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PALAVRAS–CHAVE: Armazenagem – Mamão – Abacaxi – Ozônio – Radiação Ultravioleta-C 

 INTRODUÇÃO  E  OBJETIVOS  

Na produção de frutas e hortaliças minimamente processadas, uma das etapas mais importantes é a sanitização, sendo que os mais utilizados no Brasil são a base de cloro, 

principalmente o hipoclorito de sódio. A busca por alternativas técnicas viáveis ao cloro tem apontado para outros métodos de sanitização, tanto químicos quanto físicos, 

para uso na indústria. Neste contexto, a radiação ultravioleta C (UV-C) e a água ozonizada tem se mostrado uma alternativa promissora, podendo ou não estar associado 

com a utilização de embalagem com atmosfera modificada.  

O objetivo desse trabalho foi monitorar a qualidade do abacaxi ‘Pérola’ e mamão ‘Formosa’ minimamente processado (MP) após a aplicação de radiação UV-C.  

MÉTODOS FÍSICOS DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA-C PARA 

SANITIZAÇÃO DE FRUTAS MINIMAMENTE PROCESSADAS 

MATERIAL E MÉTODOS – Esquema do processamento e Análises realizadas 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram utilizados frutos de mamão “Formosa” e abacaxi “Pérola”, obtidos na CEASA-Campinas e transportados para o Laboratório de Tecnologia Pós-Colheita da 

FEAGRI/UNICAMP e enquanto não foi processada a matéria prima permaneceu sob refrigeração em câmara fria a 12 ± 2ºC por 24 horas. O processamento mínimo seguiu 

o seguinte fluxograma para mamão e abacaxi respectivamente: 

CONCLUSÕES 

A sanitização com radiação UV-C e água ozonizada promoveram a redução da contagem microbiana do mamão ‘Formosa’ e do abacaxi ‘Pérola’ minimamente 

processados, podendo ser usados como substitutos do hipoclorito de sódio; a radiação UV-C com a vantagem de utilizar menor quantidade de água no processo. 
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Nas amostras estudadas não houve presença de E.coli e Salmonella spp., o 

que está em conformidade com os padrões estabelecidos com a RDC n˚12 

de 02 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, que estabelece ausência destes microrganismos. 

 

Mamão e Abacaxi – UV-C 

Para todas as intensidades de radiação houve redução de 1 ciclo log, em 

relação ao T4 para bolores e leveduras. Para o abacaxi MP, o teor de ácido 

ascórbico diminuiu enquanto que para o mamão MP aumentou ligeiramente. 

O pH aumentou após a aplicação de radiação UV-C para as duas frutas e a 

concentração de sólidos solúveis foi inversamente proporcional à 

intensidade de radiação aplicada ao mamão MP. Os resultados obtidos 

indicam que o mamão MP do T3 (3,6 KJ.m-2) e o abacaxi MP do T1 (1,2 

kJ.m-2), mantidos a 5±1 ºC, mantiveram as características mais próximas do 

produto sem tratamento, nas mesmas condições. 

Mamão – água ozonizada 

 

Os valores de coliformes totais foi estimado (< 1,x10³(est)), uma vez que não houve 

tubos com crescimento positivo após a incubação. 

Na análise físico-química, não houve diferença significativa entre os tratamentos 

durante os dias de armazenamento refrigerado, para a acidez titulável, embora tenha 

apresentado tendência à elevação com o decorrer do armazenamento, variando de 

acordo com cada tratamento. Não houve diferença significativa nas concentrações de 

SS para todos os tratamentos ao longo do armazenamento, exceto para o T6 (0,75ml 

L-1  por 102,30s) que apresentou um ligeiro decréscimo nos valores, que oscilaram de 

9,18 ± 0,13 a 10,63 ± 0,02. 

 

As concentrações de O2 e CO2 apresentaram o mesmo comportamento na primeira 

hora após o processamento, quando ocorreu o pico da respiração.   Ao longo do 

armazenamento refrigerado, o tratamento que apresentou maior taxa respiratória foi o 

controle (T1), sendo que o T2 (0,50ml L-1  por 30s) apresentou menor taxa respiratória. 

Para a radiação UV-C foi utilizado o equipamento construído no Laboratório de Tecnologia Pós-Colheita da FEAGRI/UNICAMP, com adaptações aos procedimentos 

desenvolvidos por AMARAL (2010). O produto processado foi submetido a aplicação de radiação UV-C nas intensidades de 1,2 kJ m-2 (T1), 2,4 kJ m-2 (T2), 3,6 kJ m-2 

(T3) e 0,0 kJ m-2 (T4 – controle) para as duas frutas. Para a água ozonizada foi utilizado o equipamento da marca Ecozon Plus LTDA nas seguintes combinações: 0,50ml 

L-1  por 30s (T2); 0,50ml L-1  por 90s (T3); 0,40ml L-1  por 60s (T4); 0,75ml L-1  por 28,59s (T5); 0,75ml L-1  por 102,30s (T6) e o controle (T1) sem tratamento. Os produtos 

MP foram armazenados a 5±1 oC.  

Avaliou-se a população microbiana e alterações físico-químicas (pH, sólidos solúveis, acidez titulável e ácido ascórbico), além da composição gasosa no interior das 

embalagens.  


