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Hortaliças enlatadas oferecem praticidade e garantia de regular abastecimento. Os
D97°C = 66 s
z = 8,9°CHortaliças enlatadas oferecem praticidade e garantia de regular abastecimento. Os

alimentos V gama são aqueles prontos para uso, que já sofreram tratamento térmico,
comercializados em embalagens a vácuo e validade mínima de seis semanas à

z = 8,9°C

comercializados em embalagens a vácuo e validade mínima de seis semanas à
temperatura ambiente. O pimentão (Capsicum annuum L) é um fruto não climatérico,
de ampla demanda no Brasil e curta vida útil. O objetivo do projeto foi elaborar
conservar de pimentão, sem adição de açúcar ou conservantes e avaliar o produto.conservar de pimentão, sem adição de açúcar ou conservantes e avaliar o produto.
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Tratamento térmico Figura 3: História térmica do meio e do produto; Enlatamento e 
exaustão (85°C)
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Salmoura 1% Acidificada

Figura 3: História térmica do meio e do produto; 
Letalidade aplicada aos     

a) Cl. butyricum b) boloresacompanhamento de 
temperatura

Pimentão in natura Pimentão em conserva

Tabela 1: Característica do pimentão vermelho e da conserva obtida 

� Rendimento do processo pH

Salmoura 1% Acidificada
Ác. Cítrico (pH=1,75 )

a) Cl. butyricum b) bolores

Parâmetro
Pimentão in natura Pimentão em conserva

Média DP Média DP

� Rendimento do processo

� Vácuo nas embalagens

� Sólidos solúveis

� pH
� Acidez
� Umidade

� Lipídeos
� Proteínas
� Cinzas

Coliformes totais (NMP/g) <0,3 - <0,3 -

Contagem total de mesófilos 
1,3 x 10² - <10 -

� Sólidos solúveis

� Cor (L a* b*)

� Contagem total de mesófilos e coliformes

� Umidade
� Textura

� Cinzas
� Açúcares
� Carotenoides

Figura 1: Fluxograma de processamento para obtenção de conserva de pimentão, e 
características avaliadas

Contagem total de mesófilos 

(UFC/g *est)
1,3 x 10² - <10 -

Umidade (%) 93,99 0,137 92,09 0,038

� Contagem total de mesófilos e coliformes
� Carotenoides

características avaliadas Umidade (%) 93,99 0,137 92,09 0,038

Sólidos solúveis (°Brix) 8,48 0,003 7,4 0,100

pH 4,97 0,015 3,21 0,000� Durante os processamentos, o maior pH 4,97 0,015 3,21 0,000

Acidez titulável (%) 0,33 0,058 1,27 0,005

� Durante os processamentos, o maior
rendimento alcançado foi de 92,7%.
� Houve amolecimento das fatias, sem total

Cor

L 30,00 0,000 33,85 1,694

a* 36,84 2,758 47,12 0,820

� Houve amolecimento das fatias, sem total
perda da estrutura do fruto, com mudanças
significativas de pH e cor, além da
diminuição da umidade.

Cor a* 36,84 2,758 47,12 0,820

b* 20,11 3,038 39,40 3,473

Textura (N) 11,28 1,110 4,52 1,317

Figura 2: a) Fatias  b) Conserva de Pimentão 
vermelho   c) Líquido de Cobertura

diminuição da umidade.
� No líquido de cobertura houve aumento
de sólidos, da cor e do pH. Textura (N) 11,28 1,110 4,52 1,317

Lipídeos (%) 0,01 0,000 0,35 0,007

Proteínas (%) 1,31 0,026 1,30 0,021

vermelho   c) Líquido de Cobertura

� Houve decréscimo na acidez e sólidos totais nas fatias de pimentão o que pode ser
explicado pela difusão de ácidos orgânicos, minerais, pigmentos, açúcares e vitaminas

de sólidos, da cor e do pH.

Proteínas (%) 1,31 0,026 1,30 0,021

Cinzas (%) 1,29 0,007 0,84 0,027

explicado pela difusão de ácidos orgânicos, minerais, pigmentos, açúcares e vitaminas
hidrossolúveis para o líquido de cobertura.

� O tratamento térmico reduziu a população de Cl. butyricum em 2,05 ciclos logarítmicos

� Nas embalagens, o vácuo alcançado foi 18 polHg, e headspace de 0,9mm.

Açúcares totais (%) 1,51 0,213 3,58 0,101

Carotenoides (µg/g) 101,95 0,708 37,74 -

� O tratamento térmico reduziu a população de Cl. butyricum em 2,05 ciclos logarítmicos
(F97ºC=2,25min), e para os bolores causou uma destruição de 25297,22 ciclos
(F97ºC=1,58min). Carotenoides (µg/g) 101,95 0,708 37,74 -(F97ºC=1,58min).

�Houve aumento da maciez das fatias, aumento dos pigmentos alaranjados, com mudanças significativas do pH e redução de carotenoides, com
pequena diminuição da umidade. No líquido de cobertura houve aumento de sólidos, da cor e do pH. A boa aceitação sensorial do produto
mostrou que aplicando o processo proposto, junto à fragilidade na pós-colheita e às características do pimentão in natura, viabiliza-se a
pequena diminuição da umidade. No líquido de cobertura houve aumento de sólidos, da cor e do pH. A boa aceitação sensorial do produto
mostrou que aplicando o processo proposto, junto à fragilidade na pós-colheita e às características do pimentão in natura, viabiliza-se a
produção de pimentão em conserva, com alto rendimento e estabilidade microbiológica mínima de 90 dias à temperatura ambiente,
valorizando o desenvolvimento de produtores regionais e diminuindo as perdas pós-colheita.valorizando o desenvolvimento de produtores regionais e diminuindo as perdas pós-colheita.
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