix) em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus 
reticulata 'Shiranuhi') submetidos ou não a radiação UVC (10 minutos), embalagens 
(PEBD, PVC e controle), e beneficiamento (com e sem), durante o armazenamento. 

Tratamentos 
Dias 

0 7 14 21 28 

T1 9,49bA 9,43bC 10,18bB 10,93aB 11,10aA 
T2 9,49bA 10,46aC 11,25aA 12,03aA 8,93bB 
T3 9,49bA 11,33aB 10,16bB 9,00bC 12,00aA 
T4 9,49bA 12,73aA 11,40aA 10,06bC 9,86bB 
T5 9,49bA 11,66aB 11,28aA 10,90aB 10,60aB 
T6 9,49cA 13,30aA 11,55bA 9,80cC 11,90bA 
T7 9,49aA 9,90aC 9,96aB 10,03aC 10,03aB 
T8 9,49bA 11,03aB 10,06bB 9,10bC 9,26bB 
T9 9,49aA 11,10aB 10,56aB 10,03aC 10,00aB 
T10 9,49bA 11,23aB 11,85aA 12,46aA 11,90aA 
T11 9,49aA 10,40aC 10,21aB 10,03aC 9,82aB 
T12 9,49aA 10,26aC 10,08aB 9,90aC 11,16aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05). Ausência de beneficiamento (T1= sem 
radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

Pode-se observar que associação entre beneficiamento sem a luz ultravioleta, 

reduziram os teores de sólidos solúveis, e nem o uso da atmosfera modificada atuou na 

preservação da doçura destes frutos. 

No entanto, o oposto é observado analisando os tratamentos sem 

beneficiamento nas embalagens de PVC (T3 e T6) e em frutos com beneficiamento e 

radiação com PVC e controle (T10 e T12), onde observaram-se as maiores médias ao 

longo do armazenamento. Seguindo esse comportamento, encontram-se os frutos dos 

tratamentos sem beneficiamento e com luz ultravioleta, com exceção do PVC (T4 e T5), 

que conseguiram manter, de modo a elevar ligeiramente esse teor. De certa forma, para os 

outros tratamentos não citados, houve estabilização dessa variável ao longo do 

armazenamento. 

Em todos os tratamentos nota-se que, no segundo dia de experimento, tiveram 

um aumento dos sólidos solúveis, em função possivelmente, da perda de massa, 
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variabilidade genética e também as características bem próximas a um fruto climatérico, 

mesmo sendo admitido como não-climatérico. Esse efeito é observado por Oliveira Júnior 

et al. (2004), com elevação dos sólidos solúveis em frutos não-climatéricos, também por 

Todisco et al. (2012), em laranjas à temperatura ambiente a 24ºC. E ainda Chitarra & 

Chitarra (2005), afirmam que em frutos cítricos são observadas pequenas modificações no 

conteúdo de açúcares em geral. 

Pode-se observar através da Tabela 4.4 que houve interação significativa para a 

acidez titulável, porém com poucas diferenças entre os dias e os tratamentos, 

diferenciando-se muito pouco entre as embalagens. 

Tabela 4.4. Valores médios de acidez titulável (g de ácido Cítrico 100g-1) em 
frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi') submetidos ou não a radiação 
UVC (10 minutos), embalagens (PEBD, PVC e controle), e beneficiamento (com e sem), 
durante o armazenamento. 

Tratamentos 
Dias 

0 7 14 21 28 

T1 1,55aA 1,38aB 1,43aA 1,48aA 1,28aB 

T2 1,55aA 1,59aA 1,70aA 1,82aA 1,13bB 

T3 1,55aA 1,49aB 1,31bA 1,13bB 1,67aA 

T4 1,55aA 1,70aA 1,69aA 1,69aA 1,98aA 
T5 1,55aA 1,59aA 1,61aA 1,63aA 1,88aA 
T6 1,55aA 1,54aA 1,67aA 1,80aA 1,79aA 
T7 1,55aA 1,15aB 1,39aA 1,63aA 1,40aB 
T8 1,55aA 1,64aA 1,55aA 1,47aA 1,88aA 
T9 1,55aA 1,24aB 1,38aA 1,51aA 1,48aB 
T10 1,55aA 1,77aA 1,71aA 1,65aA 1,72aA 
T11 1,55aA 1,48aB 1,55aA 1,62aA 1,67aA 
T12 1,55bA 1,98aA 1,59bA 1,20bB 1,50bB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05). Ausência de beneficiamento (T1= sem 
radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

Tratamentos sem beneficiamento e sem luz ultravioleta, observa-se que houve 

redução da acidez dos frutos. Pois Pech (2002), inferiu que a redução da acidez faz parte de 

um processo natural que evolui com a maturação dos frutos, atribuindo tal evidência as 

tangerinas, pela metabolização via respiração de ácidos orgânicos, convertendo-se em 

moléculas não ácidas. Dessa forma, o uso da radiação UVC influenciou nesta variável, 

admitindo-a como indicativo no atraso do amadurecimento, corroborando com Lu et al. 
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(1991) e Tiecher (2010), onde inferiram que a luz ultravioleta proporciona o retardo na 

senescência e amadurecimento nos frutos. 

Observando-se os frutos dos tratamentos com beneficiamento, notou-se que o 

incremento da acidez foi compatível entre os tratamentos em atmosfera modificada com 

PEBD, e o mesmo se observa para o tratamento controle com presença de beneficiamento 

e luz UV, dentre os maiores valores médios de acidez, apresentando elevação dos teores de 

ácido cítrico, tal como Miguel et al. (2007), que observaram com o aumento da acidez em 

tomates, e diferentemente de Khalid et al. (2017), que observaram significativa diminuição 

dos valores da acidez titulável em tangerina Kinnow, relacionando essa diminuição à 

utilização de ácido orgânico pela respiração do fruto.  Sharma & Singh (2013), inferem que 

a utilização de ácidos orgânicos em atividades metabólicas pode ser a razão da redução da 

acidez titulável durante o armazenamento.  

O efeito da diminuição da acidez se observa nos outros tratamentos sem 

beneficiamento e radiação, e com beneficiamento e com radiação utilizando embalagem de 

PVC. Shaarawi & Nagy (2017), inferiram que, geralmente, a diminuição observada na 

acidez pode ser atribuída a uma série de fatores, como a transformação de ácidos em outros 

compostos e a capacidade reduzida dos frutos de sintetizar ácidos durante a maturação. 

Frutos dos tratamentos com beneficiamento e sem luz UVC, no controle e 

PVC, mostram estabilização dessa variável ao longo do armazenamento, conforme 

McCarthy et al. (1991), afirmam com relação à acidez titulável, onde o teor de ácido capaz 

de alterar o pH depende da concentração de sais, proteínas e sólidos solúveis, e da 

capacidade tamponante dessas substâncias e do grau de ionização, podendo permanecer 

inalteradas em pós-colheita de frutos, corroborando com o mesmo comportamento no 

trabalho de Tzortzakis & Chrysargyris (2016), onde não observaram mudanças na acidez 

em frutas cítricas ao longo do armazenamento. 

Foi observado diferença significativa entre os dias e tratamentos para os 

valores de potencial hidrogeniônico, conforme a Tabela 4.5. Notou-se que nesta variável 

houve variação dos valores entre os tratamentos e dias, de 3,07 a 3,64, encontrando-se 

valores mais próximos a 3,3 em média. Nota-se valores de pH maiores para frutos com 

beneficiamento e radiação, e menores para sem beneficiamento e radiação. Essa diferença 

pode estar associada ao efeito da radiação e do beneficiamento dos frutos, por exercerem 

mudanças na maturação e no retardo da senescência em resposta às menores médias para 

esses tratamentos, resultando em frutos com maior manutenção pós-colheita, pelo fato de 
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apresentar menores valores de pH, mantendo maior acidez, com maior quantidade de ácido 

que auxilia na manutenção. 

Tabela 4.5. Valores de potencial hidrogeniônico (pH) em frutos de tangerina 
‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi') submetidos ou não a radiação UVC (10 minutos), 
embalagens (PEBD, PVC e controle), e beneficiamento (com e sem), durante o 
armazenamento. 

Tratamentos 
Dias 

0 7 14 21 28 

T1 3,12bA 3,37aA 3,43aA 3,48aA 3,52aA 
T2 3,12cA 3,19cB 3,31cB 3,43bB 3,62aA 
T3 3,12cA 3,25cB 3,44cA 3,63bA 3,23aB 
T4 3,12bA 3,36aA 3,36aB 3,37aB 3,26aB 
T5 3,12aA 3,18aB 3,27aB 3,36aB 3,20aB 
T6 3,12aA 3,07aB 3,18Ab 3,30aB 3,21aB 
T7 3,12bA 3,41aA 3,45aA 3,50aA 3,10bB 
T8 3,12bA 3,17bB 3,34aB 3,50aA 3,25bB 
T9 3,12bA 3,58aA 3,51aA 3,44aB 3,39aB 
T10 3,12cA 3,48aA 3,45aA 3,50aA 3,31bB 
T11 3,12bA 3,19bB 3,30bB 3,42aB 3,55aA 
T12 3,12dA 3,23dB 3,43bA 3,64aA 3,36cB 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05). Ausência de beneficiamento (T1= sem 
radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

O comportamento do pH para frutos sem beneficiamento, exceto o controle, foi 

mais estável apresentando moderada elevação. Nota-se ainda, que nestes frutos a luz 

ultravioleta apontou menores médias, atuando de forma significativa na manutenção pós-

colheita, sendo as menores médias registradas nesta variável. Já os frutos dos tratamentos 

com beneficiamento registraram maiores variações alcançando médias maiores ao longo do 

experimento, sendo esse comportamento do pH um indício de deterioração, ocorrendo 

elevação com o tempo de armazenamento decorrente da redução da acidez por conta do 

amadurecimento dos frutos (Chitarra & Chitarra, 2005), e que, no entanto, não foi evidente 

o efeito inibidor de senescência da radiação UVC para esses tratamentos.  

Para, Couto & Canniatti-Brazaca (2010), ao avaliarem a qualidade de frutos de 

diferentes variedades de laranjas e tangerinas de diversas regiões do país, encontraram 

valores de pH oscilando entre 3,20 e 5,43, valores estes próximos aos encontrados neste 

trabalho. Teixeira et al. (2017) trabalhando com diversas variedades de tangerinas, não 

encontraram diferenças no pH dos frutos entre diferentes variedades e épocas de produção. 
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Sanches et al. (2017) não encontraram diferença significativa nos valores de pH em 

tangerina Ponkan. Belo (2017) avaliando as características químicas dos frutos de 

tangerinas Ponkan comercializados no Estado de Goiás encontrou em média, pH de 4,12. 

Antonio-Gutiérrez et al. (2017), avaliando os parâmetros físico-químicos de frutos de 

tangerina submetidos a tratamentos combinados de ultra-som atomização (UA) e irradiação 

de luz ultravioleta, não encontraram diferenças significativas nos valores de pH entre os 

tratamentos. 

Foi observado diferença significativa para a relação entre sólidos solúveis e 

acidez titulável (SS/AT), de acordo pela Tabela 4.6, onde os frutos apresentaram variação 

de 4,92 a 8,91 nos diversos tratamentos, que encontram-se dentro do aceitável para 

consumo de tangerinas (Agustí, 2000; Sartori et al., 2002; Duarte et al., 2011). 

Tabela 4.6. Índice de maturação (SS/AT) em frutos de tangerina ‘Dekopon’ 
(Citrus reticulata 'Shiranuhi') submetidos ou não a radiação UVC (10 minutos), 
embalagens (PEBD, PVC e controle), e beneficiamento (com e sem), durante o 
armazenamento. 

Tratamentos 
Dias 

0 7 14 21 28 

T1 6,51aA 6,82aB 7,10aA 7,36aA 8,61aA 

T2 6,51aA 6,57aB 6,59aA 6,60aB 7,86aA 

T3 6,51aA 7,59aB 7,72aA 7,89aA 7,15aA 

T4 6,51aA 7,47aB 6,71aA 5,96aB 4,97aB 

T5 6,51aA 7,31aB 6,98Aa 6,66aB 5,61aB 

T6 6,51bA 8,58aA 6,88bA 5,42bB 6,63bA 
T7 6,51bA 8,59aA 7,15bA 6,13bB 7,78aA 
T8 6,51aA 6,71aB 6,45aA 6,16aB 4,92aB 
T9 6,51bA 8,91aA 7,65bA 6,62bB 6,73bA 
T10 6,51aA 6,33aB 6,92aA 7,54aA 6,90aA 
T11 6,51aA 7,02aB 6,58aA 6,18aB 5,85aB 
T12 6,51bA 5,16bB 6,30bA 8,19aA 7,41aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05). Ausência de beneficiamento (T1= sem 
radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

Houve diferença significativa entre os tratamentos sem beneficiamento e luz 

ultravioleta que apresentaram as maiores médias, podendo dessa forma atribuir a estes 

tratamentos os maiores valores índices de maturação, retrato este, pelo desenvolvimento da 

maturação que não foi desacelerada pelo uso da atmosfera modificada passiva. Este efeito 
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é associado também a perda de massa dos frutos, pois a elevação no índice de maturação 

está relacionada à perda de massa fresca, favorecendo aumento dos teores de sólidos 

solúveis (Camargo et al., 2012). 

O oposto pode ser observado nos frutos dos tratamentos sem beneficiamento e 

com luz ultravioleta, que tiveram diminuição da relação SS/AT, deixando evidente a 

manutenção pós-colheita dos frutos de tangerina ‘Dekopon’. Esse efeito também é 

observado para os frutos dos tratamentos com beneficiamento sem radiação, e com 

radiação para embalagem de PEBD. Destaque para a embalagem de PEBD que registrou os 

menores valores médios, apontando assim, que a combinação do beneficiamento, com ou 

sem radiação, traz melhores respostas utilizando-se embalagem de PEBD (T11 e T8, 

respectivamente).  

Os valores encontrados neste trabalho diferem dos de Silva et al. (2014), onde 

encontraram valores da relação SS/AT de 8,2 na caracterização de tangerinas Ponkan, e 

também com o trabalho de Belo (2017), com 8,5 para a mesma tangerina, e de 7,7 para 

tangerina ‘Dekopon’. Também com médias menores, comparando-se com os estudos de 

Pacheco et al. (2017), com tangerina Freemont, Clemenules e Ponkan, e Costa et al. 

(2017), que não encontraram diferenças significativas no armazenamento em tangerinas 

Ponkan nos valores da relação SS/AT. 

Observou-se em todos os tratamentos para a avaliação de ângulo de cor, como 

mostra na Tabela 4.7, que houve diferença significativa com diminuição do valor de ºHue, 

sendo esse efeito evidenciado para todos tratamentos. 

Pode-se notar que houve diferença entre os tratamentos, principalmente, no 

segundo e terceiro dia de avaliação (dia 7 e 14, respectivamente), onde obtiveram maior 

variação pelos menores valores entre os tratamentos sem beneficiamento e radiação, em 

comparação aos demais. As diferenças foram evidentes para os dias de avaliação e também 

nos tratamentos, mostrando diminuição desse valor para um tom mais escuro de amarelo 

(Minolta, 1994), permitindo inferir sobre o desenvolvimento e promoção do escurecimento 

devido a senescência dos frutos (Kader, 2002; Malgarim et al., 2008). 

A falta de estabilidade neste parâmetro é relatada por Vasconcelos (2015), 

inferindo que a redução nesta variável sofre alteração pelo uso de radiação UVC e 

atmosfera modificada passiva, estabilizando a coloração dos frutos, e está associada com a 

capacidade de manutenção de variáveis bioativas, diferente do observado para esse estudo.  
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Tabela 4.7. Ângulo de cor Hue (ºH) em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus 
reticulata 'Shiranuhi') submetidos ou não a radiação UVC (10 minutos), embalagens 
(PEBD, PVC e controle), e beneficiamento (com e sem), durante o armazenamento. 

Tratamentos 
Dias 

0 7 14 21 28 

T1 86,06aA 76,80bC 77,74bD 72,99cA 73,07cA 

T2 86,06aA 82,74aB 74,36bD 74,93bA 76,88bA 

T3 86,06aA 75,27bC 76,76bD 75,01bA 75,13bA 

T4 86,06aA 76,17bC 77,91bD 77,52bA 74,04bA 

T5 86,06aA 75,95bC 83,83aB 76,04bA 74,97bA 

T6 86,06aA 77,27cC 80,18bC 75,69cA 71,57dA 
T7 86,06aA 75,22bC 77,63bD 77,89bA 75,76bA 
T8 86,06aA 81,48bB 83,45aB 78,70bA 77,85bA 
T9 86,06bA 88,12aA 89,37aA 76,78bA 75,26bA 
T10 86,06aA 77,75cC 81,15bC 76,33cA 74,37cA 
T11 86,06aA 86,03aA 81,04bC 78,87bA 77,79bA 
T12 86,06aA 77,59bC 80,46bC 78,35bA 73,26cA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05). Ausência de beneficiamento (T1= sem 
radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

Possivelmente as alterações que ocorreram no ângulo de matiz, estejam 

relacionadas pela falta de refrigeração, pois variáveis de cor estão correlacionadas com a 

temperatura de armazenamento de frutos (Rodoni et al., 2016). 

Notou-se também neste experimento, que o ângulo de cor não relacionou-se 

com o teor de sólidos solúveis, observado pela afirmativa de Silva et al. (2014), inferindo 

que em citros, a cor da casca é uma característica pouco dependente da maturação interna e 

não retrata a doçura dos frutos, pois, neste estudo, houve tratamentos que mantiveram a 

estabilidade com ligeiro aumento dos sólidos solúveis em alguns tratamentos, embora 

tenha-se percebido alteração da coloração da casca dos frutos. 

Malgarim et al. (2008) observaram na qualidade pós-colheita de citros ‘Nova’ 

em diferentes períodos de armazenamento, valores de ângulo Hue de 61,69, contrários com 

este experimento. Pacheco et al. (2017) encontraram valores de ângulo de cor de 51,1, 64,7 

e 85,3 para tangerinas Fremont, Clemenules e Ponkan, respectivamente, valores estes, 

diferentes ao presente estudo. Tietel et al. (2012) reportaram valores próximos dos 60 °Hue 

em mandarim ‘Or’, diferindo também aos valores encontrados nesse trabalho. No trabalho 

de Silva et al. (2014), com tangerina ‘Dancy’ os valores de Hue encontraram-se em média 
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de 67,8 diferindo desta pesquisa. E aproximando-se com Oliveira et al. (2014), em 

tangerina ‘Ponkan’ com valores de 85 ºHue em média.  

Pode-se constatar que houve diferença significativa na avaliação de croma, 

conforme Tabela 4.8, para todos os tratamentos e dias de avaliação, principalmente entre 

os dias de armazenamento.  

Tabela 4.8. Croma (C) em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 
'Shiranuhi') submetidos ou não a radiação UVC (10 minutos), embalagens (PEBD, PVC e 
controle), e beneficiamento (com e sem), durante o armazenamento. 

Tratamentos 
Dias 

0 7 14 21 28 

T1 72,31bA 82,03bA 95,42aA 97,13aA 92,73aA 
T2 72,31bA 84,39bA 91,55aA 95,09aA 99,97aA 
T3 72,31bA 91,35aA 96,21aA 101,41aA 101,90aA 
T4 72,31bA 93,50aA 95,05aA 89,24aA 92,98aA 
T5 72,31aA 87,56aA 82,23aA 89,10aA 88,56aA 
T6 72,31aA 84,96aA 84,84aA 88,54aA 82,06aB 
T7 72,31bA 92,46aA 89,67aA 91,31aA 89,92aA 
T8 72,31bA 82,10bA 90,41aA 94,28aA 98,85aA 
T9 72,31bA 80,04bA 61,27cC 77,91bB 100,61aA 
T10 72,31bA 80,38bA 94,19aA 89,33aA 80,30bB 
T11 72,31aA 72,36aA 82,34aA 71,95aB 66,18aC 
T12 72,31aA 79,72aA 61,27aB 82,51aB 89,99aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05). Ausência de beneficiamento (T1= sem 
radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

Contrariamente ao ângulo de cor, para croma houve aumento, sendo inversos 

entre si, exceto o tratamento com beneficiamento e radiação com embalagem de PEBD que 

teve redução nesta variável, acompanhando o mesmo decréscimo que o ângulo Hue. 

Chahal & Singh (2017), trabalhando com tangerina 'Daisy' observaram o mesmo efeito 

crescente dos valores de croma ao longo do armazenamento, variando de 15 até 50º. 

Pode-se perceber que as alterações na saturação de cor, entre os tratamentos, 

foram diferentes significativamente após o 14º dia de armazenamento, sendo menores para 

os tratamentos com beneficiamento, seguindo da mesma forma para o 21º dia até o fim do 

experimento. 

Os tratamentos que não foram submetidos ao beneficiamento, mantiveram 

maior estabilidade o croma ao longo do armazenamento, com alteração apenas entre o dia 
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zero e os outros dias, apresentando alteração entre os tratamentos apenas para os frutos 

com radiação e PVC no último dia de análise, em relação aos demais tratamentos. Esses 

resultados mostram que a ausência de beneficiamento manteve os frutos com maior 

estabilidade desta variável até o encerramento do experimento, diferindo estatisticamente 

apenas para um tratamento e em relação ao dia zero, podendo inferir que o uso de 

beneficiamento, observando a saturação da cor dos frutos de tangerina ‘Dekopon’, não 

proporcionou a manutenção desejada. 

Embora possa notar que houve poucas interações significativas em relação aos 

dias, a maior parte apresentou diferença significativa, apontando aumento do croma em 

todos os tratamentos. No grupo sem beneficiamento, nota-se diferença no comportamento 

resultando em maiores valores nos frutos sem luz ultravioleta e também para os frutos com 

PVC, seguido do PEBD e controle. Houve também elevação do valor de croma nos frutos 

irradiados com menores valores, podendo-se perceber que decrescem para os frutos 

controle, PEBD e PVC.   

Deve-se, no entanto, observar que tangerinas produzidas em regiões de clima 

ameno, geralmente, apresentam maior acidez e menor relação SS/AT em comparação aos 

frutos produzidos em regiões de maior insolação e temperatura, segundo Teixeira et al. 

(2017). De acordo com os mesmos autores, climas mais quentes proporcionam maior 

precocidade de produção, maior teor de suco, maior teor de sólidos solúveis, menor acidez 

titulável, em consequência maior ratio e, coloração da casca menos intensa, o que reflete 

diretamente na cromaticidade dos frutos.  

É relevante destacar sobre a presença de óleo na superfície dos frutos, que pode 

interagir com a coloração, trazendo alteração para os mesmos, pois acredita-se que este 

efeito de acréscimo entre os tratamentos, esteja relacionado com o óleo presente no fruto já 

estudado por Teruya et al. (2015). 

Os valores encontrados na presente pesquisa se diferem de vários autores, onde 

Boonyakiat et al. (2012), observaram em frutos de tangerina, alteração de cor do verde 

para o amarelo, e o croma em todos os tratamentos diminuíram ligeiramente durante o 

armazenamento, inferindo ainda que, mudanças de cor devem-se a degradação de sistemas 

oxidativos. Os mesmos autores encontraram valores de croma 58º, em média. No trabalho 

de Oliveira et al. (2014), o croma em média, foi de 44,8º em tangerina Ponkan de 

diferentes localidades. Boonkorn et al. (2012) encontraram valores de croma em tangerina 

(Citrus reticulata Blanco cv. Sai Nam Pung) igual a 51º, em média. Silva et al. (2014), 
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encontraram valores de 63,5º em média, em tangerina ‘Dancy’. E no trabalho de Belo 

(2017) com ‘Dekopon’, foi observado valores de 110º. 

Os valores de firmeza tiveram oscilações com elevação e redução ao fim do 

experimento para maioria dos tratamentos, e apresentaram interação significativa entre 

tratamentos e dias de análise, conforme Tabela 4.9. 

Tabela 4.9. Firmeza (N) em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 
'Shiranuhi') submetidos ou não a radiação UVC (10 minutos), embalagens (PEBD, PVC e 
controle), e beneficiamento (com e sem), durante o armazenamento. 

Tratamentos 
Dias 

0 7 14 21 28 

T1 21,47bA 28,45aA 25,61bB 27,24aB 21,43aB 

T2 21,47aA 19,21aB 21,85aB 22,80aC 19,91aC 

T3 21,47aA 22,98aB 23,77aB 21,04aC 20,38aC 

T4 21,47cA 23,06cB 30,07bA 27,93bB 35,65aA 

T5 21,47aA 20,38aB 21,60aB 19,78aC 20,45aC 

T6 21,47aA 26,29aA 22,22aB 21,97aC 21,61aC 
T7 21,47bA 23,71bB 35,15aA 34,29aA 37,84aA 
T8 21,47aA 20,55aB 25,64aB 26,02aB 21,82aC 
T9 21,47aA 22,68aB 27,37aB 25,29aB 21,54aC 
T10 21,47cA 31,03bA 30,81bA 33,25bA 38,81aA 
T11 21,47aA 22,82aB 26,52aB 23,00aC 20,18aC 
T12 21,47aA 21,54aB 26,93aB 23,57aC 24,02aC 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05). Ausência de beneficiamento (T1= sem 
radiação+sem embalagem, T2= sem radiação+PEBD, T3= sem radiação+PVC, T4= com radiação 10 
min.+sem embalagem, T5= com radiação 10 min.+PEBD e T6= com radiação 10 min.+PVC) e presença de 
beneficiamento (T7= sem radiação+sem embalagem, T8= sem radiação+PEBD, T9= sem radiação+PVC, 
T10= com radiação 10 min.+sem embalagem, T11= com radiação 10 min.+PEBD e T12= com radiação 10 
min.+PVC). 

Os valores de firmeza dos frutos de tangerina ‘Dekopon’ variaram entre 19,2 e 

38,8, podendo-se notar que as maiores médias estão entre os frutos do grupo com 

beneficiamento, e consequentemente, os menores para frutos sem beneficiamento. De 

forma geral, há um aumento de 10,1% entre os frutos beneficiados. O efeito da radiação 

UVC não aparentou alteração entre os frutos dos vários tratamentos, podendo inferir que a 

luz ultravioleta não foi significativa na preservação da firmeza dos frutos de tangerina 

‘Dekopon’. 

Para os frutos dos tratamentos sem embalagem, exceto o sem radiação e 

beneficiamento, houve aumento ao longo do armazenamento. Esse efeito, não esperado, 

pode ser devido principalmente, a falta de aptidão dos frutos em suportar temperaturas 

ambientes. Desta forma, nem radiação UVC, beneficiamento e atmosfera modificada, 
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vieram a substituir os efeitos desejáveis do armazenamento refrigerado, embora a 

combinação das três tecnologias pode apresentar como alternativa à manutenção da 

qualidade pós-colheita de citros. Pacheco (2015) explica que esse efeito onde frutos 

armazenados em meio ambiente apresentam um pequeno aumento na firmeza, em virtude 

das alterações na parede celular dos frutos que se mostram murchos, dificultando a 

penetração da ponteira do aparelho medidor nos mesmos. Apontando desta forma o efeito 

benéfico, nesta variável, do uso de atmosfera modificada mesmo sendo ausente a 

refrigeração. 

Nos demais tratamentos, observa-se a manutenção da firmeza, com ligeira 

diminuição ao final do experimento. Pois segundo Silva et al. (2018), o decréscimo na 

firmeza da polpa ocorre devido à ação das enzimas PME (pectinametilesterase) e PG 

(poligalacturonase) que atuam em nível de parede celular. A atividade dessas enzimas 

promove solubilização das substâncias pécticas da parede celular e, consequentemente, o 

amolecimento dos frutos. 

De forma geral, os tratamentos que foram submetidos a atmosfera modificada 

passiva, com exceção do controle, atuaram na manutenção da resistência à penetração dos 

frutos, podendo ser a combinação beneficiamento, radiação e embalagem, um método 

promissor na ausência de refrigeração.  

Os dados avaliados nesta pesquisa se diferem de Terao et al. (2017), utilizando 

radiação UVC em laranjas 'Pera', onde obtiveram valores de firmeza de 52 N, em média, 

embora não tenha apresentado diferença significativa. Já Pacheco et al. (2017) registraram 

diferença significativa na firmeza em tangerinas Fremont, Clemenules e Ponkan de 49, 87 

e 44N, respectivamente. Os mesmos autores ainda observaram que, a tangerina Fremont 

destacou-se nos testes de classificação e aceitação, devido ao seu baixo teor de fibra e 

firmeza dos frutos, entre outros fatores. Oliveira (2015) observou que tratamentos controle 

em frutos de manga, apresentaram maior firmeza, diferindo significativamente dos demais 

tratamentos, sendo um processo caracterizado pela redução ao longo do armazenamento. 

Vale destacar que atributos como aroma, sabor, cor e textura, são influenciados 

significativamente pela composição química dos frutos, principalmente, em função de 

ácidos, açúcares e compostos fenólicos (Brito Neto et al., 2011). Além disso, de acordo 

com Silva et al. (2014), existe uma relação direta entre a firmeza do fruto e a solubilização 

de substâncias pécticas que, quando presentes em grandes quantidades, conferem aos 

frutos uma textura mole, reduzindo assim a vida de prateleira. Outrossim, segundo Chitarra 
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& Chitarra (2005), a textura dos frutos caracterizada pela firmeza, fibrosidade, resistência, 

elasticidade e outros, também variam, durante principais componentes químicos dos 

tecidos, responsáveis por mudanças na textura dos frutos e hortaliças. 

Observando o efeito da radiação UVC, entre as várias análises que foram 

realizadas, pode-se tratar, de forma análoga à pesquisa de Mohamed et al. (2017) com 

bananas, que o efeito da luz ultravioleta promoveu, uma redução sinérgica ao 

desenvolvimento de patógenos pós-colheita, sem apresentar efeitos adversos sobre a taxa 

respiratória, produção de etileno, perda de peso, firmeza, mudança de cor, concentração de 

sólidos solúveis, acidez titulável e pH. Além disso, a radiação aumentou significativamente 

o conteúdo total de fenólicos, valores de FRAP e DPPH refletindo sobre o impacto 

benéfico da radiação UVC na qualidade nutricional. E, em micrografias eletrônicas de 

varredura, a irradiação UVC agiu retardando as perdas dos compartimentos da parede, 

mantendo assim a integridade da parede celular no tecido, sugerindo que o uso da radiação 

UVC como tratamento físico pós-colheita, tem potencial para controle de forma eficaz, 

mantendo a qualidade dos frutos. 

 

4.4 CONCLUSÃO 
Conclui-se portanto, que o uso do beneficiamento em tangerinas ‘Dekopon’, na 

maior parte das variáveis, não atuou de forma positiva na manutenção da qualidade dos 

frutos. E, a combinação da radiação UVC e atmosfera modifica passiva, pode atuar na 

manutenção das características desejáveis de pós-colheita dos frutos, durante o período de 

avaliação de 28 dias, na maioria das variáveis estudadas.  
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5 AVALIAÇÃO PÓS-COLHEITA DE TANGERINAS ‘DEKOPON’ 

SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPOS DE RADIAÇÃO 

ULTRAVIOLETA C E TEMPERATURAS DE REFRIGERAÇÃO 

5  POST-HARVEST EVALUATION OF 'DEKOPON' TANGERINS SUBMITTED 

TO DIFFERENT UV RADIATION TIME C AND REFRIGERATION 

TEMPERATURES 

 

Resumo – A citricultura tem forte impacto econômico na balança comercial brasileira, e o 
estudo da variedade ‘Dekopon’ vem como avanço tecnológico atendendo as exigências de 
mercado. No entanto, como acontece na maioria dos frutos, a tangerina necessita de 
técnicas que visem manter suas qualidades pós-colheita. Portanto, objetivou-se, com o 
presente trabalho, avaliar física e quimicamente os frutos de tangerina ‘Dekopon’ 
analisando a influência da aplicação de diferentes tempos de radiação ultravioleta tipo C 
(UVC), associado a diferentes temperaturas de armazenamento na conservação pós-
colheita de tangerina ‘Dekopon’. Os frutos foram colhidos em um pomar comercial no 
município de Anápolis-GO e as análises foram realizadas no Campus de Ciências Exatas e 
Tecnológicas da UEG. O experimento foi feito em Delineamento Inteiramente Casualizado 
(DIC), com 3 repetições em esquema fatorial 4x3x6, sendo 4 tempos de radiação UVC - 
254 ηm (0, 3, 6 e 9 minutos), 3 temperaturas de refrigeração (24, 12 e 6 ºC) e 6 dias de 
análise (0, 6, 12, 18, 24 e 30 dias), respectivamente. Neste experimento foram avaliados: 
perda de massa fresca, coloração (ºHue e croma), sólidos solúveis, potencial 
hidrogeniônico (pH), acidez titulável, índice de maturação, características geométricas 
(comprimentos longitudinal, transversal e espessura de casca), ácido ascórbico, textura 
(carga, deformação, carga final e tensão superficial) e frações do fruto (porcentagem de 
suco, casca e bagaço). Os dados originados das análises foram submetidos a análise de 
regressão por meio do teste F, no nível de probabilidade de 5%, para medir o significado 
do modelo proposto, e as frações do fruto foi submetido em análise de variância (P<0,05), 
e quando significativos foi feito o teste de comparação de médias Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. Com base nos resultados, conclui-se que o armazenamento refrigerado a 
12ºC possibilitou a manutenção das características desejáveis de pós-colheita, permitindo 
ao fruto conservar por maior período, a qualidade física e físico-química com maior 
estabilidade, além de apresentar maior tempo de vida útil. Com o mesmo desempenho, o 
tempo de radiação UVC de 3 minutos, mostrou-se promissor na manutenção da qualidade 
pós-colheita adequada. 
 
Palavras-chave: Citrus reticulata ‘Shiranui’; ultravioleta; armazenamento; qualidade. 

 

Abstract – Citrus has a strong economic impact on the Brazilian trade balance, and the 

study of the 'Dekopon' variety comes as a technological advance meeting market demands. 

However, as in most fruits, mandarin needs techniques that maintain its post-harvest 

qualities. The objective of this work was to evaluate the physical and chemical evaluation 

of 'Dekopon' tangerine fruits by analyzing the influence of the application of different 
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times of ultraviolet radiation type C (UVC), associated with different storage temperatures 

in the post-harvest conservation of mandarin 'Dekopon'. The fruits were harvested in a 

commercial orchard in the municipality of Anápolis-GO and the analyzes were carried out 

at the UEG Exact and Technological Sciences Campus. The experiment was performed in 

a completely randomized design (DIC), with 3 replicates in a 4x3x6 factorial scheme, with 

4 UVC - 254 ηm (0, 3, 6 and 9 minutes), 3 refrigeration temperatures (24, 12 and 6 And 6 

days of analysis (0, 6, 12, 18, 24 and 30 days), respectively. In this experiment were 

evaluated the loss of fresh mass, color (ºHue and chroma), soluble solids, hydrogenation 

potential (pH), titratable acidity, maturation index, geometric characteristics (longitudinal, 

transverse and bark thickness), ascorbic acid, texture (load, deformation, final load and 

surface tension) and fractions of the fruit (percentage of juice, bark and bagasse). The data 

originated from the analyzes were submitted to regression analysis using the F test at the 

5% probability level to measure the significance of the proposed model, and fruit fractions 

were submitted to analysis of variance (P <0.05), and when significant the Scott-Knott 

averages comparison test was done at a 5% probability. Based on the results, it was 

concluded that the refrigerated storage at 12ºC allowed the maintenance of the desirable 

post-harvest characteristics, allowing the fruit to conserve for a longer period the physical 

and physicochemical quality with greater stability, besides having a longer shelf life. 

lifespan. With the same performance, the UVC radiation time of 3 minutes showed to be 

promising in the maintenance of adequate postharvest quality. 

 

Keywords: Citrus reticulata 'Shiranui'; ultraviolet; storage; quality. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 
As tangerinas são consideradas mundialmente como os frutos de mesa mais 

preferidos pelos consumidores, isso, devido ao seu sabor agridoce, valor nutritivo, 

coloração, qualidades refrescantes e também, pela facilidade de serem descascadas (Silva 

et al., 2014).  

Nos últimos anos, a pós-colheita de frutos e hortaliças tem despertado grande 

interesse de produtores e consumidores, devido especialmente a elevada demanda e 

aumento da produção, e também, em atender o mercado com abastecimento regular e aos 

estímulos oferecidos às exportações.  Isto impele ao entendimento dos fatores biológicos 

envolvidos na conservação dos frutos, além da aplicação ou criação de técnicas capazes de 
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retardar a senescência, fazendo a qualidade destes frutos o principal fator (Santos, 2011; 

Simas et al., 2015). 

Para tanto, a principal tecnologia utilizada para conservação pós-colheita de 

frutos cítricos in natura é ainda a refrigeração, ou seja, reduzindo a temperatura, agirá 

reduzindo o metabolismo do fruto, e consequentemente, prolonga-se o tempo de vida de 

prateleira dos vegetais. Este processo de conservação apresenta elevada eficiência em 

manter a qualidade dos frutos por um período bem mais elevado de tempo, no entanto, há 

precauções ao uso, como por exemplo, observar a resistência do fruto ao armazenamento 

refrigerado, notando a tolerância do mesmo. Pois em média, um terço de alimentos frescos 

é descartado, devido às condições de conservação inadequadas (Tingman et al., 2010; 

Spagnol et al., 2018). 

Outro método de grande impacto é a radiação ultravioleta, utilizado na 

conservação de alimento, sendo considerada um método físico de tratamento que apresenta 

vantagem ao ser aplicada em alimentos. A irradiação ultravioleta (UVC) é usada para 

controle da deterioração resultante na desinfecção da superfície dos frutos, estabilizando a 

taxa de crescimento microbiano e retardando o amolecimento e senescência dos frutos 

(Khademi et al., 2013).  

Neste contexto, objetivou-se com esta presente pesquisa avaliar as 

características pós-colheita de tangerina ‘Dekopon’ submetida a diferentes tempos de 

radiação ultravioleta C e diferentes temperaturas de refrigeração. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

5.2.1 Origem, colheita e preparo dos frutos 

O experimento foi conduzido durante os meses de maio a agosto de 2018, em 

pomar comercial no município de Anápolis-GO, localizado nas coordenadas 16°22'04.0"S 

de latitude e 48°54'39.7"O de longitude (-16.367782, -48.911038). A área do pomar onde 

foram coletados os frutos continha, aproximadamente, 300 árvores, homogêneas quanto ao 

porte e idade (7 anos), das quais foram selecionadas inteiramente ao acaso para realização 

da colheita dos frutos aptos à comercialização, respeitando-se o padrão de características 

dos frutos, em atributos como cor, tamanho, formato, altura em relação a planta, poda das 

plantas, desbaste de frutos, vazio sanitário e aplicação de fungicida.  

Os frutos foram colhidos no período da manhã, seguindo os procedimentos de 

colheita utilizados comumente pelo produtor, ensacando os frutos em sacos bag de Rafia 
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de cintura, depositando os frutos em caixas stoks ou PVC, seguindo para o transporte em 

carreta coberta até ao laboratório para a montagem dos experimentos, armazenamento e 

análises, onde não sofreram qualquer tipo de sanitização, apenas limpeza superficial para 

retirada de sujidades grosseiras vindas do campo, como folhagem, fragmentos de galhos e 

outras partículas grosseiras da unidade agrícola. Os experimentos e análises físico-

químicas foram realizados no laboratório de Secagem e Armazenamento Pós-colheita da 

Universidade Estadual de Goiás - UEG, Campus de Ciências Exatas e Tecnológicas – 

CCET, na cidade de Anápolis - Goiás. Em seguida, os frutos foram avaliados quanto à 

massa, diâmetro longitudinal e transversal, espessura da casca, cor, firmeza, pH, acidez 

titulável, sólidos solúveis, teor de ácido ascórbico e frações do fruto.  

5.2.2 Caracterização do experimento 

Foi utilizado um protótipo de irradiador ultravioleta C (UVC – 254 ηm), 

composto por estrutura da câmara cilíndrica de polímero plástico e um grupo de 6 

lâmpadas germicidas sem filtro, sendo 3 na parte superior e 3 na parte inferior do 

irradiador, com 30 watts cada, ligadas em paralelo, com a estrutura de geometria 

500x500x900mm e tela trefilada galvanizada, dividindo o equipamento em parte superior e 

inferior. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), esquema fatorial duplo 12x6 (associação entre temperaturas de refrigeração e 

tempos de radiação UVC x dias de análise), onde as temperaturas adotadas foram 24, 12 e 

6ºC; os tempos de radiação UVC foram 0, 3, 6 e 9 minutos; avaliados a cada 6 dias (0, 6, 

12, 18, 24 e 30 dias); e 3 repetições com 2 frutos por parcela, para avaliação do 

armazenamento pós-colheita. No laboratório, os frutos foram colocados no interior do 

aparelho, a uma distância de 50 cm, e receberam irradiação em todas as faces. Após a 

radiação, os frutos foram separados nas diferentes temperaturas sendo refrigerado e 

armazenado em B.O.D. (Biochemical Oxigen Demand), com 85±5% de UR, por um 

período de 30 dias. 

Os tratamentos ficaram divididos conforme Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1. Delineamento experimental, tempos de radiação UVC e 
temperaturas de armazenamento refrigerado. 

Tratamento 
Tempo de radiação 

(minutos) 
Refrigeração 

(ºC) 

T1 0 24 
T2 3 24 
T3 6 24 
T4 9 24 
T5 0 12 
T6 3 12 
T7 6 12 
T8 9 12 
T9 0 6 
T10 3 6 
T11 6 6 
T12 9 6 

 

5.2.3 Avaliações 

As avaliações pós-colheita foram divididas dentro de 2 grupos: 

Grupo Controle: foi realizada análise física da perda de massa fresca. Este 

grupo constituiu por 3 repetições, com 2 frutos cada, para cada tratamento, os quais foram 

numerados e mantidos intactos. O intervalo de amostragem foi a cada 6 dias, num período 

de 30 dias. 

Grupo Destrutivo: Neste grupo foram realizadas análises de firmeza (tensão, 

deformação, carga final e tensão superficial), sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), 

índice de maturação (IM), coloração (L*, a*, b*, ºHue e Croma), pH, diâmetros transversal 

e longitudinal, espessura da casca (flavedo e albedo), teor de ácido ascórbico e frações do 

fruto (porcentagens de suco, casca e bagaço). Foram utilizadas 3 repetições, com 2 frutos 

cada, por tratamento, em cada dia de análise, as quais foram realizadas a cada 6 dias, num 

período de 30 dias. 

5.2.3.1 Perda de massa 
Na determinação da perda de massa fresca os frutos foram pesados a cada 6 

dias, em balança de precisão – carga máxima de 2000 g e divisão de 10 mg, Gehaka 

BG400, erro=0,01g, com 0,001 cada unidade, considerando perda de massa calculada pela 

diferença entre massa inicial da tangerina, contida nas embalagens, e a obtida em cada 
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intervalo de tempo, sendo os resultados expressos em porcentagem. Calculando-se a perda 

de massa a partir da equação (1): 

𝑃𝑀(%) =   𝑥 100   (1) 

 

Em que:  

PM = perda de massa (%); 

Mi = massa inicial do fruto (g); 

Mj = massa do fruto no período subsequente a Mi (g). 

5.2.3.2 Firmeza 
A firmeza foi determinada pelo uso do texturômetro CT3 (Brookfield), 

utilizando ponteira “probe” tipo agulha (2,0 mm), com distância de penetração de 20 mm e 

velocidade de penetração de 6,9 mm seg-1. Foi procedida a leitura em lados opostos da 

seção equatorial dos frutos, e em 3 pontos aleatórios, sendo que o valor obtido para se 

determinar à firmeza, em cN (centiNewton), foi definido como a máxima força média 

requerida para que uma parte da ponteira penetrasse a polpa do fruto. 

A deformação foi determinada pela distância de deslocamento da ponteira até a 

ruptura da casca do fruto, sendo o valor obtido definido para deformação em mm 

(milímetros). A firmeza de polpa (carga final) é a resultante do esforço final da 

extremidade da ponteira ao deslocar-se desde o contato com a casca até a descida de 20 

mm da ponteira e determinar a carga (ou tensão) no interior da polpa, medida em cN, e a 

tensão superficial foi determinada pela razão entre a tensão e a deformação, sendo obtido o 

valor em cN mm-1. 

5.2.3.3 Acidez titulável e pH 
A determinação do pH foi realizada utilizando-se potenciômetro digital 

(Tecnal, TEC 3P-MP). O aparelho foi calibrado com solução tampão de pH 4,0 e 7,0, em 

seguida, realizou-se a leitura direta do pH com imersão do eletrodo no béquer, contendo o 

suco da polpa, segundo metodologia proposta pela AOAC (2012).  A acidez titulável foi 

determinada pela titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol.L-1, usando 

como indicador a fenolftaleína 1%, conforme a AOAC (2012). 

5.2.3.4 Sólidos solúveis e índice de maturação 
O teor de sólidos solúveis foi determinado por meio da leitura direta das 

amostras à 20°C, em refratômetro digital portátil (Reichert, AR 200), de acordo com 

método proposto pela AOAC (2012), e os resultados foram expressos em ºBrix. O índice 
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de maturação (IM) foi determinado pela razão entre sólidos solúveis (SS) e acidez titulável 

(AT) (IAL, 2008).  

5.2.3.5 Coloração 
Na coloração foi verificado os valores L*, a*, b*, Hue e croma, medidos por 

refletância, utilizando-se colorímetro portátil CR-400 da Konica Minolta, onde a 

coordenada L* indica quão escuro e quão claro é o produto (valor zero cor preta e valor 

100 cor branca), a coordenada a* está relacionada à intensidade de verde (-a) a vermelho 

(+a) e a coordenada b* está relacionada à intensidade de azul (-b) e amarelo (+b). E o 

ângulo Hue (ângulo de tonalidade cromática) foi determinado pela equação (2), enquanto o 

Croma (saturação de cor) foi dada pela equação (3):  

°𝐻 = 𝑎𝑟𝑐 tan
∗

∗
         (2) 

𝐶 =  (𝑎∗ + 𝑏∗ )    (3) 

 

Em que: 

ºH = ângulo Hue; C = Croma; 

a* = valor de a*; b* = valor de b*. 

5.2.3.6 Características dimensionais do fruto 
Os diâmetros equatorial e comprimento longitudinal dos frutos foram medidos 

com o auxílio de paquímetro digital (Mitutoyo Absolute 150mm resolução 

0,01mmX.0005"). O comprimento longitudianl foi medido do ápice à extremidade do 

pedúnculo do fruto, e o diâmetro equatorial foi medido na linha equatorial do fruto. A 

casca foi removida a partir do pedúnculo, e a espessura da casca foi medida a partir da 

inserção entre o terço médio e superior do fruto, entre o albedo e o flavedo. Os resultados 

foram expressos em milímetros (mm). 

5.2.3.7 Frações do fruto 
As frações do fruto foi determinada a partir da extração do suco dos frutos 

utilizando Multiprocessador de alimentos Philips Walita 650 watts de potência, e divididos 

em três frações, polpa, casca e bagaço, consideranda polpa, o fruto sem a casca, e bagaço, 

o resultado da extração da fração líquida da polpa. Os resultados foram expressos em 

porcentagem, em relação ao fruto íntegro. 

5.2.3.8 Teor de ácido ascórbico 
O teor de ácido ascórbico foi determinado pelo método titulométrico descrito 

por Benassi e Antunes (1988). O ácido ascórbico foi extraído com ácido oxálico sob 

agitação e, após filtração, foi dosada no extrato, empregando-se o 2,6-diclorofenol 

indofenol 0,02% (Reagente de Tillmans) e usando-se o ácido ascórbico como padrão. A 
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leitura foi realizada em bureta Âmbar pelo consumo do 2,6-diclorofenolindofenol (DCFI) e 

os resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico por 100 microlitros de suco.  

5.2.4 Análise estatística dos dados 

As variáveis avaliadas foram submetidas a análise de regressão polinomial em 

função dos dias de conservação pós-colheita. O software SISVAR foi utilizado para ajustar 

os modelos de regressão por meio de um teste F no nível de probabilidade de 5%, para 

medir o nível de significância do modelo proposto. 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observa-se por meio da Figura 5.1, os valores de perda de massa e espessura 

de casca, que houve interação significativa para a perda de massa em todos os tratamentos. 

Os resultados mostram que, para a perda de massa em armazenamento à 24ºC, ocorreram 

elevações ao longo dos dias em seu percentual de massa perdida, em todos os tratamentos. 

Esse comportamento sofre variação ao comparar com temperaturas menores. Enquanto, a 

espessura de casca apresentou interação significativa em todos os tratamentos, com 

exceção de dois, a 6ºC com 3 e 6 minutos de radiação UVC (T10 e T11, respectivamente). 

Observa-se, para a perda de massa, que não fica nítido a diferença entre os 

tempos de radiação UVC, apenas o tratamento com 6 minutos de radiação (T3) que 

apresenta ligeira diminuição até o último dia de análise, ficando com a curva abaixo dos 

demais tratamentos. Para a temperatura de 12ºC, notou-se efeito semelhante, apontando 

ainda que a maior dose não foi responsável pela menor perda de massa, da mesma forma 

para Rigolo et al. (2009), que infere que o maior tempo ou dose de radiação UVC não é 

necessariamente a mais adequada para manutenção da vida pós-colheita, contrariando o 

exposto por Neves et al. (2002), que obteveram melhores resultados de perda de massa 

com maiores doses.  Para as avaliações a 6ºC, pode-se perceber que houve uma sensível 

diferença nos tratamentos T10 e T11 (3 e 6 minutos de irradiação), apontando menores 

porcentagens de perda de massa para esses tratamentos.  

As maiores diferenças foram notadas entre as distintas temperatura, para o 

último dia sendo que os tratamentos a 24ºC apresentaram perdas variando de 31 a 33%, 

enquanto para os frutos armazenados a 12 e 6 ºC, foram de 20 a 23% e 13 a 15%, 

respectivamente, apontando que a maiores mudanças nas perdas de massa foram em 

resposta as diferentes temperaturas. 
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Figura 5.1. Perda de massa fresca (%), à esquerda, e espessura de casca (mm), 
à direita, em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi'), submetidos a 
radiação UVC para diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) e 6 ºC (c), e dias de 
armazenamento. Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 6’ luz, T4: 9’ luz); a 
12ºC (T5: s/ luz, T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, T10: 3’luz, T11: 6’ 
luz, T12: 9’ luz).  
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Foi possível notar também que os frutos nas refrigerações de 12 e 6ºC 

permaneceram com sua turgidez até às últimas avaliações, confirmando com Finger & 

Vieira (2002) onde associa a taxa de perda de massa com o não aparecimento de 

enrugamento superficial ou murcha. De modo geral, avaliando-se em função do tempo, 

refrigeração e radiação, tiveram o mesmo comportamento de perda, ou seja, a medida que 

o tempo avança, os frutos perdem umidade, e quanto menor a temperatura menor, menor é 

a senescência, consequentemente mais estável é a manutenção da qualidade pós-colheita 

dos frutos. 

Para a espessura de casca, notou-se que houve redução ao longo do 

armazenamento para os tratamentos submetidos a 24ºC. As espessuras da casca, em média, 

começaram com aproximadamente, 5,90 mm e chegam até 3,21 mm, apresentando mais de 

45% de redução da casca. Tal diminuição pode provavelmente, está relacionada a perda de 

água dos frutos, que foi bem evidente para estes tratamentos. 

Na temperatura ambiente (24ºC), os tratamentos apresentaram uma 

característica bem específica que foi a aderência da casca ao fruto, devido ao encurtamento 

das fibras (mesocarpo), ampliado pela perda de massa e por células parenquimatosas. 

Quanto maior foi a evolução do tempo de armazenamento, mais difícil tornava-se remover 

a casca, e isto foi diferente para os outros tratamentos com menores temperaturas. 

Machado et al. (2017), trabalhando com vários acessos de citros observaram que a maioria 

deles apresentavam aderência de casca firme, mas não explicaram a causa deste efeito. 

Brugnara et al. (2012) inferirem que a casca de tangerinas que produzem os maiores frutos, 

geralmente, tem a casca espessa, moderadamente aderente, com superfície moderadamente 

lisa a rugosa e verrugosa, como observado na tangerina ‘Dekopon’. Domingues et al. 

(1999) encontraram variedades de tangerina com leve, moderada e forte aderência da casca 

ao endocarpo, e consideraram adequadas para comércio apenas as com aderência leve ou 

moderada. 

Nos tratamentos T7 e T8 (a 6ºC com 6 e 9 minutos de radiação UVC, 

respectivamente), observou-se que as cascas dos frutos mantiveram a espessura por maior 

período em relação aos outros tratamentos submetidos a mesma temperatura. Isso já torna 

evidente o efeito da radiação UVC para controle das propriedades fisiológicas tendo ação 

na casca do fruto. Esse efeito pode ter sido promotor para regular a perda de massa e 

manter outras características físico-químicas, trazidas através da hormese (Stevens et al., 
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1998; Shama & Alderson, 2005). Apresentando diferença estatisticamente aos outros 

tratamentos, revelando a eficiência do binômio radiação x temperatura. 

Os tratamentos T9 e T12 (armazenados a 6ºC sem radiação e com 9 minutos de 

radiação, respectivamente) também apresentaram resultados próximos aos frutos 

armazenados a 12ºC, no entanto, o principal efeito está atribuído a refrigeração, que 

proporcionou a estabilização a partir dos 18 dias de armazenamento, permitindo manter a 

umidade do fruto por maior período. 

Avaliações na casca deste fruto, têm grande importância, pois dentre os poucos 

trabalhos realizados com óleos essenciais, encontra-se o estudo sobre obtenção do óleo da 

casca de mandarina (Citrus reticulata), realizado por Mishra et al. (2005), o qual 

apresentou elevadas médias de rendimento, apontando o potencial da tangerina para 

obtenção de óleo. 

A Figura 5.2 apresenta os valores de índice maturação e sólidos solúveis. Nos 

sólidos solúveis, houve baixa interação para o fator sólidos solúveis, apresentando apenas 

interação significativa para três tratamentos (T1 e T6), no entanto, de forma geral, os 

demais resultados apontam aumento no teor de sólidos solúveis ao longo do 

armazenamento para a maior parte dos tratamentos. Enquanto a relação entre sólidos 

solúveis e acidez titulável (SS/AT), foi observado diferença significativa apenas para os 

tratamentos armazenados a 24 ºC com 6 minutos de radiação UVC, e a 6ºC, sem radiação e 

a 6 minutos de irradiação (T3, T9 e T11, respectivamente). Para os demais valores não foi 

constatado diferença significativa. 

Nos teores de sólidos solúveis, apenas os tratamentos para temperatura de 

24ºC, sem radiação e a 3 minutos de radiação UVC a 12 ºC, apresentaram diferença 

significativa nos teores de sólidos solúveis ao longo do armazenamento. Os demais 

tratamentos não apresentaram diferença significativa, mas apesar disso, apontam ligeiro 

aumento dos sólidos, mesmo que esse comportamento não seja tão nítido em frutos não-

climatéricos, onde Medina et al. (2005), estudando a fisiologia dos frutos cítricos, infere 

que o progresso do etileno é mais lento durante o estádio de amadurecimento, momento 

este que são mais notórias as transformações que se refletem na quantidade de sólidos 

solúveis. 
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Figura 5.2. Sólidos solúveis (ºBrix), à esquerda, e índice de maturação 
(SS/AT), à direita, em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi'), 
submetidos a radiação UVC para diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) e 6 ºC (c), e 
dias de armazenamento. Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 6’ luz, T4: 9’ 
luz); a 12ºC (T5: s/ luz, T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, T10: 3’luz, 
T11: 6’ luz, T12: 9’ luz). 
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 Nota-se que o tratamento controle da temperatura de 24ºC e a 12ºC 

irradiados a 6 minutos aumentou o teor de sólidos solúveis ao longo do experimento, que 

este efeito se dá pela redução da massa, e aponta também que, mesmo fora da planta-mãe e 

sendo não-climatérico, e havendo variação da maturação entre frutos, comportou-se 

elevando seus teores de açúcares, apontando que neste estádio em que geralmente, 

sobrevivem utilizando substratos acumulados, o ganho de atributos sensoriais desenvolveu-

se juntamente com aumento da doçura. Fato este, pode ser devido, a degradação do amido, 

da pectina, da clorofila e da síntese de carotenoides e flavonoides. Stefanello et al. (2010), 

evidencia que, em frutos não-climatéricos, como a tangerina, os açúcares, principais 

componentes dos sólidos solúveis, são derivados principalmente de substâncias assimiladas 

e não de reservas amiláceas, conforme ocorre em frutos climatéricos, onde o teor de 

sólidos solúveis aumenta com o avanço do tempo de armazenamento. Outrossim, este 

efeito pode ser em razão do fruto apresentar alto teor de amido.  

 Este aumento não esperado, também é evidente em outros trabalhos como 

de Oliveira Júnior et al. (2004), analisando as alterações pós-colheita durante o 

armazenamento em temperatura média de 22ºC verificaram aumento do teor de SST ao 

longo de 20 dias para frutos não-climatéricos.  

Esta diferença entre as temperaturas de refrigeração e maior do teor de sólidos 

solúveis na temperatura de 24ºC em relação as outras de 12 e 6ºC, foi verificado também 

por Todisco et al. (2012), onde os frutos armazenados sob refrigeração sofreram menores 

alterações nos SS do que os frutos armazenados a 25ºC para laranjas. Segundo Chitarra & 

Chitarra (2005), esta variação não é comum, uma vez que os frutos cítricos apresentam 

pequenas modificações no conteúdo de açúcares em geral, desde que a colheita seja 

realizada durante ou após a fase de maturação. Pode-se destacar também onde Ferreira et 

al. (2009) afirmam que o teor de açúcar de um fruto é um fator intrinsicamente relacionado 

com o genótipo, ambiente e manejo cultural; facultando este comportamento a um fruto 

desenvolvido no clima de cerrado. 

Como o comportamento do índice de maturação relaciona-se com os SS e a 

AT, e, para estes fatores, observou-se maior incremento de sólidos solúveis e baixa 

interação na acidez titulável, isso proporcionou valores entre 7 a 11 sendo a relação 

mínima aceitável, 6 para laranjas e 7 para tangerinas (Sartori et al., 2002, Duarte et al., 

2011).  
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Observa-se que com 6 minutos de UVC à 24ºC, houve redução com posterior 

aumento deste índice, essa alteração deve-se pela inversão da curva de acidez que ocorreu 

para este tratamento, pois os frutos apresentaram comportamento bem parecidos com 

frutos climatéricos, Silva et al. (2015) observaram que esse efeito deve-se à respiração que 

ocorre com a maturação dos frutos. Os tratamentos à 6ºC sem radiação e à 6 minutos, onde 

as temperaturas foram as menores, observou-se o mesmo comportamento, com pouca 

mudança em relação ao último dia que ficou bem próximo do dia zero.  

Esperava-se que, pelo uso de temperaturas menores, fosse possível manter tais 

valores de AT, SS e pH constantes durante o período de armazenamento, no entanto, 

nessas variáveis analisadas, apresentaram inversões nas curvas, o que não se esperava de 

um fruto não-climatérico, ficando evidente que a radiação não agiu para essas variáveis 

retardando o suposto pico climatérico, contrariando os estudos de Neves et al. (2002), onde 

afirmaram que há interação positiva entre o tempo de irradiação UVC x temperatura de 

refrigeração. Inferindo que a radiação UVC foi eficiente no atraso ou interrupção do pico 

climatérico de frutos não-climatéricos, apontando que para as maiores doses houve o maior 

período de conservação pós-colheita. 

Para os três tratamentos que apresentaram diferença significativa, fica aparente 

que os frutos até a segunda semana de armazenamento foram perdendo SS e também 

massa fresca, mas a partir do 18º dia, a perda de massa permaneceu elevando enquanto a 

acidez passou a inverter com o aumento dos SS, corroborando com Camargo et al. (2012), 

onde inferem que o incremento no índice de maturação associa-se a perda de massa, 

favorecendo uma elevação das concentrações de sólidos solúveis. 

De acordo com a Figura 5.3 observa-se que para acidez titulável e pH da 

tangerina ‘Dekopon’, em relação a acidez, houve diferença significativa apenas para os 

tratamentos a 24ºC, sem radiação e a 6 minutos, e 6ºC sem radiação (T1, T3 e T9, 

respectivamente). Enquanto, para os valores de pH, foi observado diferença significativa 

apenas para os tratamentos a 6ºC, sem radiação e com 3 minutos de radiação UVC (T9 e 

T10, respectivamente) para os valores de pH.  Para os demais tratamentos não foi 

observado diferença significativa, apontando apenas variação de 3,39 a 3,44 dos valores de 

pH ao longo do experimento. 
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Figura 5.3. Acidez titulável (g de ácido cítrico 100 g-1), à esquerda, e potencial 
hidrogeniônico (pH), à direita, em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 
'Shiranuhi'), submetidos a radiação UVC para diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) 
e 6 ºC (c), e dias de armazenamento. Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 
6’ luz, T4: 9’ luz); a 12ºC (T5: s/ luz, T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, 
T10: 3’luz, T11: 6’ luz, T12: 9’ luz). 
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Na acidez, os tratamentos 1 e 3 tiveram aumento até os 12 dias de 

armazenamento e depois reduziu, atingindo em média, 1,10 g de ácido cítrico.100 g-1. Este 

efeito é comum na maioria dos produtos agrícolas, que apresentam pico de acidez com 

diminuição ao longo do armazenamento, corroborando com Silva et al. (2017), estudando 

laranjas armazenadas. E também aponta resultados similares a Silva et al. (2014), que 

encontraram mesmo valor para tangerina Ponkan, onde a acidez apresentou em média 

valor de 1,14% de ácido cítrico, oscilando entre 1,10 e 1,14%. No entanto diferiu da 

avaliação feita por Ibusuki et al. (2018), em caracterização de ‘Dekopon’, encontrando 

1,39% na acidez inicial do fruto. 

Já para o tratamento 9, esse pico foi anterior aos 18 dias, sendo mais visível 

essa inversão aos 12 dias de armazenamento, obtendo aproximadamente 1,0 g de ácido 

cítrico.100 g-1. Assim, níveis de acidez são fundamentais uma vez que sua redução é um 

processo natural devido ao processo de maturação dos frutos, na qual os ácidos orgânicos 

são metabolizados na via respiratória e convertidos em moléculas não-ácidas (Chitarra & 

Chitarra, 2005).  

O comportamento da acidez para ambos os tratamentos foi semelhante, mesmo 

apresentando diferença significativa, mas evidente que, nem a radiação e a refrigeração 

trouxeram ganho ou perda para essa variável. Diferentemente de tangerinas Ponkan 

irradiadas em diferentes doses estudas por Sanches et al. (2017), onde observaram redução 

da acidez ao longo do armazenamento, encontrando valores iniciais e finais em média, de 

0,54 e 0,31 g de ácido cítrico.100 g-1, respectivamente, mostrando que a tangeria 

‘Dekopon’ apesar de ser uma via a partir da Ponkan, resultou em valores de acidez 

superiores ao dobro de tangerinas Ponkan. 

Percebe-se grande potencial para a tangerina ‘Dekopon’, observando os 

mesmos fatores que Gonzatto et al. (2015), pelo consumo in natura, quanto para a 

industrialização na forma de suco (cor laranja viva e acidez elevada) e pela resistência a 

importantes doenças (cancro-cítrico, pinta-preta e mancha-marrom de alternária). E pelas 

limitações nacionais quanto essa elevada acidez do suco, poderia ser contornada pelo 

plantio em áreas com temperatura do ar mais elevada, e pelo armazenamento pós-colheita, 

contudo necessitando de mais estudos para confirmação experimental. 

O comportamento do pH para a 6ºC, sem radiação e com 9 minutos de radiação 

UVC (T9 e T11, respectivamente) é um indicativo de deterioração e seu aumento com o 

tempo de armazenamento é decorrente da redução da acidez por conta do amadurecimento 
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dos frutos (Chitarra & Chitarra, 2005). Para os tratamentos com presença de radiação, 

obteve-se valores de pH maiores, podendo inferir indiretamente que para esse tratamento 

houve menor acidez, enquanto que tratamentos sem radiação teve menor pH, e da mesma 

forma, resultando em frutos mais ácidos. 

Essa variação também foi observada por Sanches et al. (2017), em tangerinas 

Ponkan sob radiação, com valores do início ao fim do experimento variando entre 3,79 a 

4,12, não mostrando interação significativa entre os tratamentos avaliados. Concordando 

com os resultados de Vale et al., (2006) com tangerina ‘’Ponkan’’, onde não encontraram 

variação estatísticas nos valores de pH, e Pinto et al. (2006) avaliando o pH do mesmo 

fruto na forma minimamente processada observaram valores médios entre 3,82 e 4,0, sem 

diferença estatística. 

A Figura 5.4 apresenta os valores de ângulo de cor Hue, onde nota-se que em 

todos os tratamentos houve diferença significativa com decréscimo do valor. Porém, para a 

menor temperatura, de 6ºC, essa queda foi menor. Na mesma figura, mostra a variação dos 

valores de croma onde houve diferença significativa para todos os tratamentos, com 

exceção dos tratamentos a 24ºC com 3 minutos de radiação, e a 6ºC com 9 minutos de 

radiação (T2 e T12, respectivamente).  

O ângulo de cor Hue, permite inferir que, elevados valores para este tipo de 

fruto, remete a coloração na direção da cor verde, ou seja, ângulo posicionado com maior 

quantidade de graus, mais próximo do verde o fruto está. No entanto, deve-se levar em 

consideração o índice de saturação de cor também. Neste aspecto, observando os 

tratamentos a 24ºC o efeito da radiação foi mais evidente para a maior dose, mantendo 

maior ângulo de cor, seguido dos demais tratamento, portanto, para esta temperatura houve 

comportamento efetivo da radiação UVC para o tempo de 9 minutos, e quanto menor 

foram a doses maiores foram os ângulos de cor para essa temperatura. 

Na temperatura de 12ºC, pode-se observar que o comportamento do ângulo de 

cor, foi bem próximo aos tratamentos a 24ºC, porém, de forma geral, o decréscimo foi 

menor, seguindo a mesma proporção onde, as maiores doses de UVC houve a menor 

redução do ângulo. 
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Figura 5.4. Ângulo Hue (ºH), à esquerda, e croma (C*), à direita, em frutos de 
tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi'), submetidos a radiação UVC para 
diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) e 6 ºC (c), e dias de armazenamento. 
Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 6’ luz, T4: 9’ luz); a 12ºC (T5: s/ luz, 
T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, T10: 3’luz, T11: 6’ luz, T12: 9’ luz). 
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Já para os tratamentos submetidos a 6ºC, para os tratamentos sem radiação, 

com 3 e 6 minutos (T9, T10 e T11, respectivamente), proporcionou menor redução do 

ângulo de cor, superando a temperatura de 12ºC, conquanto, o tratamento com a maior 

dose de radiação (T12), auxiliou de forma mais efetiva na manutenção dos pigmentos de 

clorofila e do ângulo de cor do fruto. Pinto et al. (2010), reportaram em seus trabalhos, que 

ao reduzir a temperatura durante o armazenamento, a degradação da clorofila da casca 

diminui, como consequência da menor produção de etileno e da redução da ação 

combinada de clorofilases e sistemas oxidativos. Apesar da respiração do fruto não ter sido 

estudada neste trabalho, pode-se inferir que enzimas clorofilase e ACC oxidase (ácido 1- 

aminociclopropano 1-carboxílico) parecem ser independentes da ação do etileno, conforme 

aponta Taiz & Zeiger (2004). 

Outro aspecto em consideração, mostra que ao longo do armazenamento os 

frutos foram migrando da coloração do amarelo ao amarelo/alaranjado mais vivo. Essa 

diferença fica mais clara quando comparado entre as temperaturas, pois ao final do 

experimento, a temperatura de 24ºC permitiu aos frutos superarem até próximo aos 60ºH, 

por volta dos 65ºH para os tratamentos a 12ºC, e entre 65 e 70ºH para os frutos 

armazenados a 6ºC, revelando que a temperatura age na coloração dos frutos de tangerina 

‘Dekopon’ ao longo do armazenamento refrigerado, retardando o progresso da coloração 

dos frutos. Para tanto, Silva et al. (2014) inferiram que em citros, cor da casca é uma 

característica pouco dependente da maturação interna, ainda que o consumidor 

normalmente associa a cor verde com frutas imaturas e a coloração laranja ou amarela com 

frutas maduras. Porém, observou-se neste experimento que houve acréscimo de SS, o que 

pode ser interpretado com a alteração da cor, o que permite inferir que a cor da casca foi 

uma influência indireta quanto a maturação dos frutos. 

Tietel et al. (2012) reportaram valores próximos dos 60°H em ‘Or’ mandarim, 

corroborando assim aos valores encontrados nesse trabalho. No trabalho de Silva et al. 

(2014), os valores de Hue para tangerinas ‘Dancy’ corroboram com esta pesquisa. E 

também corrobora com o trabalho de Pacheco et al. (2017), analisando tangerina Freemont 

e Clemenules, mas difere da tangerina Ponkan. E diferem dos dados de Oliveira et al. 

(2014), que analisando a qualidade da tangerina ‘Ponkan’ de diferentes localidades, 

encontraram valores entre 84 e 86ºH.  

O índice de saturação de cor – croma, reflete de forma geral no aspecto de 

escurecimento do fruto, quanto maior o valor de croma mais viva é a cor, e quanto menor o 
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valor, mais escuro tende a ser o fruto, no entanto é uma medida que não atua por si só, 

devendo-se levar em consideração outros aspectos, como o ângulo de cor. Desta forma, foi 

visto que para a maioria dos tratamentos houve aumento neste parâmetro, podendo inferir 

que o croma foi crescente durante o armazenamento, e, também, o comportamento em 

relação a radiação apresentou valores menores se comparados ao controle. 

Para os tratamentos a 24ºC pode-se notar que esta variável apresentou 

acréscimo ao longo do armazenamento, principalmente para o tratamento controle. 

Acredita-se que este efeito de acréscimo entre os tratamentos, esteja relacionado com o 

óleo presente no fruto já estudado por Teruya et al. (2015), que observaram a presença de 

óleo essencial no pericarpo deste fruto, no entanto, não há evidências que possam associar 

esse efeito à temperatura, já que para os vários tratamentos, as médias estão bem próximas 

umas das outras, variando croma de 36 a 39. 

No entanto, para todos os tratamentos controle de irradiação à 24 e 12ºC, 

apresentaram maiores médias, com exceção do tratamento sem radiação à 6ºC, que 

apresentou redução após 20 dias de armazenamento. Este efeito pode ser devido as injurias 

pelo frio que causaram essa inversão da curva, pois Kluge et al. (2006), afirmaram que esse 

efeito da temperatura pode ocasionar mudanças na atividade de catalase dos frutos, 

oxidando substâncias orgânicas (peroxidase). Desta forma, presume-se que a radiação 

UVC para os outros tratamentos a 6ºC não inativou algumas enzimas antioxidativas 

envolvidas no mecanismo de defesa de tangerinas, a qual, somente a injúria pelo frio, pode 

ter conduzido a inversão da curva para o tratamento controle a 6ºC. 

Os resultados deste trabalho corroboram com Oliveira et al. (2015), que 

avaliaram tangerina Ponkan de diversos lugares e analisaram o Croma dos frutos 

encontrando em média 34,45 C*. Nos trabalhos de Silva et al. (2014) foram encontrados 

valores de 63,5 C* em média, em tangerina ‘Dancy’. No entanto, esta variável diferiu do 

trabalho de Belo (2017), que encontrou 110 C*para tangerina ‘Dekopon’. 

Na Figura 5.5 estão exibidos os valores de comprimento longitudinal e 

diâmetro transversal. Para o comprimento, nota-se interação significativa para nove 

tratamentos com exceção dos tratamentos à 24ºC, irradiados a 6 e 9 minutos, e a 6ºC com 6 

minutos de radiação UVC (T3, T4 e T11, respectivamente). Para esta variável ficou pouco 

evidente o efeito da radiação UVC em seus tempos nos diferentes tratamentos. Enquanto, 

para o diâmetro transversal (ou equatorial), não houve interação significativa para os 
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tratamentos a 24ºC a 6 e 9 minutos de exposição a UVC, a 12ºC com 9 minutos de UVC, e 

por fim, a 6ºC com 6 minutos de radiação UVC (T3, T4, T8 e T11, respectivamente). 

Pode-se perceber que o comprimento longitudinal dos frutos foi diminuindo ao 

longo do armazenamento. No entanto para o controle a 24ºC, após 24 dias de experimento 

apresentou certa estabilização, juntamente mostrando o mesmo efeito, os tratamentos 

submetidos a 6ºC, exceto o tratamento 11, também foi observado o mesmo 

comportamento. No entanto, o efeito de diminuição, está relacionada à perda de massa dos 

frutos, e mais relacionada a uma estabilização da diminuição dos frutos, provavelmente 

pelo efeito do tratamento em detrimento da temperatura (Vale et al., 2006). 

Os comprimentos dos frutos de tangerina ‘Dekopon’ são bem superiores à 

tangerina Ponkan, onde em média apresentam 68,5 mm (Silva et al., 2014). Mendonça et 

al. (2006), ao avaliarem o diâmetro longitudinal de frutos de tangerina ‘Ponkan’, 

observaram em média 68,42 mm. Pio et al. (2001) afirmaram que o consumidor brasileiro 

tem preferência por frutos de maior tamanho de acordo com a cartilha de Classificação das 

Tangerinas. Segundo a classificação da CEAGESP (2011), para a tangerina Ponkan, 82 

mm é um valor muito elevado e classificado com fruto padrão A. 

Os frutos dos tratamentos a 6ºC mostraram-se ao longo do experimento com 

maiores médias, provavelmente pelo efeito da temperatura em retardar a perda de massa 

que indiretamente, relaciona-se com o tamanho e volume do fruto (Vale et al., 2006). Para 

os tratamentos a 24ºC, a partir do 6º dia, houve uma brusca redução do tamanho dos frutos 

seguido de estabilização, e para os tratamentos a 12ºC, em todos tratamentos, o 

comprimento dos frutos seguiram uma diminuição constante em todo armazenamento.  

Outra diferença que pode estar ligada a variabilidade dos frutos, tem relação do 

fruto em função à posição da planta, e esta em relação ao sol. Denoti et al. (2009) 

trabalhando com tangerina Ponkan, verificaram que o diâmetro longitudinal de frutos 

colhidos no quadrante leste-oeste (sol), apresentaram valores superiores (74,42 mm) que os 

colhidos na sombra (67,75 mm) significativamente, contudo, não observaram diferença 

para o diâmetro transversal.  

O diâmetro transversal ou também chamado de diâmetro equatorial, tiveram 

diminuição ao longo do armazenamento. Na maioria dos tratamentos, houve redução até 

próximo aos 18 dias, com aumento em seguida para essa variável. Outros tratamentos, 

como T6 e T7 (3 e 6 minutos de UVC a 12ºC, respectivamente), observou-se redução 

constante até o último dia de armazenamento. 
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Figura 5.5. Comprimento longitudinal (mm), à esquerda, e diâmetro 
transversal (mm), à direita, em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 
'Shiranuhi'), submetidos a radiação UVC para diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) 
e 6 ºC (c), e dias de armazenamento. Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 
6’ luz, T4: 9’ luz); a 12ºC (T5: s/ luz, T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, 
T10: 3’luz, T11: 6’ luz, T12: 9’ luz). 
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Verificou-se que ao longo do experimento, os frutos ficaram com característica 

geométrica de forma achatada, isso em todos os tratamentos, no entanto, quanto menor foi 

a temperatura menos notou-se este comportamento. Porém, mesmo que fosse percebível 

notar que os frutos geometricamente ficavam com o diâmetro transversal mais comprido ao 

longo do experimento, ao mesmo tempo perdia-se massa e a relação diâmetro 

transversal/comprimento longitudinal ficou constante durante os dias de armazenamento. 

Apresentando visualmente, frutos achatados, porém perdia-se mais comprimento do que 

largura. 

A largura ou o diâmetro transversal, pode ser vista como uma característica que 

a partir de um dado momento tende a ter uma limitação espacial, ou senão, os frutos 

começariam a dividir-se apresentando trincas e rachaduras nas cascas ou até mesmo ter 

sido sujeito a uma compressão, e isto não foi observado em qualquer fruto.  

Nos trabalhos de Detoni et al. (2009), aplicando refrigeração em tangerina 

Ponkan, observaram que o diâmetro transversal não apresentou diferenças significativas 

entre os tratamentos. Em trabalhos de Pacheco et al. (2017), analisando tangerina com 

potencial para o mercado brasileiro encontraram diâmetros equatoriais de 63,0 a 72,0 mm 

para tangerina Ponkan. Belo (2017) encontrou diâmetro transversal médio de 93,47 mm em 

tangerina ‘Dekopon’, valor este corroborando com o deste experimento. Segundo Lim 

(2012), o diâmetro transversal da tangerina ‘Dekopon’ pode variar de 65,0 a 90,0 mm, 

conforme pode-se observar com o presente trabalho. 

Da mesma forma que ocorreu com o comprimento longitudinal, não ficou 

evidente o efeito da radiação UVC para o diâmetro transversal da tangerina ‘Dekopon’. 

Na Figura 5.6 são exibidos os valores de firmeza e deformação da casca do 

fruto em função do tempo de exposição à radiação UVC, temperatura e dias de 

armazenamento. Para a firmeza houve interação significativa para todos os tratamentos. 

Enquanto a deformação da casca, também apresentou interação significativa para todos os 

tratamentos, com exceção do tratamento a 12ºC e 9 minutos de radiação (T8). 

Para todos os tratamentos foi notado aumento do valor da firmeza para os 

frutos. O comportamento comum esperado para a maioria dos frutos, é apresentar 

diminuição nesta variável, o que não foi notado neste estudo. 
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Figura 5.6. Firmeza (N), à esquerda, e deformação da casca (mm), à direita, 
em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi'), submetidos a radiação 
UVC para diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) e 6 ºC (c), e dias de 
armazenamento. Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 6’ luz, T4: 9’ luz); a 
12ºC (T5: s/ luz, T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, T10: 3’luz, T11: 6’ 
luz, T12: 9’ luz). 
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A maior firmeza foi registrada para o tratamento controle, sem radiação e a 

24ºC. E as menores retas estão para os tratamentos a 12ºC a 6 e 9 minutos de radiação e a 

6ºC com 3 minutos de radiação UVC (T7, T8 e T10 respectivamente), portanto para esses 

tratamentos, considera-se que houve maior influência em relação a constituição da casca 

(epicarpo e mesocarpo) além da combinação refrigeração e radiação, por proporcionar 

menor resistência a penetração do fruto, conferindo maior facilidade na remoção da casca, 

já que é este um fator preponderante para o consumidor avaliar satisfatoriamente os frutos 

(Neves et al., 2011). 

Nesta pesquisa, observou-se que a medida que o tempo de armazenamento se 

estendia, mais fina foram ficando as cascas dos frutos e com maior dificuldade de 

desprendimento, principalmente, nos tratamentos onde foi menor a radiação e temperatura 

de refrigeração, notou-se ainda, que ao realizar os ensaios de textura, as cascas 

demoravam, aparentemente, muito tempo até romper, pois acredita-se que o estreitamento 

da casca se deve a perda de água, ocasionando maior flacidez, e consequentemente, maior 

dificuldade para romper e remover a casca. Ou seja, essa firmeza se deve a casca do fruto 

que perde água e aumenta a tensão para ruptura, e com a análise de deformação fica 

evidente que a rigidez da casca não se relaciona com a polpa. 

Na pesquisa de Pacheco (2015), analisando frutos de tangerina Fremont, o 

autor explica esse efeito onde frutos armazenados sob condição de ambiente apresentam 

aumento na firmeza em virtude das alterações na parede celular dos frutos que se mostram 

murchos, dificultando a penetração da ponteira do aparelho medidor nos mesmos. 

Desta forma, contrariamente nos diversos estudos, valores de firmeza menores 

remetem a frutos que mantiveram por maior tempo esta propriedade física, associando a 

manutenção das características de pós-colheita, onde os tratamentos a 12ºC nos tempos de 

6 e 9 minutos, e também a 6ºC com 3 minutos de radiação UVC, proporcionaram, por 

maior tempo, a firmeza inicial dos frutos de tangerina ‘Dekopon’ em função 

principalmente do tempo de radiação adaptado à cada temperatura, fornecendo assim 

melhores respostas. 

Daiuto et al. (2013), trabalhando com abacates notaram o mesmo efeito nos 

frutos irradiados, onde houve, no geral, aumento da firmeza dos frutos em relação aos 

valores iniciais. Em morango submetidos a luz UVC, Pombo et al. (2009) observaram que 

houve acréscimo nos valores de firmeza proporcionando valores superiores em relação a 

outros tratamentos. No trabalho de Marques et al. (2013), os frutos de manga associados 
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com UVC e revestimento, proporcionaram maior manutenção da firmeza e também de 

outros parâmetros pós-colheita avaliados. Segundo Mercier e Kúc (1997) e Souza (2015), a 

ação da radiação UVC, tem efeito como estressor abiótico apto em ativar mecanismos de 

defesa dos tecidos vegetais, dentre vários mecanismos, um está associado a manutenção da 

parede celular do vegetal. Lu et al. (1991) e Tiecher (2010), inferiram que, em baixas 

dosagens, a radiação UVC proporciona o retardo na senescência e do amadurecimento em 

frutos e hortaliças. 

Para a deformação da casca, os frutos dos tratamentos a 24ºC apresentaram 

comportamento quadrático, mostrando que a deformação foi aumentando até os 18 dias de 

experimento, e então voltou a reduzir a partir deste dia. Isto ficou evidente pelo que pode 

ser constatado no aspecto físico dos frutos enquanto realizava-se as análises, pois com o 

avançar do tempo de armazenamento, a casca se tornava mais fina e a polpa mais macia 

(até dado momento), principalmente, pelo avanço da maturação dos frutos. No entanto, 

quando houve a diminuição dos valores, os frutos já tinham atingido o limite de 

deformação, e ficou nítido que os frutos estavam mais rígidos, como pôde ser observado 

pela análise de firmeza que aumentou com o tempo de armazenamento. A mesma analogia 

pode ser aplicada ao tratamento a 12ºC com 3 minutos de radiação (T6). 

Nos frutos dos tratamentos a 12ºC controle e com 6 minutos de radiação UVC, 

nota-se aumento progressivo da deformação. Esse comportamento aponta para a maciez do 

fruto e também da polpa (Figura 5.14 - b). Porém, cautela-se em definir limites para 

diferenciar o ponto entre a maciez e o murchamento no valor de deformação deste fruto. O 

mesmo comportamento observado, aplica-se aos tratamentos a 6ºC, no entanto, atingiram 

valores menores no final do experimento. Conferindo esta ação a radiação UVC, como 

estressor abiótico ativando mecanismos de defesa dos tecidos vegetais, proporcionando 

alterações na parede celular dos produtos vegetais (Rivera-Pastrana et al., 2014; Souza, 

2015). 

Estima-se visualmente que, nos frutos de tangerina ‘Dekopon’ há frações com 

elevada quantidade de carboidratos. Para tais carboidratos há o amido que, segundo Sinha 

et al. (2011), comporta-se como polissacarídeo de armazenamento, enquanto que a pectina, 

celulose e hemicelulose contribuem para a firmeza. A celulose, por sua vez, é um 

polissacarídeo importante que contribui para a firmeza da estrutura celular, uma vez que é 

o principal componente da parede celular. Com a ação da perda de massa, há prejuízos ao 

produto colhido, fazendo com que ocorram a perda de firmeza e murchamento. No entanto, 
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não estudou-se a forma de diferenciar entre maciez e murchamento do fruto de tangerina 

‘Dekopon’, necessitando de mais dados e avaliações para limitar a deformação deste fruto. 

Sabe-se porém, que no murchamento a textura superficial fica enrugada, enquanto para 

fruto turgido fica lisa. 

A maciez que ocorre nos frutos de tangerina ‘Dekopon’ está relacionada a ação 

enzimática que gera desordens na estrutura da casca e da polpa, resultando no 

amolecimento dos frutos (Thé et al., 2009). Estudos inferem que as modificações da 

textura de frutas estão relacionadas a dois principais processos enzimáticos, cuja ação é 

devida à poligalacturonase (PG) e à pectinametilesterase (PME) (Anthon et al., 2002). Tais 

enzimas atuam na despolimerização e solubilização de substâncias pécticas e 

hemicelulósicas que culminam com o amaciamento dos frutos (Vilas Boas, 2002). 

Conforme a Figura 5.7 foram avaliados os valores da carga final da ponteira ou 

resistência de polpa e de tensão superficial da casca. Para os valores de carga final, foi 

observado diferença significativa apenas para metade dos tratamentos, são eles: a 24ºC e a 

12ºC com exceção dos tratamentos controle e com 9 minutos de radiação UVC (T5 e T8, 

respectivamente), para os frutos do tratamento a 6ºC não foi notado diferença significativa. 

Enquanto, a tensão superficial, em dois tratamentos não apresentaram diferença 

significativa, a 12ºC e 9 minutos de radiação UVC e a 6ºC e 6 minutos de radiação UVC 

(T8 e T11, respectivamente). Os demais, no geral, apresentaram redução com aumento a 

partir do 12º dia. 

A carga final dos tratamentos submetidos a 24ºC foram reduzindo e depois, de 

um dado momento, aumentou até a finalização do experimento, apresentando inversão na 

curva a partir do 18º dia. Esse efeito é devido a perda de massa e consequente, perda de 

água, conferindo aos frutos, deste tratamento, maior rigidez na polpa com o avanço do 

armazenamento. Nesta avaliação, fica evidente, que a radiação UVC agiu na conservação 

das propriedades físicas dos frutos, onde, com o aumento do tempo de exposição, foi 

menor a inversão da curva, e menor os valores médios da carga final da polpa, resultando 

em uma polpa mais macia, e, provavelmente, com maior quantidade de suco. 

Esse decréscimo na firmeza da polpa, torna-a mais macia, pois ocorre devido à 

ação das enzimas PME (pectinametilesterase) e PG (poligalacturonase) que atuam em nível 

de parede celular. A atividade dessas enzimas promove solubilização das substâncias 

pécticas da parede celular e, consequentemente, o amaciamento dos frutos (Kays, 1991). 
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Figura 5.7. Carga final (N), à esquerda, e tensão superficial (N mm-1), à 
direita, em frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi'), submetidos a 
radiação UVC para diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) e 6 ºC (c), e dias de 
armazenamento. Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 6’ luz, T4: 9’ luz); a 
12ºC (T5: s/ luz, T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, T10: 3’luz, T11: 6’ 
luz, T12: 9’ luz). 
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Para o tratamento a 12ºC e 3 minutos de radiação (T6), observou-se o mesmo 

efeito, parecendo-se muito com o tratamento a 24ºC e 9 minutos (T4). No entanto, para o 

tratamento com 6 minutos a mesma temperatura, apresentou redução até o encerramento 

do experimento, mostrando que nem radiação e temperatura foram efetivas para essa 

variável. Na temperatura de 6ºC, não foi observada diferença significativa, porém 

apresentaram médias entre 51,66 a 89,79 cN, valores estes, bem próximos dos outros 

tratamentos. 

O estudo da tensão superficial é designado pela razão entre a firmeza e a 

deformação, que veio atender uma particularidade do experimento, que foi o ganho de 

tensão ao longo do armazenamento, uma vez que houve comportamento com a diminuição 

e o aumento da deformação dos frutos. Ficou evidente que a elevação da firmeza não; 

necessariamente, refletiu que os frutos ficassem mais firmes (ou rígidos), e sim, ocasionou 

elevação da deformação, mostrando que a superfície dos frutos foi apresentando resistência 

à compressão, provavelmente pela perda de água, configurando-se em uma película de 

elevada resistência. Outrossim, a firmeza interna das polpas diminuiu, favorecendo a 

interpretação de um aumento da tensão superficial da casca dos frutos.  

Não se sabe ao certo o motivo de ter elevado as tensões de superfície, uma vez 

que, pode ser relativo a resistência da casca com lignificação de tecidos, ou pela 

diminuição de tensão da penetração à polpa. Sabe-se segundo Bem (2016), que a elevação 

de temperatura é considerada uma característica marcante, pois promove a rápida 

lignificação da parede celular, acelerando a atividade metabólica das células, justificando 

assim tais resultados. Segundo Taiz et al. (2017), a lignificação transforma a parede celular 

secundária em uma estrutura hidrofóbica, resistente à desconstrução. 

Nota-se que a tensão superficial foi o oposto da deformação encontrada neste 

experimento, para a maioria dos tratamentos. E essa tensão, apresentou aumento bem 

próximo ao 18º dia, momento este onde inverteu a resistência da casca com a resistência da 

polpa. 

Os tratamentos que demonstraram menor variação, apontando a manutenção 

desta propriedade, foram os tratamentos a 12 ºC controle e a 6 minutos de radiação UVC 

(T5 e T7, respectivamente), pois resultaram em curvas com menor flexão. 

Os teores de ácido ascórbico são apresentados na Figura 5.8 que apresentaram 

interação significativa apenas para quatro tratamentos, a 12ºC com 9 minutos de radiação 
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UVC, e a 6ºC sem radiação e a 6 e 9 minutos de radiação UVC (T8, T9, T11 e T12, 

respectivamente). 

 

Figura 5.8. Ácido ascórbico (mg de ácido ascórbico 100 mL-1 de suco) em 
frutos de tangerina ‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi'), submetidos a radiação UVC 
para diferentes temperaturas a 24 ºC (a), 12 ºC (b) e 6 ºC (c), e dias de armazenamento. 
Tratamentos a 24ºC (T1: s/ luz UVC, T2: 3’ luz, T3: 6’ luz, T4: 9’ luz); a 12ºC (T5: s/ luz, 
T6: 3’ luz, T7: 6’ luz, T8: 9’ luz); e 6ºC (T9: s/ luz, T10: 3’luz, T11: 6’ luz, T12: 9’ luz). 
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suco em relação aos diferentes tratamentos, sendo o menor valor para o tratamento 

testemunha tanto da refrigeração como da radiação, exceto a 12 ºC.  

No tratamento a 12ºC com 9 minutos de radiação, pode-se notar que houve um 

aumento do teor de ácido ascórbico até aos 12 dias de armazenamento, e depois esse valor 

continua a diminuir até o encerramento do experimento. O mesmo pode ser observado para 

os valores dos tratamentos a 6ºC. Nos tratamentos a 6ºC submetidos à radiação nota-se que 

houve efeito das ondas UVC na conservação dos teores de ácido ascórbico, comparando-se 

com o tratamento sem radiação (T9).  

No trabalho de Sanches et al. (2017), com tangerina Ponkan submetidas a 

radiação UVC armazenadas sob refrigeração, houve redução acentuada nos teores de ácido 

ascórbico durante o armazenamento refrigerado e ambiente, independentemente do uso ou 

não da radiação UVC. Essa redução sem efeito dos tratamentos da presente pesquisa, 

podem ser conforme esclarece Felício et al. (2006), onde inferiram que isto está atribuído 

ao envolvimento com reações antioxidativas que se processam durante o amadurecimento 

dos frutos devido a atuação direta da enzima ácido ascórbico oxidase (ascorbinase) 

favorecendo a senescência dos frutos. 

As oscilações que ocorrem nas análises de vitamina C são, em partes, pela 

própria variabilidade que há entre frutos, plantas e sistemas. Wu et al. (2004) e Oliveira et 

al. (2011), observaram que essa variação que ocorre nos teores de ácido ascórbico, e que 

também ocorrem da mesma forma para carotenoides e compostos fenólicos, são atribuídas 

a fatores como estádio de maturação, técnicas de cultivo, condições climáticas, variedades 

diferentes de uma mesma fruta e partes analisadas da fruta. E também segundo Couto & 

Canniatti-Brazaca (2010), o teor de vitamina C nos alimentos é variável de acordo com a 

região de cultivo, clima, época de colheita, mesmo sendo a mesma variedade. Detoni et al. 

(2009), observaram que frutos situados no lado leste-oeste (sol) e norte-sul (sombra) de 

plantas, tem diferença significativa no teor de ácido ascórbico, encontrando 19,28 e 17,51 

mg de ácido ascórbico 100 mL-1 para frutos de tangerina Ponkan orientados para o sol e 

para a sombra, respectivamente.  

A quantidades de ácido ascórbico também podem ser atribuídas ao tamanho do 

fruto e fase de maturação, pois Lima (1997), observou que o teor de ácido ascórbico é mais 

elevado nos frutos imaturos, decrescendo com a maturação, devido ao aumento do 

tamanho do fruto. Essa tendência à diminuição no conteúdo dessa vitamina durante o 

amadurecimento pode ser atribuída à susceptibilidade do ácido ascórbico à destruição 
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oxidativa pelas enzimas ácido ascórbico oxidase, fenolase, citocromo C oxidase e 

peroxidase. 

O ácido ascórbico ocorre naturalmente nos frutos sob a forma de ácido L-

ascórbico, sendo que as tangerinas contêm em média 20 a 50 mg de ácido ascórbico 100 

mL-1 de suco. Sanches et al. (2017) encontraram valores médios de vitamina C de 38,62 

mg 100 g-1 polpa em tangerina Ponkan refrigeradas e irradiadas com UVC. Couto & 

Canniatti-Brazaca (2010) encontraram valores de ácido ascórbico de 32,47 e 21,47 mg 100 

mL–1 suco em tangerinas Ponkan e Murcott, respectivamente, valores estes bem distantes 

dos encontrados para tangerina ‘Dekopon’ na presente pesquisa. Os valores de vitamina C 

da tangerina ‘Dekopon’ estão mais próximos de mangas Tommy (16,2 mg 100g-1 matéria 

fresca) encontrados por Oliveira et al. (2011), e também de tangerinas Montenegrina e 

Rainha do trabalho de Monteiro et al. (2009), onde encontraram valores de 13,48 e 15,37 

mg 100mL-1 suco, respectivamente. 

Na Tabela 5.2 são exibidos os dados de frações do fruto em frutos de tangerina 

‘Dekopon’. Nesta variável houve interação significativa para as variáveis de porcentagem 

de casca e de bagaço, e não houve interação significativa para a porcentagem de suco. 

Tabela 5.2. Percentual de suco, casca e bagaço (%) em frutos de tangerina 
‘Dekopon’ (Citrus reticulata 'Shiranuhi') submetidos a radiação UVC e armazenamento 
refrigerado. 

Tratamentos % SUCO 
Δ dias 
(%) 

% CASCA 
Δ dias 
(%) 

% BAGAÇO 
Δ dias 
(%) UVC 

(minutos) 
T 

(ºC) 
Dia 0 30 dias Dia 0 30 dias Dia 0 30 dias 

0 24 50,3aA 52,8aA 4,6 28,9aA 17,5bB -64,8 20,6bA 29,5aB 30,2 

3 24 50,3aA 50,4aA 0,03 28,9aA 18,0bB -60,2 20,6bA 31,5aA 34,5 

6 24 50,3aA 50,8aA 0,8 28,9aA 17,6bB -64,0 20,6bA 31,4aA 34,5 

9 24 50,3aA 48,0aA -4,9 28,9aA 18,7bB -54,2 20,6bA 33,1aA 37,9 

0 12 50,3aA 51,0aA 1,3 28,9aA 20,8bB -39,1 20,6bA 28,1aB 26,6 

3 12 50,3aA 51,8aA 2,8 28,9aA 20,0bB -44,7 20,6bA 28,0aB 26,6 

6 12 50,3aA 53,0aA 5,0 28,9aA 22,4bA -28,9 20,6aA 24,4aC 15,6 

9 12 50,3aA 50,4aA 0,2 28,9aA 26,6aA -8,7 20,6aA 22,8aC 9,7 

0 6 50,3aA 51,7aA 2,5 28,9aA 23,0bA -25,6 20,6bA 25,2aC 18,2 

3 6 50,3aA 48,8aA -3,0 28,9aA 22,9bA -26,0 20,6bA 28,1aB 26,6 

6 6 50,3aA 46,7aA -7,8 28,9aA 24,0bA -20,5 20,6bA 29,2aB 29,4 

9 6 50,3aA 49,3aA -2,1 28,9aA 21,5bA -34,7 20,6bA 29,1aB 29,3 

Média 50,3 50,4 0,10 28,9 21,1 -37,0 20,6 28,4 27,4 

Médias seguidas pela mesma, letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, entre as variáveis apenas, não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (P>0,05).  
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Desde o início do experimento até o 30º dia, os valores da porcentagem de 

suco, de forma geral, mantiveram-se entre 50,39 e 50,44% que é um valor considerado 

satisfatório tanto para o consumo fresco quanto para o processamento industrial (Silva et 

al., 2014), já a casca presente nos frutos tiveram uma redução de 7,84% observando-se a 

média final entre os dias, enquanto a porcentagem de bagaço, elevaram-se em 7,79%, 

como pode ser observado entre as médias finais dos dias.  

O que pode ser notado é a inversão, na maior parte dos tratamentos, entre a 

porcentagem de casca e de bagaço, enquanto uma diminuía a outra aumentava, 

respectivamente. Esse efeito provavelmente, está relacionado a perda de massa da casca e 

da polpa. 

 As frações do fruto do presente trabalho foi menor que os de tangerina Ponkan 

(60,2%) encontrados por Longkumer & Kabir (2015). No entanto, foi maior em relação ao 

trabalho de Ennab (2017), com 49,01% de suco, onde observou o efeito do nitrogênio e 

GA3 no crescimento, rendimento e qualidade de frutos de árvores de tangerina Ponkan. As 

frações do fruto também foi superior ao encontrado por Rodrigo et al. (2015), em laranja e 

tangerina Clementina, em média 48%. Já os frutos de tangerineira ‘Ponkan’ do trabalho de 

Silva et al. (2014), apresentaram rendimento de suco médio de 46%. E também foi superior 

aos valores médios de tangerina Ponkan de Lee et al. (2015) (34,2 a 47,6% de suco), de 

Zubair et al. (2015) (31,1 a 41,9% de suco) e de Al-Obeed et al. (2017) (35,13 a 41,4% de 

suco). 

Neste estudo foi observado que em temperaturas ambiente há significativas 

alterações nas propriedades físicas e físico-químicas da tangerina ‘Dekopon’, da mesma 

forma como analisado por Obenland et al. (2013), onde inferiram que a perda de sabor em 

tangerinas, ocorrem exclusivamente, durante a parte do protocolo de armazenamento, onde 

as frutas são submetidas à temperatura ambiente. Podendo haver alguma especificidade 

entre as variedades de tangerinas com esta resposta, que no entanto, como a maioria, foram 

influenciados pela presença de um período de refrigeração a 20 ºC no regime de 

armazenamento. 

Embora o armazenamento possa ser financeiramente difícil para os varejistas, 

tais resultados indicam que manter as tangerinas sob refrigeração, traz benefícios à 

qualidade do sabor do produto, especialmente se os consumidores também fossem 

incentivados a manter as tangerinas frias antes do consumo. Há acumulação em larga 

escala de voláteis aromáticos, que ocorre rapidamente a 20 ºC, e é amplamente impedida 
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pelo armazenamento a frio, indicando o envolvimento de compostos nas propriedades 

organolépticas (Obenland et al., 2013). 

 

5.4 CONCLUSÃO 
 Conclui-se que a associação da radiação UVC e refrigeração atuaram de 

maneira eficaz na conservação pós-colheita da tangerina ‘Dekopon’, permitindo a 

manutenção das propriedades físicas e físico-químicas, por maior tempo de prateleira, 

sendo a temperatura de 12 ºC a mais indicada, e para os diferentes tempos de radiação 

UVC, pode-se concluir que o tempo de exposição de 3 minutos possibilitou a manutenção 

das características desejáveis de pós-colheita dos frutos durante o período de avaliação em 

30 dias, principalmente, no que se refere as variáveis de perda de massa fresca, coloração, 

parâmetros métricos, ácido ascórbico e textura. 

 

5.5 REFERÊNCIAS 
AL-OBEED, R. S.; AHMED, M. A.; KASSEM, H. A.; AL-SIF, A. M. Improvement of 
“Kinnow” mandarin fruit productivity and quality by urea, boron and zinc foliar spray. 
Journal of Plant Nutrition, United Kingdom v. 41, n. 5, p. 609-618, 2017. 

ANTHON, G. E.; SEKINE, Y.; WATANABE, N. Thermal inactivation of pectin 
methylesterase, polylagacturonase, and perosidase in tomate juice. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, Munique, v. 50, p. 6153-6159, 2002. 

BELO, A. P. M. Caracterização sensorial e físico-química de tangerinas produzidas 
em goiás. 2017. 107 f. Tese (Doutorado em Agronomia)–Escola de Agronomia, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 

BEM, F. A. M. Curva de desidratação e composição químico-bromatológica do feno 
de jitirana peluda (Merremia aegyptia L. Urban). 2016. 18f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Ciências Agrárias)–Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do 
Rocha, 2016. 

BENASSI, M.T.; ANTUNES, A.J.; A comparison of meta-phosphoric and oxalic acids as 
extracts solutions for the determination of vitamin C in vegetables. Arquivos de Biologia e 
Tecnologia, Curitiba, v.31, p. 507-513, 1988. 

BRUGNARA, E. C.; WEILER, R. L.; SCHWARZ, S. F. Avaliação morfológica e 
agronômica de híbridos de tangerinas Montenegrina e King. Citrus Research & 
Technology, Cordeirópolis, v. 33, n. 1, p. 11-18, 2012. 

CAMARGO, R. B.; TERAO, D.; PEIXOTO, A. R.; ONO, E. O.; CAVALCANTI, L. S.; 
COSTA, R. M. da. Atmosfera modificada na conservação da qualidade de uva ‘Thompson 
Seedless’ e na redução da podridão de Aspergillus. Summa phytopathol, Botucatu, v. 38, 
n. 3, 2012. 



146 

 

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERIAS DE SÃO PAULO - 
CEAGESO. Normas de classificação de Citros de mesa, CEAGESPE -São-Paulo, 2011, 
12p. 

COUTO, M. A. L.; CANNIATTI-BRAZACA, S. G. Quantificação de vitamina C e 
capacidade antioxidante de variedades cítricas. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
Campinas, v. 30, n. 1, p. 15-19, 2010. 

DAIUTO, E. R.; VIEITES, R. P.; TREMOCOLDI, M. A. CARVALHO, L. R. de; 
FUMES, J. G. F. Pós-colheita do abacate ‘Hass’ submetido a radiação UVC. Revista 
colombiana de ciências hortícolas, Bogotá, v. 7, n. 2, p. 149-160, 2013.  

DETONI, A. M.; HERZOG, N. F. M.; OHLAND, T.; KOTZ, T.; CLEMENTE, E. 
Influência do sol nas características fisicas e químicas da tangerina ‘Ponkan’ cultivada no 
oeste do Paraná. Ciência e agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 2, p. 624-628, 2009. 

DOMINGUES, E. T.; SOUZA, V. C.; SAKURAGUI, C. M.; POMPEU JUNIOR, J.; PIO, 
R. M.; TEÓFILO SOBRINHO, J.; SOUZA, J. P. Caracterização morfológica de tangerinas 
de banco ativo de germoplasma de citros do Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC. 
Scientia Agrícola, Piracicaba, n. 1, v. 56, p. 197-206, 1999. 

DUARTE, T. F.; BRON, I. U.; RIBEIRO, R. V.; MACHADO, E. C.; MAZZAFERA, P.; 
SHIMIZU, M. M. Efeito da carga pendente na qualidade de frutos de laranjeira ‘Valência'. 
Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 33, n. 3, p. 823-829, 2011. 

ENNAB, H. A. Effect of nitrogen and GA3 on growth, yield and fruit quality of chinese 
mandarin trees Menoufia. Journal of Plant Production, Cham, v. 2, p. 117 – 128, 2017. 

FERREIRA, R. M. de A.; AROUCHA, E. M. M.; SOUZA, P. A. de; QUEIROS, R. F. de; 
PONTES FILHO, F. S. T. Ponto de colheita da acerola visando à produção industrial de 
polpa. Revista Verde, Mossoró, v .4, n. 2, p. 13 – 16, 2009. 

FINGER, F. L.; VIEIRA, G. Controle da perda pós-colheita de água em produtos 
hortícolas. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2002. 29 p. 

GONZATTO, M. P.; SCHWARZ, S. F.; OLIVEIRA, R. P. de; BENDER, R. J.; SOUZA, 
P. V. D. de. ‘Ursbrs Hada’: tangoreiro de maturação tardia e duplo propósito. Revista 
Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 37, n. 2, 2015. 

IBUSUKI, D.; FUJIWARA, M.; YOKOO, Y. Liquid composition including citrus pericarp 
essential oil. Patent application publication. Number 2018/0064141a1. 2018. 

IAL. INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: 
Métodos Químicos e Físicos Para Análise de Alimentos. 3 ed. São Paulo: IAL, 2008. 

KAYS, S.J. Postharvest physiology of perishable plant products. New York: Van 
Nostrand Reinhold, 1991. 532p. 

KHADEMI, O.Z.; ZAMANI, E.; POOR, A.; KALANTARI, S. Effect of UVC radiation on 
postharvest physiology of persimmon fruit (Diospyros kaki Thunb.) cv. ‘Karaj’ during 



147 

 

storage at cold temperature. International Food Research Journal, Serdang, v. 20, n. 1, 
p. 247-253, 2013. 

LEE, T.; ZHONG, P.; CHANG, P. The effects of preharvest shading and postharvest 
storagetemperatures on the quality of ‘Ponkan’ (Citrus reticulata Blanco) mandarin fruits. 
Scientia Horticulturae, Viterbo, v. 188, p. 57–65, 2015.  

LIMA, L. C. de O. Tecido esponjoso em manga ‘Tommy Atkins’: transformações 
químicas e bioquímicas no mesocarpo durante o armazenamento. 1997. 151 f. Tese 
(Doutorado em Ciência dos Alimentos)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1997. 

LIM, T. K. Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants. 4. ed. Cham Netherlands: 
Fruits, 2012, 1023 p. 

LONGKUMER, M.; KABIR, J. Correlation and path analysis of physico-chemical 
characters of mandarin genotypes of nagaland. Research Journal of Agricultural and 
Environmental Sciences, Bologna, v. 2, n. 2, 2015. 

LU, J.Y.; STEVENS, C.; KHAN, V.A.; KABWE, M. The effect of ultraviolet irradiation 
on shelf-life and ripening of peaches and apples. Food Quality, Campinas, v. 14, p. 299-
305, 1991. 

MACHADO, J. A. M.; MOTA, M. C. G. da S.; MACHADO, C. de F.; LEDO, C. A. da S.; 
PASSOS, O. S. Caracterização de acessos de citros a partir do uso de descritores 
qualitativos e quantitativos relacionados ao fruto. In: 11ª JORNADA CIENTÍFICA – 
EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 2017. 

MARQUES, K. M.; MIGUEL, A. C. A.; DURIGAN, M. F. B.; GALATI, V. C.; 
DURIGAN, J. F. Associação da radiação ultravioleta e de revestimentos na conservação de 
mangas ‘palmer’ previamente armazenadas sob condição promotora de injúria. In: 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-COLHEITA DE FRUTAS, HORTALIÇAS E 
FLORES, 4., 2013, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto, 2013. 

MEDINA, C. L. RENA, A. B.; SIQUEIRA, D. L.; MACHADO, E. C. Fisiologia dos 
citros. Journal Citros, Campinas, p. 148-183, 2005. 

MENDONÇA, V.; RAMOS, J. D.; RUFINI, J. C. M.; ARAÚJO NETO, S. E. de; ROSSI, 
E. P. Qualidade de frutos de tangerineira Ponkan após poda de recuperação. Ciência e 
Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 2, p. 271-276, 2006. 

MERCIER, J.; KÚC, J. Elicitation of 6-methoxymellein in carrot leaves by Cercospora 
carotae. Journal of the Science of Food and Agriculture, Chichester, v. 73, p. 60-62, 
1997. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA Secretaria de Defesa 
Agropecuária – SDA. Manual de Métodos de Análises de Bebidas e Vinagres Disponível 
em:http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Aniamal/Laborat%C3%B3rios/Metodos
%20IQA/BEV/Nao%20Alc/NAO%20ALCOOLICOS%20%2022%20ACIDO%20ASCOR
BICO.pdf. Acesso em: 06 set. 2018. 



148 

 

MISHRA, D.; SHUKLA, A. K.; DIXIT, A. K.; SINGH, K. Aqueous enzymatic extraction 
of oil from mandarin peels. Journal of Oleo Science, Nagasaki, n. 6, v. 54, p. 355-359, 
2005. 

NEVES, L. C.; MANZIONE, R. L.; VIEITES, R. L. Radiação gama na conservação 
póscolheita da nectarina (Prunus persica var. nucipersica) frigoconservada. Revista 
Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 24, n. 3, p. 676-679, 2002. 

NEVES, M. F.; TROMBIN, V. G.; MILAN, P.; LOPES, F. F.; CRESSONI, F.; KALAKI, 
R. O retrato da citricultura brasileira. São Paulo: Centro de pesquisa e projetos em 
marketing e estratégia, 2011. 138 p. 

OBENLAND, D.; COLLIN, S.; SIEVERT, J.; ARPAIA, M. L. Mandarin flavor and aroma 
volatile composition are strongly influenced by holding temperature. Postharvest Biology 
and Technology, Amsterdam, v. 82, p.6-14, 2013. 

OLIVEIRA, D. da S.; AQUINO, P. P.; RIBEIRO, S. M. R.; PROENÇA, R. P. da C.; 
PINHEIRO-SANT'ANA, H. M. Vitamina C, carotenoides, fenólicos totais e atividade 
antioxidante de goiaba, manga e mamão procedentes da Ceasa do Estado de Minas Gerais. 
Acta Scientiarum and Health Sciences, Maringá, v. 33, n. 1, p. 89-98, 2011. 

OLIVEIRA JÚNIOR, E.N.; SANTOS, C.D.; ABREU, C.M.P.; CORRÊA, A.D.; 
SANTOS, J.Z.L. Postharvest changes of “fruta-de-lobo” (Solanum lycocarpum St. Hil.) 
during the ripening process: physical-chemical, chemical and enzymatic analysis. Revista 
Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 26, p. 410-413, 2004. 

PACHECO, C. de A.  Aspectos histológicos, físico-químicos, sensoriais e fitotécnicos da 
tangerina Fremont. 2015. 99 f. Tese (Doutorado agricultura tropical e subtropical)–
Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, 2015.   

PACHECO, C. de A.; AZEVEDO, F. A. de; BARROS, V. N. P. de; CRISTOFANI-
YALY, M.; VERRUMA-BERNARDI, M. R. Fremont - IAC 543: tangerine with potential 
for the brazilian market. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 39, n. 
especial, 2017. 

PINTO, D. M.; VILAS BOAS, E. V. de. B.; DAMIANI, C. Qualidade de tangerina 
‘’Ponkan’’ minimamente processada e armazenada a 5°C. Ciência Agrotécnica, Lavras, v. 
31, n. 4, p. 1131- 1135, 2006. 

PINTO, P. M.; JACOMINO, A. P. CAVALINI, F. C. CUNHA JUNIOR, L. C.; INOUE, 
K. N. Estádios de maturação de goiabas ‘Kumagai’ e ‘Pedro Sato’ para o processamento 
mínimo. Ciência Rural, Santa Maria, online, 2009. 

PIO, R. M.; KEIGO, M.; FIGUEIREDO, J. O. de. Características do fruto da variedade 
Span Americana (Citrus reticulata Blanco): uma tangerina do tipo ‘Poncã’ de maturação 
precoce. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 23, n. 2, p. 325-329, 2001. 

POMBO, M. A., M. DOTTO, G.A. MARTINEZ E P.M. CIVELLO. UVC irradiation 
delays strawberry fruit softening and modifies the expression of genes involved in cell wall 
degradation. Postharvest Biology and Technology, Amsterdam, v. 51, p. 141-148, 2009. 



149 

 

RIVERA-PASTRANA, D. M.; GARDEA, A. A.; YAHIA, E. M.; MARTÍNEZ-TÉLLEZ, 
M. A.; GONZÁLEZ-AGUILAR, G. A. Effect of UVC irradiation and low temperature 
storage on bioactive compounds, antioxidant enzymes and radical scavenging activity of 
papaya fruit. Journal Food Science Technology, Cham, v. 51, e. 12, p.3821–3829, 2014. 

RIGOLO, G.; BENATO, E. A.; CIA, P.; ANJOS, V. D. A.; SARANTOPOULOS, C. L.; 
BERTO, M. I.; CASTRO, M. F. de; KAIHATU, C. Radiação ultravioleta (UVC) e 
atmosfera modificada na conservação de uva cv. centennial seedless. Instituto 
Agronômico de São Paulo – IAC, 2009. 

RODRIGO, M. J.; CILLA, A.; BARBERÁ, R.; ZACARÍAS, L. Carotenoid 
bioaccessibility in pulp and fresh juice from carotenoid-rich sweet oranges and mandarins. 
Food & Function, São Paulo, v. 6, e. 6, p. 1950-1959, 2015. 

ROSA, J. S. da; GODOY, R. L. de O.; OIANO NETO, J.; CAMPOS, R. da S.; MATTA, 
V. M. da; FREIRE, C. A.; SILVA, A. S.; SOUZA, R. S. de. Development of a method for 
vitamin C analysis in food using high performance liquid chromatography and ion 
exclusion. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27, e. 4, p. 837-846, 2007. 

SANCHES, A. G.; SILVA, M. B. da; MOREIRA, E. G. S.; COSME, S. S.; CORDEIRO, 
C. A. M. Radiação UVC na longevidade pós-colheita de tangerinas sob refrigeração. 
Revista Agrarian, Dourados, v. 10, n. 36, p. 129-135, 2017. 

SANTOS, L. O. Armazenamento refrigerado, atmosfera controlada e 
desverdecimento de tangerinas. 2011. 143 f. Tese (Doutorado em agronomia)–Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2011. 

SARTORI, I. A.; KOLLER, O. C.; SCHWARZ, S. F.; BENDER, R. J.; SCHÄFER, G. 
Maturação de frutos de seis cultivares de laranjas-doces na depressão central do Rio 
Grande do Sul. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 24, n. 2, p. 364-369, 
2002. 

SHAMA, G.; ALDERSON, P. UV hormesis in fruits: a concept ripe for 
commercialization. Trends in Food SCience and Technology, Loughborough, v. 16, p. 
128-136, 2005. 

SILVA, A. P. G. da; SILVA, S. de M.; SCHUNEMANN, A. P. P.; DANTAS, A. L.; 
DANTAS, R. L.; SILVA, J. A. da; MENDONÇA, R. M. N. Índices de identidade e 
qualidade de tangerina ‘Ponkan’ produzida no estado da Paraíba. Revista Agropecuária 
Técnica, João Pesoa, v. 35, n. 1, p. 143-149, 2014. 

SILVA, L. R. A. da; SILVA, G. M. C.; SILVA, W. B.; SOUZA, C. L. M. de; OLIVEIRA, 
J. G. de. Atividade respiratória em mitocôndrias isoladas da polpa do mamão uenf/caliman 
01 e tainung 01 na conservação do fruto em pós-colheita. Revista Brasileira de 
Fruticultura, Jaboticabal, v. 37, n. 2, 2015. 

SILVA, P. S.; NAVROSKI, R.; ARRUDA, A. L.; RICHTER, A. F.; BARRETO, C. F.; 
MACEDO, T. A. DE; MALGARIM, M. B. Filmes comestíveis na conservação de laranjas 
‘Salustiana’. Revista da 14ª Jornada de Pós-Graduação e Pesquisa, Bagé, v. 14, n. 14, 
2017. 



150 

 

SIMAS, D. L. R.; AMORIM, S. H. B. M. de; OLIVEIRA, J. M. de; ALVIANO, D. S.; 
SILVA, A. J. R. da. Caracterização dos óleos essenciais de frutas cítricas. Citrus 
Research & Technology, Cordeirópolis, v. 36, n. 1, p. 15-26, 2015. 

SINHA, N. K.; HUI, Y.H.; EVRANUZ, E.; SIDDIQ, M.; AHMED, J. Handbook of 
vegetables and vegetable. Washington: Blackwell Publishing Ltd, 2011. 788 p. 

SOUZA, A. E. R. de. Fisiologia e proteômica enriquecida de parede celular em cana-
de-açúcar (Saccharum spp.) sob estresse por radiação ultravioleta B e seca. 2015. 251 
f. Tese (Doutorado em genética)–Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2015. 

SPAGNOL, W. A.; SILVEIRA JUNIOR, V.; PEREIRA, E.; GUIMARÃES FILHO, N. 
Monitoring the cold chain: new technologies and recent advances. Brazilian Journal of 
Food Technology, Campinas, v. 21, n. 13, 2018. 

STEFANELLO, S.; SCHUELTER, A. R.; SCAPIM, C. A.; FINGER, F. L.; PEREIRA, G. 
M.; BONATO, C. M.; ROCHA, A. C. DE S.; SILVA, J. M. Amadurecimento de frutos de 
cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) tratados com Etefon. Acta Amazônica, Manaus, v. 
40, n. 3, p. 415-434, 2010. 

STEVENS, C.; KHAN, V. A.; LU, J. Y.; WILSON, C. L.; PUSEY, P. L.; KABWE, M. K.;  
IGWEGBE, E. C. K.; CHALUTZ, E.; DROBY, S. The germicidal and hormetic effects of 
UVC light on reducing brown rot disease and yeast microflora of peaches. Crop 
Protection, Guildford, v. 17, p. 75-84, 1998. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 719 p. 

TAIZ, L.; ZAIGER, E.; MOLLER, I. M.; MURPHY, A. Fisiologia e desenvolvimento 
vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 888 p. 

TERUYA, T.; TERUYA, Y.; SUGIYAMA, S.; WOO, J. method for manufacturing 
composition containing nobiletin and tangeretin derived from citrus fruits, and composition 
containing nobiletin and tangeretin obtained thereby. Patent Application Publication. 
United States. Pub. No.: US 2015/0283196A1. 2015. 

THÉ, P. M. P.; NUNES, R. de P.; CARVALHO, V. D. de. Efeitos de tratamentos pós-
colheita sobre fatores que influenciam na textura de abacaxis cv. Smooth Cayenne. Revista 
Ceres, Viçosa, v. 56, n. 6, p. 705-712, 2009. 

TIECHER, A. Efeito da radiação UVC na expressão gênica e nas respostas 
bioquímico-fisiológicas em frutos de tomate (Solanum lycopersicum Mill.). 2010. 70 f. 
Dissertação (Mestrado em ciências)–Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2010. 

TIETEL, Z.; FALLIK, E.; LEWINSOHN, E.; PORAT, R. Importance of storage 
temperatures in maintaining flavor and quality of mandarins. Postharvest Biology and 
Technology, Amsterdam, v. 64, n. 1, p. 175-182, 2012. 



151 

 

TINGMAN, W.; JIAN, Z.; XIAOSHUAN, Z. Fish product quality evaluation based on 
temperature monitoring in cold chain. African Journal of Biotechnology, África, v. 9, n. 
37, p. 6146-6151, 2010.  

TODISCO, K. M.; CLEMENTE, E.; ROSA, C. I. L. F. Conservação e qualidade pós-
colheita de laranjas “folha murcha” armazenadas em duas temperaturas. Revista em 
Agronegócios e Meio Ambiente, Maringá, v. 5, n. 3, p. 579-591, 2012. 

VALE, A. A. S.; SANTOS, S. D. dos; ABREU, C. M. P. de; CORRÊA, A. D.; SANTOS, 
J. A. Alterações químicas, físicas e físico-químicas da tangerina 'ponkan' (Citrus reticulata 
Blanco) durante o armazenamento refrigerado. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 
4, p. 778-786, 2006. 

VILAS BOAS, E. V. de B. Tecnologia de processamento mínimo de banana, mamão e 
kiwi.  In: 1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PÓS-COLHEITA E 
PROCESSAMENTO MÍNIMO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, 7., 2002. Piracicaba. 
Anais... Escola Superior de Agronomia “Luiz de Queiroz”, 2002. 

ZUBAIR, M.; BALAL, R. M.; AQUEEL, M. A.; SHAHID, M. A.; AKHTAR, G.; 
AKRAM, A.; KHAN, M. W.; SADIQ, M. A. Nutritional assessment of kinnow mandarin 
fruit (Citrus reticulata blanco), infected by few sucking insect-pests of Citrus. Pakistan 
Journal of Nutrition, Dubai, v. 14, e. 8, p. 487-491, 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Conclui-se que o armazenamento refrigerado a 12ºC permitiu a manutenção 

desejável das características pós-colheita, possibilitando a conservação dos frutos por 

maior período, apresentando qualidade física e físico-química com maior estabilidade, 

além de apresentar maior tempo de vida útil. Com o mesmo comportameto, o tempo de 

radiação UVC de 3 minutos, apresentou-se promissor na manutenção da qualidade pós-

colheita, porém com pequenas restrições em algumas variáveis.  

Enquanto o beneficiamento, não atuou de forma benéfica, no entanto, a 

associação entre radiação UVC e atmosfera modificada passiva, agiram na manutenção dos 

atributos pós-colheita em temperatura ambiente.  

E, o uso do Cloreto de Cálcio em pré-colheita na maior parte das variáveis, não 

mostrou-se efetivo na manutenção pós-colheita da qualidade dos frutos. No entanto, pode-

se destacar que foram observadas características desejáveis em outras variáveis pós-

colheita para aplicações de 100 e 200% da dosagem recomendada durante 21 dias de 

armazenamento. 

 


