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RESUMO 

 
MOREIRA, Mônica Santana, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, junho de 2015. 
Impregnação a vácuo de β-caroteno e luteína em salada de frutas minimamente 
processada. Orientador: Afonso Mota Ramos. Coorientadores: Eliane Maurício 
Furtado Martins e Paulo Cesar Stringheta. 
 
O presente trabalho objetivou adicionar corantes naturais com função antioxidante em 

salada de frutas minimamente processada pelo método de impregnação a vácuo. O 

tempo de impregnação a vácuo foi determinado por meio de análises físico-químicas 

de cor, firmeza e carotenoides totais nos tempos 0 e 8 dias de armazenamento a 5 °C. 

Posteriormente, as saladas de frutas minimamente processadas foram submetidas à 

impregnação a vácuo pelo tempo determinado, sendo adicionadas de diferentes 

proporções de く-caroteno e luteína no produto e solução 1% de ácido ascórbico. O 

tratamento controle foi submetido ao mesmo procedimento sem a presença dos 

corantes naturais, já o tratamento in natura não foi submetido a impregnação a vácuo, 

ficando imerso em solução contendo 1% de ácido ascórbico pelo tempo determinado. 

As saladas foram armazenadas a 5 ºC por 8 dias e submetidas as análises de pH, acidez, 

sólidos solúveis totais (SST), vitamina C, cor, incorporação de componentes, firmeza, 

perda de massa, carotenoides, porosidade, coliformes a 30 e 45 ºC, contagem de 

psicrotróficos, contagem de fungos filamentosos e leveduras e análise sensorial. 

Constatou-se que o tempo de aplicação de vácuo e restauração da pressão atmosférica 

de 7 minutos esteve dentre os que apresentaram as maiores médias tanto para cor, 

quanto para firmeza e carotenoides totais, sendo este o tempo estabelecido neste 

experimento. Verificou-se que os valores de pH, acidez total titulável e teor de sólidos 

solúveis das saladas mantiveram-se estáveis ao longo do período de estocagem. A 

impregnação a vácuo promoveu a diminuição das características de cor nas saladas de 

frutas minimamente processadas ao longo do tempo de armazenamento a 5 °C. A 

diminuição dos valores de vitamina C ao longo do tempo de armazenamento podem 

estar atribuídos ao tempo de exposição das amostras ao oxigênio. A técnica de 

impregnação a vácuo promoveu ruptura nas junções da parede celular, facilitando a 

liberação da água e contribuindo para que houvesse maior perda de massa e firmeza 

durante o período de estocagem das saladas. Porém, esta técnica foi eficiente para 

incorporar componentes na salada de frutas minimamente processada contendo 

banana, mamão, manga e pêssego. Observou-se que o teor de carotenoides diminuiu 

ao longo do tempo de armazenamento, provavelmente devido a exposição das saladas 
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de frutas à luz, oxigênio e meio ácido. Constatou-se que as saladas se encontraram 

dentro dos padrões legais vigentes apenas para coliforme a 45 °C, apresentando 

contagem elevada de micro-organismos psicrotróficos e fungos e leveduras a partir do 

4° dia de armazenamento. Com relação a análise sensorial, observou-se que as 

amostras consumidas logo após o processamento obtiveram escores médios maiores 

do que as amostras que ficaram armazenadas durante 4 dias a 5 °C. Portanto, foi 

possível concluir que a impregnação a vácuo é uma técnica que permite a máxima 

retenção de carotenoides em frutas, apesar de favorecer a ocorrência de danos com 

relação a cor e firmeza de todas as frutas utilizadas para elaborar o produto ao longo 

do período de armazenamento a 5 °C. Além disso, a ingestão diária de 25 g de salada 

logo após o processamento é capaz de suprir a quantidade diária recomendada para 

carotenoides e metade da quantidade diária recomendada para vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

xv 

 

ABSTRACT 
 
MOREIRA, Mônica Santana, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, June, 2015. 
Impregnation vacuum β-carotene and lutein in minimally processed fruit salad. 
Adviser: Afonso Mota Ramos. Co-advisers: Eliane Maurício Furtado Martins and 
Paulo Cesar Stringheta. 
 
The purpose of this study is to added natural pigments with antioxidant function in 

fruit salad minimally processed by vacuum impregnation method. The vacuum 

impregnation time was determined by analysis of physical-chemical color, firmness 

and total carotenoids into 0 and 8 days of time storage at 5 °C. Subsequently, the 

minimally processed fruit salads were subjected to vacuum impregnation by a 

determined vacuum impregnation time, being added in different proportions of く-

carotene and lutein in the product and 1% of ascorbic acid solution. The control 

treatment was subjected to the same procedure without the presence of natural 

colorings, on the other hand the treatment in natura was not subjected to vacuum 

impregnation, being immersed in a solution containing 1% of ascorbic acid by a 

determined time. The salads were stored at 5 ° C for 8 days and submitted to pH, 

acidity, total soluble solids (TSS), vitamin C, color, components  incorporation, 

firmness, mass loss, carotenoids, porosity, coliforms at 30 and 45 ° C, psychrotrophic 

count, filamentous fungi and yeast counts and sensory analysis.  It was found that the 

vacuum application and restoration of the atmospheric pressure time  of 7 minutes has 

always been among those who had the highest average for both color, and for firmness 

and total carotenoids, which is the time used in this experiment. It was found that pH 

values, titratable acidity and soluble solids content of the salads were stable over the 

storage period. The vacuum impregnation has promoted the reduction of color 

characteristics in minimally processed fruit salads over the storage time at 5 ° C. The 

decrease in vitamin C values over the storage time may be assigned to the exposure 

time of the samples to oxygen. The vacuum impregnation technique promoted rupture 

in the cell wall junctions, facilitating the release of the water and contributing to the 

mass loss were higher and firmness during the storage period of the salads. However, 

this technique was efficient in incorporating components for fruit salad minimally 

processed containing banana, papaya, mango and peach. It was observed that the 

carotenoid content decreased during the storage time, probably due to exposure of the 

fruit salads to light, oxygen and acidic. It was found that the salads are within the 

current legal standards only for coliforms at 45 ° C, with a high count of psychrotrophic 
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microorganisms, fungi and yeasts from the 4th day of storage. In relation of sensory 

analysis, it was observed that the samples immediately consumed after processing had 

higher mean scores than the samples that were stored for 4 days at 5 ° C. Therefore, it 

was concluded that the vacuum impregnation is a technique that allows for maximum 

retention of carotenoids in fruits, despite favoring the occurrence of damages in 

relation of a color and firmness of all fruits used to produce the product over the period 

of storage at 5 ° C. Furthermore, the daily intake of 25 g of salad after the processing 

is able to supply the daily recommended amount of carotenoids and half the daily 

recommended amount of vitamin C.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, com uma produção 

de aproximadamente 776 mil toneladas de frutas tropicais, ficando atrás apenas da 

Índia, que ficou com a primeira posição produzindo cerca de 4,3 milhões de toneladas, 

e da China, que produziu aproximadamente 2,8 milhões de toneladas em 2012 (FAO, 

2015).  

Diante disso, tem se notado um aumento significativo no consumo de frutas e 

hortaliças frescas no país devido às mudanças do estilo de vida da população e pela 

preferência em se alimentar de forma mais saudável, optando por alimentos ricos em 

nutrientes como fibras, minerais e vitaminas. Estudos epidemiológicos têm mostrado 

a relação entre o aumento da ingestão de frutas e hortaliças e a redução do risco de 

doenças crônicas não transmissíveis como osteoporose, câncer, doenças 

cardiovasculares e obesidade. 

A procura dos consumidores por alimentos práticos, rápidos, saudáveis e de 

qualidade tem sido cada vez maior, contribuindo para que haja um aumento no 

consumo de frutas e hortaliças minimamente processadas, sendo que esses produtos, 

apesar de sofrerem alterações físicas, apresentam características semelhantes às dos 

produtos in natura. Muitas frutas cultivadas no Brasil apresentam características 

desejáveis ao processamento mínimo, como maçã, banana, melão, mamão, goiaba e 

manga, sendo a elaboração de salada de frutas uma alternativa viável e saudável, 

considerando a praticidade oferecida ao consumidor que adquire uma diversidade de 

frutas prontas para o consumo. 

Além do valor nutricional, os consumidores também exigem segurança 

alimentar e atributos sensoriais de qualidade. Assim, a aceitação do alimento pelo 

consumidor está diretamente relacionada com a aparência dos produtos, sendo a cor a 

característica sensorial inicialmente avaliada. A cor pode ser transmitida por corantes 

naturais ou artificiais, sendo que os corantes naturais, além de atribuir cor aos 

alimentos, também fornecem benefícios a saúde do consumidor.  

Os carotenoides são um grupo de corantes naturais responsáveis por 

fornecerem as cores amarelo, laranja e vermelho para muitas frutas e hortaliças. Além 

de fornecer cor, os carotenoides apresentam alguns benefícios a saúde dos 

consumidores, como por exemplo o fornecimento de vitamina A para o corpo, redução 
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de danos na retina do olho e até redução do risco de câncer de próstata. Porém os 

carotenoides são facilmente degradados quando expostos a luz, calor ou pH durante 

processamento e armazenamento de alimentos, sendo necessário explorar técnicas que 

permitam a máxima absorção desses compostos para a manutenção das características 

nutricionais e de qualidade. 

Desta forma, a impregnação a vácuo tem surgido como uma técnica alternativa 

com o intuito de acelerar o processo de transporte de massa que consiste na imersão 

de um produto poroso na solução impregnante aplicando-se vácuo por um dado 

período de tempo, proporcionando a saída de parte dos gases oclusos nos poros. Após 

o período de vácuo, a pressão atmosférica é restabelecida no sistema e a amostra 

permanece imersa na solução por um período de tempo, resultando na entrada da 

solução externa pela ação do mecanismo hidrodinâmico (HDM) (ANINO; 

SALVATORI; ALZAMORA, 2006; FITO, 1994; FITO; PASTOR, 1994; FITO et al., 

1996). 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é adicionar corantes naturais com 

função antioxidante em salada de frutas minimamente processada pelo método de 

impregnação a vácuo a fim de preparar um alimento funcional à base de frutas e, ao 

mesmo tempo, agregar valor ao produto e contribuir para o aumento do consumo de 

frutas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Elaborar salada de frutas minimamente processada adicionada de く-caroteno e 

luteína por impregnação a vácuo. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar o tempo de pressão de vácuo para impregnar く-caroteno em salada 

de frutas minimamente processada; 

 Quantificar a concentração de く-caroteno e luteína presente na salada de frutas 

minimamente processada após a impregnação a vácuo; 

 Determinar as características físico-químicas (pH, acidez total titulável, 

sólidos solúveis totais, textura, cor, vitamina C, porosidade, incorporação de 

componentes e perda de massa) da salada de frutas minimamente processada 

adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo ao longo do 

período de armazenamento; 

 Avaliar a qualidade microbiológica (coliformes a 30 e 45 °C, contagem de 

fungos filamentosos e leveduras e contagem de micro-organismos 

psicrotróficos) da salada de frutas minimamente processada adicionada de く-

caroteno e luteína por impregnação a vácuo ao longo do período de 

armazenamento; 

 Avaliar a aceitação sensorial das amostras de salada de frutas minimamente 

processadas do tratamento controle e impregnado a vácuo com a solução 

corante selecionada como a melhor mistura; 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Alimentos funcionais: definição e benefícios 

Os consumidores têm procurado cada vez mais dietas que contribuem para a 

saúde e o bem-estar e entre os alimentos que atendem essa demanda, aqueles com 

propriedades funcionais têm atraído a atenção da população (MARTINS et al., 2013).  

O termo "alimentos funcionais" foi introduzido pelo governo japonês, em 

meados da década de 1980 (CHONAN, 2011). Segundo a legislação brasileira, 

alimento funcional é definido considerando a alegação de propriedade funcional sendo 

“aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente 

tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do 

organismo” (BRASIL, 1999). 

Os benefícios dos alimentos funcionais são decorrentes de vários efeitos 

metabólicos e fisiológicos que contribuem para um melhor desempenho do organismo 

do indivíduo que os ingere. Ferrari; Torres (2010) explicam que isto acontece devido 

ao mecanismo de ação que pode ser definido como “[...] as vias bioquímicas e 

fisiológicas ou farmacológicas pelas quais uma determinada substância interage com 

os componentes celulares e/ou teciduais para realizar um consequente efeito 

biológico”. 

Os efeitos dos alimentos funcionais vêm sendo estudados, principalmente, nas 

patologias, como o câncer, diabetes, hipertensão, mal de Alzheimer, doenças ósseas, 

cardiovasculares, inflamatórias e intestinais. Para que esses alimentos sejam eficazes 

é preciso que seu uso seja regular e também esteja associado ao aumento da ingestão 

de frutas, hortaliças, cereais integrais, carne, leite de soja e alimentos ricos em ômega-

3 (VIDAL et al., 2012).  

   

3.2. Frutas e hortaliças minimamente processadas: definição, mercado e 

processamento 

Segundo a Associação Internacional de Produtos Minimamente Processados, 

esses produtos são definidos como qualquer fruta ou hortaliça, ou ainda qualquer 

combinação delas, que foi alterada fisicamente a partir de sua forma original, embora 

mantenha o seu estado fresco. Independente do tipo, ele é selecionado, lavado, 

descascado e cortado, resultando em um produto 100% aproveitável que, 
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posteriormente, é embalado ou pré-embalado com o intuito de oferecer aos 

consumidores frescor, conveniência e qualidade nutricional (IFPA, 2015). 

No Brasil, o mercado desses produtos aponta para um futuro promissor em 

virtude da melhoria da qualidade dos produtos ofertados, da necessidade de hábitos de 

vida mais saudáveis, do maior número de pessoas morando sozinhas, do aumento da 

renda e da maior facilidade para adquirir produtos já prontos para o consumo 

(CARNELOSSI, 2011). 

Para Alves et al. (2010), o processamento mínimo de frutas e hortaliças pode 

contribuir para a redução de desperdícios, além de possibilitar maior praticidade e 

economia de tempo no preparo diário de alimentos, cada vez mais necessários ao 

agitado mundo moderno. Porém, estes produtos apresentam uma vida útil limitada 

devido ao processamento, o que acelera as reações bioquímicas e aumenta a 

susceptibilidade à contaminação microbiana (BOTELHO et al., 2010). 

Nos produtos minimamente processados, o escurecimento é desencadeado 

principalmente durante as etapas de descascamento e corte, já que nestas etapas os 

substratos fenólicos localizados nos vacúolos entram em contato com as enzimas 

catalizadoras das reações de oxidações dos polifenóis que estão associadas às 

estruturas de membranas dos plastídios (SILVA et al., 2007), levando à perda de 

vitaminas, ao escurecimento e à perda de sabor (SOUZA; DURIGAN, 2007). Além 

disso, as reações de escurecimento são favorecidas pela presença do oxigênio e 

condições ideais de pH, temperatura e atividade de água. 

A qualidade e a segurança dos alimentos minimamente processados estão 

intimamente relacionadas à metodologia de processamento, qualidade da matéria-

prima, uso de embalagens apropriadas e às condições adequadas de armazenamento 

(CANTWELL; SUSLOW, 2002). O manuseio excessivo durante o descascamento, o 

fracionamento, a lavagem e embalagem aumentam os riscos da presença de micro-

organismos patogênicos transmissores de doenças ao consumidor (FANTUSI; 

PUSCHMANN; VANETTI, 2004). 

A sanitização dos produtos minimamente processados também tem importante 

papel na manutenção da qualidade e no aumento da vida útil, além da diminuição da 

deterioração (LIMA, 2005). Sandhya (2010) aponta que o controle adequado da 

temperatura durante o preparo dos produtos, a refrigeração durante a distribuição e a 

comercialização são essenciais para a manutenção da qualidade.  
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A escolha da embalagem não é importante apenas para manter o equilíbrio das 

concentrações de O2 e de CO2, mas também para minimizar o crescimento dos micro-

organismos e como consequência, aumentar a vida útil do produto (WILEY, 1994; 

WATADA; QI, 1999). Assim, a embalagem vai auxiliar na redução da perda de água, 

do crescimento de micro-organismos e outras reações (WATADA; KO; MINOTT, 

1996; WATADA e QI, 1999). 

Porém, existem algumas maneiras de contornar as alterações nos minimamente 

processados, tais como adição de agentes que evitam o escurecimento enzimático 

como ácido cítrico e ácido ascórbico; adição de sorbato de potássio para evitar a 

multiplicação de fungos; adição de cloreto de cálcio para diminuir a perda de peso; 

utilização de filmes plásticos que modificam a atmosfera a que as frutas estarão 

submetidas e o armazenamento das frutas em temperaturas baixas (LIMA et al., 2005). 

O controle da resposta fisiológica durante os processos de preparação é o fator 

chave para obter um produto minimamente processado de boa qualidade 

(SAAVEDRA DEL AGUILA et al., 2008). 

 

3.2.1. Salada de Frutas 

Frutas e hortaliças são componentes essenciais de uma dieta saudável. Há uma 

crescente demanda por estes produtos, causando uma expansão do mercado de frutas 

e hortaliças minimamente processadas (OLAIMAT; HOLLEY, 2012).  

Rosado; Pires; Perez (2008) realizaram uma pesquisa com consumidores que 

se encontravam nos supermercados locais da cidade de Viçosa sobre suas preferências 

e implicações no mercado de salada de frutas minimamente processadas, e constataram 

que aproximadamente 80% dos entrevistados consomem salada de frutas caseira e 

apenas 20% não possuem esse hábito. Dos 20% que não consomem esse tipo de 

produto, os principais motivos são: não gostam de preparar (61,5%) e não gostam 

desse tipo de alimento (38,5%). Porém, o consumo da salada de frutas, em sua maioria, 

ocorre uma vez por mês (28,1%), sendo que apenas 5,9% dos entrevistados consomem 

salada de frutas diariamente. Essa pouca ocorrência no consumo pode estar associada 

ao tempo de preparo do produto, o que implicaria na pouca disposição das pessoas em 

realizar tal tarefa.  

As saladas de frutas são consideradas um bom substrato para o crescimento de 

micro-organismos devido ao seu elevado teor de água que favorece o crescimento de 

leveduras e bactérias; a intensa manipulação durante o preparo que pode levar a 
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contaminação por micro-organismos indicadores; além de condições inadequadas de 

temperatura durante o armazenamento (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 

Devido a esses problemas, pesquisadores tem buscado constantemente 

tecnologias que auxiliem no aumento da vida útil das frutas minimamente processadas 

como o uso de revestimento comestível (FONTES et al., 2008), antioxidantes (MELO; 

VILAS BOAS, 2006), utilização de bactérias láticas (BETORET et al., 2011; 

MARTINS, 2012; RODRIGUES, 2013; OLIVEIRA, 2014), dentre outros.  

 

3.2.1.1. Banana 

A banana (Musa spp., grupo AAA, cv. "Brasil") é uma das frutas mais 

populares do mundo, sendo tradicionalmente considerada como fruto funcional, 

devido a sua composição nutricional, presença de compostos bioativos e sabor 

agradável (MOHAPATRA et al., 2010). Além disso, esta fruta é rica em carboidratos, 

ácido ascórbico, く-caroteno, açúcares solúveis, fenóis e minerais como potássio e 

cálcio. Particularmente, esta fruta pode prevenir doenças crônicas como a disfunção 

cardiovascular e degeneração muscular devido suas propriedades antimicrobianas e 

terapêuticas (AGOPIAN et al., 2008; PRASANNA; PRABHA; THARANATHAN, 

2007; SUNDARAM et al., 2011).  

A casca da banana constitui-se em uma “embalagem” individual, de fácil 

remoção, higiênica e, portanto, prática e conveniente. A ausência de suco na polpa e a 

ausência de sementes duras, além de sua disponibilidade durante todo o ano, também 

contribuem para a sua aceitação (FASOLIN et al., 2007).  

Em 2014, o Brasil foi considerado o quinto maior produtor de banana do 

mundo, com produção de cerca de 6,83 × 106 toneladas numa área de 520 mil hectares 

(IBGE, 2014). Como consequência, a banana é considerada como o alimento básico 

de mais de 400 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, não apenas como 

uma fruta popular, mas também como uma fonte de carboidrato vital.  

Por amadurecer rapidamente, a banana pode apresentar mudanças 

significativas de atributos físico-químicos e bioquímicos, como a transformação do 

amido em sacarose, redução mineral e formação de sabor, já que ao amadurecer a fruta 

verde torna-se amarela e ao longo desse processo se tornará perecível (MOHAPATRA 

et al., 2010; ALKARKHI et al., 2011). 
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Portanto, esforços são necessários para desenvolver tecnologias pós-colheita 

para manter a qualidade e prolongar a vida de prateleira desta fruta durante o 

armazenamento e transporte (HUANGA et al., 2014). 

 

3.2.1.2.  Mamão 

 O mamão (Carica papaya) é nativo da América tropical e é amplamente 

conhecido na Índia, Sri Lanka, Arquipélago Malaio, América Central, Havaí e 

Antilhas. Sua maior produção está no Brasil, Peru, Venezuela e Filipinas, estando 

disponível para o consumo ao longo de todo o ano e apresentando boa aceitabilidade 

entre crianças e adultos (SENTANIN; RODRIGUEZ-AMAYA, 2007). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), no ano de 2012 a produção de mamão diminuiu aproximadamente 16% quando 

comparada com a de 2011. Além disso, a Índia liderou o ranking mundial de produção 

desta fruta, com 5,1 milhões de toneladas produzidas em 2012, seguido do Brasil, que 

obteve uma produção equivalente a 1,5 milhões de toneladas. Os principais países 

produtores de mamão são a Índia, Brasil, Nigéria, Indonésia e México (FAO, 2015). 

Esta fruta apresenta polpa delicada e saborosa, cujas características de textura, 

cor e aroma, além da baixa acidez e o bom equilíbrio entre açúcares e ácidos orgânicos, 

tornam esta fruta um alimento ideal e saudável para pessoas de todas as idades 

(MEDINA et al., 1980; FABI; PERONI; GOMEZ, 2010).  

O mamão (Carica papaya L.) é uma fruta tropical que apresenta elevada 

demanda nos mercados internacionais (OLIVEIRA; VITÓRIA, 2011). Contém alto 

teor de antioxidantes, tanto de variedades hidrossolúveis e lipossolúveis, incluindo as 

vitaminas C, E e A, trazendo inúmeros benefícios à saúde, que vão desde redução dos 

riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, degeneração macular à proteção 

contra o câncer de cólon e de próstata (ALI; ONGA; FORNEY, 2014). Além disso, o 

mamão maduro é uma excelente fonte de carotenoides, vitaminas, proteínas e 

polissacarídeos (WAGHMARE; ANNAPURE, 2013).  

Por ser um fruto climatérico, ele amadurece rapidamente após a colheita, o que 

ocorre devido a produção de etileno e aumento da taxa respiratória (FONTES et al., 

2008), apresentando distúrbios fisiológicos, sendo suscetível a estresses bióticos ou 

abióticos (PASCHOLATI, 2003). Esses problemas geralmente resultam em uma alta 

porcentagem de perda do produto (CHEN et al., 2003; SHIGA et al., 2009; 
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OLIVEIRA; VITÓRIA, 2011), caracterizando um fruto bastante perecível na fase pós-

colheita (FONTES et al., 2008). 

 

3.2.1.3. Manga 

A manga (Mangifera indica L.) é uma fruta polposa, de tamanho variável, 

aroma e cor atrativos, que faz parte do grupo das frutas tropicais de importância 

econômica (BALLY, 2011), não só pela aparência exótica, mas também por ser rica 

em nutrientes.  

Esta fruta constitui importante fonte de compostos bioativos, dentre os quais se 

destacam os carotenoides e a vitamina C (MELO; ARAÚJO, 2011). Estes compostos 

bioativos, por exibirem propriedade antioxidante, atuam retardando a velocidade da 

reação de oxidação, protegendo o organismo humano contra espécies reativas de 

oxigênio e contra a peroxidação lipídica nas membranas celulares e, por isso, 

contribuem para a prevenção de doenças cardiovasculares e cânceres (PADILHA; 

PINHEIRO, 2004; SILVA; CALLOU DE SÁ, 2012). 

A Índia se destaca como o maior produtor de manga do mundo com 15,2 

milhões de toneladas produzidas, seguida da China (4,5 milhões de toneladas), 

Paquistão (1,9 milhões de toneladas), México (1,7 milhões de toneladas) e Brasil (1,1 

milhões de toneladas) (FAO, 2015). 

No entanto, ocorre grande perda de manga durante o período pós-colheita 

ocorre devido à falta de tratamento pós-colheita e processamento adequado. Assim, é 

necessário desenvolver novos produtos utilizando as novas tecnologias de 

processamento para aumentar o valor desta fruta e satisfazer a crescente demanda dos 

consumidores por alimentos processados (ZOU et al., 2013). 

 

3.2.1.4.  Pêssego 

O pêssego (Prunus persica L. Batsch) é nativo da China, onde tem sido 

cultivado há pelo menos 3000 anos (ZHANG et al., 2008). Em 2012, este país se 

destacou por apresentar a maior produção de pêssego do mundo, com um aumento de 

aproximadamente 5% em relação ao ano anterior (FAO, 2015). Esta fruta também tem 

sido largamente cultivada na Europa e nas Américas e sua produção destina-se ao 

consumo in natura e processado, suprindo o mercado de agosto-setembro a fevereiro-

março (SENTANIN; RODRIGUEZ-AMAYA, 2007).  
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Por ser uma das frutas mais apreciadas no mundo, o pêssego destaca-se pelo 

seu sabor, valor nutritivo e cor atraente, sendo ricas em ácido ascórbico, carotenoides 

(provitamina A), compostos fenólicos e são consideradas ótimas fontes de 

antioxidantes (TOMAS-BARBERAN et al., 2001; BYRNE, 2002). 

O pêssego é um fruto climatérico, que continua amadurecendo depois de ser 

colhido da planta mãe, podendo haver produção de sabor desagradável caso não seja 

devidamente armazenado ou seja contaminado por micro-organismos. Seu 

amadurecimento envolve uma série de alterações fisiológicas e bioquímicas que 

induzem a alteração de cor (degradação da clorofila e biossíntese de carotenoides), 

textura (rompimento da parede celular) e sabor (formação de açúcar e biossíntese de 

compostos voláteis) (GIOVANNONI, 2001).  

Desta forma, há a necessidade de desenvolver técnicas pós-colheita que 

contribuiam para melhorar a qualidade dos pêssegos durante o armazenamento e 

transporte (GUOHUA et al., 2012). 

 

3.3. Corantes 

Segundo a Resolução n° 44 de 1997, considera-se corante a substância ou 

mistura de substâncias que possuem a propriedade de conferir ou intensificar a 

coloração do alimento (BRASIL, 1977). 

Os corantes ocupam lugar importante na produção de alimentos, pois entre os 

atributos sensoriais, a cor desempenha um papel preponderante na escolha e seleção 

de alimentos, levando o consumidor a comprar ou rejeitar um produto (ARAÚJO, 

2011). 

Geralmente alimentos processados requerem o uso de corantes para melhorar 

sua aparência, já que alguns produtos durante o processamento perdem a sua cor 

natural (HOUGHTON; HENDRY, 1995). Desta forma, os corantes são usados para 

restaurar possíveis perdas de coloração que ocorrem durante a produção e 

armazenamento, para manter a uniformidade do produto e atender as expectativas dos 

consumidores, além de tornar os produtos mais atrativos (CUNHA, 2008). 

Diferentes tipos de pigmentos têm sido utilizados como aditivos e/ou 

suplementos na indústria de alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos, alimentos 

para animais e outras aplicações (BOO et al., 2011). No entanto, devido aos problemas 

que a ingestão de corantes artificiais pode causar ao corpo humano (toxicidade e 

carcinogenicidade), a substituição desses corantes por corantes naturais tem sido 
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bastante pesquisada e tem tido boa aceitação pelo mercado consumidor (ALVES, 

2011). 

Além de conferir cor aos alimentos, muitos corantes naturais têm propriedades 

benéficas à saúde humana, auxiliando na redução do risco de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). Com isso, sua utilização, além de melhorar a aparência dos 

alimentos, pode auxiliar a promover a saúde de quem se alimenta destes produtos. 

Dentre as substâncias bioativas encontradas em alimentos que estão relacionadas à 

nutrição e saúde estão as clorofilas, carotenoides, antocianinas, betalaínas, entre outros 

(DECKER et al., 2005; VOLP; RENHE; STRINGHETA, 2009). 

 

3.3.1. Carotenoides 

Os carotenoides são um grupo de pigmentos naturais responsáveis pelas cores 

amarelo, laranja e vermelho em muitas frutas e hortaliças. Além do atributo de cor, são 

precursores de vitamina A para o corpo, atuam na redução de danos a retina do olho e 

reduzem o risco de câncer de próstata (RODRIGUEZ-AMAYA, 2010). Os 

carotenoides também são considerados fortes antioxidantes devido à sua capacidade 

para capturar oxigênio singlete e eliminar o radical peroxil (AL-DUAIS, 2009).  

No entanto, estes compostos não são estáveis e são facilmente degradados 

quando expostos à luz, calor ou pH durante o armazenamento e processamento de 

alimentos (KOPEC et al., 2012). A degradação faz com que haja não só a diminuição 

da intensidade de sua cor original, mas também a perda do valor nutritivo (SHEN et 

al., 2014). 

Os carotenoides são classificados de acordo com sua estrutura química, em 

carotenos (por exemplo, く-caroteno e licopeno) e xantofilas (por exemplo, luteína e 

zeaxantina), sendo o く-caroteno o mais estudado, dada à sua função precursora da 

vitamina A (RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004). Carotenoides que possuem 

pelo menos um anel く-ionona não substituto ligado a uma cadeia poliênica pode ser 

convertido em vitamina A, sendo que uma das vantagens deste tipo de carotenoide é 

ser bioconvertida pelo organismo apenas quando houver carência, evitando a 

hipervitaminose (JÚNIOR et al., 2012).  

Os carotenoides têm a estrutura básica de tetraterpeno de quarenta carbonos, 

formado por oito unidades isoprenoides de cinco carbonos, ligados de tal forma que a 

molécula seja linear e simétrica, com a ordem invertida no centro. Este esqueleto 

básico pode ser modificado através de várias maneiras, como reações de hidrogenação, 
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desidrogenação, ciclização, migração de dupla ligação, encurtamento ou extensão da 

cadeia, rearranjo, isomerização, introdução de substituintes e oxidação. Os 

carotenoides hidrocarbonetos (contendo apenas carbono e hidrogênio) são chamados 

de carotenos, representados pelos α, く e け- caroteno, licopeno e bixina; e os derivados 

oxigenados, de xantofilas, representados pela capsorubina, capsantina criptoxantina, 

zeaxantina, xantofila e luteína. O sistema de duplas ligações conjugadas serve como 

cromóforo, ou seja, confere a habilidade de absorver luz na região do visível. São 

necessárias, aproximadamente, sete ligações duplas conjugadas para que o carotenoide 

apresente coloração. O sistema de duplas ligações conjugadas também confere a estes 

pigmentos alta reatividade química, podendo ser facilmente isomerizados e oxidados. 

A Figura 1 apresenta a estrutura dos principais carotenoides (VALDUGA, 2005; 

GOMES, 2012). 

 

 

 

Figura 1. Esquema dos carotenoides (PALACE et al., 1999). 

 

Os carotenoides estão presentes em todos os organismos fotossintetizantes, 

sendo que as frutas e hortaliças constituem a maior fonte na dieta humana, presentes 

como microcomponentes, desempenhando função no mecanismo fotossintétido nas 

plantas (BOBBIO; BOBBIO, 2003; VALDUGA, 2005; AISSA, 2010). 
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3.3.1.1. β-caroteno 

O く-caroteno é o carotenoide mais abundante na alimentação humana, e umas 

das suas principais atividades é a de ser precursor de vitamina A. Exerce função 

antioxidante e protetora ao DNA, e por se depositar em maior quantidade na pele 

humana, desempenha importante função fotoprotetora (FAGUNDES, 2012).  

No entanto, a utilização industrial do く-caroteno torna-se difícil devido à sua 

instabilidade sob calor, luz e oxigênio, sendo sua degradação muito rápida em 

condições ambientes apresentando, assim, baixa estabilidade quando comparado aos 

antioxidantes sintéticos (MATTEA et al., 2009; HOU et al., 2012). 

Por ser um potente antioxidante, o betacaroteno apresenta ação protetora contra 

doenças cardiovasculares (KRIS-ETHERTON et al., 2002), e tanto os carotenos 

precursores de vitamina A, quanto os não precursores parecem apresentar ação 

preventiva contra o câncer, agindo, principalmente, como sequestrante de radicais 

livres (GRAJEK; OLEJNIK; SIP, 2005; MORAES; COLLA, 2006; DELLA LUCIA 

et al., 2008).  

Por não possuir uma legislação que estabeleça o valor da ingestão diária 

recomendada, o teor de く-caroteno foi baseado na ingestão diária de vitamina A. A 

RDC Nº. 269 de 22 de setembro de 2005 recomenda a ingestão de 600 µg de retinol 

para adultos, equivalente a aproximadamente 3,6 mg de く-caroteno (BRASIL, 2005). 

 

3.3.1.2. Luteína 

 A luteína é um carotenoide encontrado principalmente em frutas, hortaliças 

(MURILLO; MELÉNDEZ-MARTÍNEZ; PORTUGAL, 2010) e flores (PICCAGLIA; 

MAROTTI; GRANDI, 1998), sendo conhecido como um pigmento amarelo, que é 

utilizado para melhorar a aparência de alimentos e bebidas. É o segundo carotenoide 

mais prevalente no plasma humano, porém instável ao calor, luz e oxigênio, devido à 

sua estrutura de oito ligações duplas conjugadas (SUBAGIO; WAKAKI; MORITA, 

1999), e por possuir baixa solubilidade em água (MITRI et al., 2011). 

 Uma das funções mais estudadas da luteína é o papel essencial que esta 

desempenha sobre a saúde dos olhos. A luteína atua juntamente com seu isômero 

zeaxantina, e está concentrada na mancha amarela da retina do olho também chamada 

de mácula lútea. Atua como um filtro de luz azul, e, portanto, pode contribuir para a 

prevenção da degeneração macular relacionada a doenças oculares como a catarata 

(ROBERTS; GREEN; LEWIS, 2009).  
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A luteína pode ser encontrada naturalmente em vegetais folhosos verde escuro 

como espinafre, couve, brócolis como também em abóbora, frutas e na gema do ovo. 

Quando a ingestão dietética de luteína não é suficiente, pode ser complementada por 

suplementos dietéticos ou pelo consumo de alimentos que são enriquecidos com tal 

composto (RODÍC et al., 2012). 

Não existe recomendação diária oficial de luteína, porém um estudo realizado 

na Universidade de Harvard demonstrou a existência de uma forte correlação positiva 

entre a prevenção da degeneração macular e a ingestão diária de 6 mg de luteína por 

dia (HAMMOND; WOOTEN; SNODDERLY, 1996). 

 

3.4. Impregnação a vácuo 

Durante os últimos anos um grupo de tecnologias emergentes têm crescido 

significativamente em popularidade por causa do interesse na formação de uma 

estrutura que impeça a deterioração de compostos bioativos. Entre estas tecnologias 

pode-se citar microencapsulação, uso de filmes e revestimentos comestíveis e 

impregnação a vácuo (BETORET et al., 2011; SUÁREZ-JACOBO et al., 2011). 

Considerando a estrutura porosa de alguns alimentos e a existência de gás no 

interior destes poros, Fito; Pastor (1994) propuseram uma teoria para explicar a 

impregnação a vácuo de alimentos, denominada Mecanismo Hidrodinâmico (HDM) 

(FITO, 1994). Esse mecanismo (Figura 2) consiste em promover variações de pressão 

no sistema, fazendo com que ocorra impregnação de solução na matriz através da 

geração de gradientes de pressão macroscópicos e dos mecanismos de capilaridade e 

difusão, reduzindo o tempo do processo de transferência de massa. Ao submeter o 

produto que está imerso em uma solução a pressões sub-atmosféricas, primeiramente 

o gás sofre uma expansão para atingir um equilíbrio com a pressão imposta ao sistema 

promovendo uma desgaseificação da estrutura porosa do alimento e na sequência 

ocorre uma penetração do líquido nos poros do meio, visando restaurar este equilíbrio 

de pressões do sistema. Com a restauração da pressão atmosférica, irá ocorrer um novo 

gradiente de pressão que tende a atuar como a força motriz que promoverá o 

preenchimento dos espaços intercelulares com a solução em questão. A quantidade de 

líquido impregnado na estrutura porosa dependerá do nível de desgaseificação e da 

pressão de trabalho (ANDRÉS; FITO; CHIRALT, 1995).  

A impregnação a vácuo (IV) tem sido usada com sucesso para incorporar 

vitaminas (CORTÉS; OSORIO; GARCÍA, 2007), minerais (BARRERA; BETORET; 
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FITO, 2004) e micro-organismos probióticos (BETORET et al., 2011; RODRIGUES, 

2013; OLIVEIRA, 2014) em frutas e hortaliças. O estudo de Watanabe et al. (2011), 

avaliou o potencial de IV para proteger compostos ativos dentro de alimentos, com 

resultados bem-sucedidos.  

Este método implica em uma rápida mudança na composição dos alimentos e 

caminhos mais curtos difusivos modificando as condições que controlam a 

transferência de massa. A impregnação a vácuo pode ser útil para introduzir 

substâncias dissolvidas ou dispersas diretamente na estrutura porosa da matriz dos 

alimentos, em processos em que as operações de sólido-líquido estão presentes: salga, 

desidratação osmótica, extração de óleo de solventes líquidos, incorporação de 

aditivos em alimentos, e outros (MUJICA-PAZ et al., 2003a; SCHMIDT; CARCIOFI; 

LAURINDO, 2008; MARTÍNEZ-VALENCIA et al., 2011). 

A melhoria da qualidade de alimentos com estrutura porosa por impregnação a 

vácuo é principalmente devido à utilização de um tratamento suave, a uma temperatura 

relativamente baixa de processamento que minimiza os danos do calor para os tecidos 

do produto, e preserva a cor, o aroma natural e quaisquer nutrientes termo-lábeis 

(ESCRICHE et al., 2000; MORAGA et al., 2009). Assim, a impregnação a vácuo 

também é vantajosa na prevenção da descoloração de pedaços de fruta contra 

escurecimento enzimático e oxidativo sem o uso de antioxidantes devido à remoção 

do oxigênio dos poros (ALZAMORA et al., 2000).  

O esquema do processo de impregnação a vácuo está demonstrado na Figura 

2. 
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Figura 2. Esquema do processo de impregnação a vácuo (FITO, 1994). 

 

Para alcançar uma maior e mais eficiente impregnação, esta técnica depende 

principalmente das características da matéria-prima como a morfologia celular, forças 

intercelulares e diâmetros dos poros, a fim de predizer o volume máximo de solução 

que pode ser impregnado (SCHULZE et al., 2012). Em alimentos sólidos porosos 

como algumas frutas e hortaliças, os mecanismos de transferência de massa são 

difíceis de serem identificados devido à complexa morfologia dos tecidos 

(KEURENTJES et al., 1992). 

No entanto, a impregnação a vácuo pode provocar danos na estrutura das 

células de vegetais. Esses danos estão relacionados com o fenômeno de deformação-

relaxação e se deve a expansão e saída do gás e líquido nativo, na etapa de vácuo. Este 

líquido que é arrastado para fora do poro pelo gás que se expande pode induzir efeitos 

irreversíveis. A intensidade com que estas deformações ocorrem vai depender 

principalmente das propriedades mecânicas da amostra e do tempo e pressão de vácuo 

aplicado (SAUREL, 2004). Esses efeitos geralmente levam a perda da rigidez da 

estrutura pelo “debonding” (desligamento) ou ruptura da parede celular (Figura 3) 

(MERLIN, 2007). 
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Figura 3. "Debonding" (desligamento) e ruptura da parede celular que podem ocorrer 

em tecidos vegetais (CHIRALT et al., 2001). 

 

A intensidade com que estas deformações ocorrem no tecido vai depender da 

porosidade, propriedades mecânicas, tamanho e forma do alimento. Além disso, a 

viscosidade da solução de impregnação ou solução externa, as propriedades físicas e 

químicas dos compostos fisiologicamente ativos, a pressão de vácuo e os tempos de 

aplicação do vácuo e restauração da pressão atmosférica também influenciam na 

ocorrência das deformações (FITO et al., 1996; ZHAO; XIE, 2004; SAUREL, 2004; 

LAURINDO et al., 2007). 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os experimentos foram realizados na Planta Piloto de Processamento de Frutas 

e Hortaliças, no Laboratório de Ciência de Produtos de Frutas e Hortaliças, no 

Laboratório de Análise Sensorial, no Laboratório de Microbiologia do Departamento 

de Tecnologia de Alimentos (DTA) e no Laboratório de Análise de Vitaminas do 

Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa (UFV), campus 

Viçosa, Minas Gerais. 

 

4.1.  Matéria-prima 

Para elaborar a salada de frutas, foram utilizadas as seguintes frutas: banana 

Prata, mamão Papaya, manga Adem e pêssego Nacional. As frutas foram adquiridas 

no comércio de Viçosa – MG e selecionadas em estágio de maturação comercial. 
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O corante natural utilizado na determinação do tempo de impregnação a vácuo 

foi く-caroteno BC-200-WSS, líquido e para fins alimentícios, doado pela Christian 

Hansen (Horsholm, Dinamarca). A formulação de く-caroteno continha entre 1,9 e 

β,1% de く-caroteno e coloração alaranjada. 

Já para a elaboração da salada de frutas minimamente processada adicionada 

de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo, utilizou-se os corantes naturais く-

carotene 10% CWS e FloraGLO® Lutein 5% CWS/S-TG, doados pela DSM 

Nutritional Products Ltd (Basel, Switzerland), ambos em pó e para fins alimentícios. 

O く-caroteno possui coloração vermelha-acastanhada e a luteína possui coloração que 

vai do avermelhado ao vermelho. 

 

4.2. Processamento mínimo das frutas e elaboração da salada 

Após aquisição, as frutas foram encaminhadas para a Planta Piloto de 

Processamento de Frutas e Hortaliças do Departamento de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, onde foram lavadas em água potável para eliminação de impurezas e 

sujidades e imersas em água potável a 5 ºC, com adição de Sumaveg®, 

Dicloroisocianurato de sódio (Diversey Lever), na concentração de 200 mg.L-1 de 

cloro residual ativo por um período de 20 minutos. O enxágue foi realizado imergindo 

as frutas em solução clorada na concentração de 20 mg.L-1 durante 5 minutos, sendo 

que após esta etapa as frutas foram descascadas e cortadas manualmente em cubos de, 

aproximadamente, 2 cm2 com auxílio de facas de aço inoxidável. Após o corte de cada 

fruta, foi elaborada a salada contendo a mesma proporção de todas as frutas. 

 

4.3. Determinação da concentração dos corantes 

Por não existir recomendação diária para carotenoides, foi necessário 

padronizar as concentrações dos corantes naturais que foram adicionados nas saladas 

de frutas por impregnação a vácuo, optando-se por utilizar a concentração de 6 mg 

para cada corante.  

 

4.4. Delineamento experimental 

O delineamento empregado para estudar o efeito combinado das variáveis く-

caroteno e luteína foi o de mistura binária com variações proporcionais às 

concentrações e a realização de três repetições no ponto central, totalizando 7 ensaios. 

As concentrações dos ensaios estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Delineamento experimental de mistura binária para く-caroteno e Luteína.  

Ensaio 
Codificados Concentração  

β-caroteno Luteína β-caroteno Luteína 

1 1 0 6 mg 0 mg 

2 0 1 0 mg 6 mg 

3 0,75 0,25 4,5 mg 1,5 mg 

4 0,25 0,75 1,5 mg 4,5 mg 

5 0,5 0,5 3 mg 3 mg 

 

As saladas de frutas minimamente processadas foram avaliadas sensorial, 

microbiológica e físico-quimicamente. As avaliações físico-químicas foram realizadas 

nos tempos 0, 2, 4, 6 e 8 dias de armazenamento e as determinações microbiológicas 

nos tempos 0, 4 e 8 dias de armazenamento. Os resultados foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA), segundo modelo experimental de mistura binária com 3 

repetições no ponto central.  

Após definir a melhor proporção da mistura dos corantes naturais baseada nos 

resultados obtidos das análises físico-químicas e microbiológicas, foi utilizado o 

delineamento em blocos casualizados com três repetições, referente ao tratamento 

escolhido como o melhor, para a obtenção dos resultados da análise sensorial que foi 

realizada nos tempos 0 e 4 dias de armazenamento. 

Na Figura 4 estão apresentadas as 2 etapas do experimento. 
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IV: Impregnação a vácuo 

 

 

Figura 4. Esquema do experimento constituído de 2 etapas. 

 

4.5. Preparo da solução de β-caroteno e luteína 

Os corantes naturais foram pesados e diluídos em água, na proporção de 1:1, 

ou seja, para cada grama de salada de frutas foram adicionados 1 mL de solução 

corante, a fim de se obter 6 mg de く-caroteno, de luteína e da mistura em diferentes 

1ª Etapa 

2ª Etapa 
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proporções de ambos os corantes na solução impregnante em uma porção de 25 g de 

salada. 

 

4.6. Determinação do tempo de pressão de vácuo da impregnação 

A salada de frutas minimamente processada foi imersa em soluções contendo 

6 mg de く-caroteno. Essa solução, com as frutas imersas, foi submetida a uma pressão 

de vácuo de 500 mmHg por 3 min, 5 min, 7 min e 10 min, e, em seguida, a pressão 

atmosférica foi restabelecida pelo mesmo tempo aplicado na etapa de pressão de vácuo 

(BETORET et al., 2010). 

Após este tratamento, foram realizadas, nos tempos 0 e 8 dias de 

armazenamento, análises de textura, cor e carotenoides totais na salada de frutas 

minimamente processada impregnada com corante natural く-caroteno. Foram 

determinadas as quantidades dos compostos impregnados nas saladas e o menor tempo 

de impregnação que permitiu maior teor de く-caroteno, além de características 

favoráveis de cor e textura instrumental, foi definido como tempo de impregnação a 

ser utilizado no experimento. 

 

4.7. Tratamento da salada de frutas com ácido ascórbico 

As saladas adicionadas de く-caroteno, luteína e a mistura em diferentes 

proporções de ambos os corantes por impregnação a vácuo foram tratadas com ácido 

ascórbico impregnando uma solução de ácido ascórbico 1 %, juntamente com o 

corante, no tempo determinado no item 4.6, a fim de inibir ou retardar o escurecimento 

enzimático, conforme Martins (2012), por apresentar menor custo e contribuir no 

enriquecimento do conteúdo de vitamina C, além de ser um produto inócuo e natural. 

 

4.8. Impregnação a vácuo 

Após o processamento mínimo, as saladas de frutas foram imersas em uma 

solução contendo diferentes proporções de corantes naturais, dependendo do 

tratamento, e solução de ácido ascórbico 1%. As soluções impregnantes com as frutas 

imersas foram submetidas a uma pressão de vácuo de 500 mmHg pelo período 

determinado no item 4.6, e, em seguida, a pressão atmosférica foi restabelecida pelo 

mesmo tempo utilizado na etapa de pressão de vácuo (BETORET et al., 2010). 

A Figura 5 mostra o equipamento que foi utilizado para a realização da IV de 

corantes naturais em salada de frutas minimamente processada. 
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Figura 5. Equipamento utilizado para realizar a impregnação a vácuo. 

 

 No tratamento controle, as frutas presentes na salada de frutas minimamente 

processada foram imersas em uma solução contendo 1% de ácido ascórbico sem adição 

de corantes naturais e foram submetidas ao mesmo processo de impregnação a vácuo. 

Já o tratamento in natura foi imerso em solução contendo 1% de ácido ascórbico, não 

sendo submetido à impregnação a vácuo, ficando apenas imerso pelo tempo 

determinado no item 4.6. 

Após a impregnação a vácuo, a salada de fruta foi drenada para a retirada do 

excesso de solução, acondicionada em bandejas de polietileno tereftalato (PET) com 

tampa do mesmo material e armazenadas a 5 °C por 8 dias. 

 

4.9. Análises físico-químicas 

As análises físico-químicas foram realizadas nos tratamentos adicionados de く-

caroteno, luteína e a mistura de ambos os corantes (em proporção 0,5 : 0,5; 0,25 : 0,75; 

0,75 : 0,25) por impregnação a vácuo e nos tratamentos controle e in natura nos tempos 

0, 2, 4, 6, e 8 dias para acompanhar a vida de prateleira. 

 

4.9.1. Determinação de pH, acidez total titulável e teor de sólidos solúveis totais 

As análises de pH, acidez total titulável e sólidos solúveis totais foram 

realizadas nos tempos 0, 2, 4, 6 e 8 dias de armazenamento do produto a 5 ºC, conforme 

metodologia da AOAC (2000).  
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Para a realização dessas análises, todas as frutas utilizadas para compor a salada 

de frutas foram juntamente trituradas e, então, foram pesados 10 g de amostra triturada 

para a determinação do pH, diluídos em 100 mL de água destilada, sendo esta mistura 

homogeneizada e analisada utilizando potenciômetro (Tecnopon). Para determinar a 

acidez, em percentual de ácido cítrico, foram adicionadas 3-4 gotas de indicador 

fenolftaleína sobre o homogenato que foi titulado com uma solução 0,1 molL-1 de 

NaOH até mudança de cor para rósea. 

A determinação do teor de sólidos solúveis totais foi realizada diretamente em 

refratômetro de bancada modelo ABBÉ, a temperatura de 25 ºC, sendo os resultados 

expressos em ºBrix. 

 

4.9.2. Determinação de cor 

A cor superficial das saladas de frutas adicionadas de く-caroteno, luteína e da 

mistura dos dois corantes naturais em diferentes proporções por impregnação a vácuo 

e dos tratamentos controle e in natura foi avaliada utilizando-se o equipamento Color 

Reader CR-10 (Konica) nos tempos 0, 2, 4, 6 e 8 dias de armazenamento do produto a 

5 ºC,. A determinação de cor foi realizada pela leitura direta de reflectância das 

coordenadas L*, a*, b* empregando a escala CIELAB L*, por ser adotada como 

padrão pela Comissão Internacional de Iluminação. Para cada amostra foram 

realizadas três leituras em diferentes pontos do produto a fim de se obter o resultado 

médio. 

Além das coordenadas base, foram medidas as seguintes coordenadas:  

 Ângulo Hue (Hº), que corresponde à tonalidade: 

 

Hº = arctg (b*/ a*), onde a*>0; b*>0 

 Hº = 180º + arctg (b*/ a*), onde a*<0; b*>0 

 Hº = 270º + arctg (b*/ a*), onde a*<0; b*<0 

 Hº = 360º + arctg (b*/ a*), onde a*>0; b*<0 

 

 Índice Chroma (C*), que expressa a saturação ou intensidade da cor: 

 

C* = [(a*)2 + (b*)2]1/2 
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 Diferença de cor total (E):  

 

((L*)² + (a*)² + (b*)² 

 

Em virtude das propriedades intrínsecas de cada fruta, a cor foi avaliada sempre 

individualmente, ou seja, em diferentes pontos de cada cubo de fruta minimamente 

processada. 

 

4.9.3. Determinação de vitamina C 

O teor de vitamina C foi determinado pelo método de Tillmans de acordo com 

Zenebon; Pascuet (2004) nos tempos 0, 2, 4, 6 e 8 dias de armazenamento a 5 ºC. Este 

método se baseia na redução do corante 2,6 diclorofenol indofenol por uma solução 

ácida de vitamina C. 

 O resultado foi expresso em miligramas de ácido ascórbico por 100 g de salada 

de fruta de acordo com a equação 1: 

 

 AA = V x F x などどA  (1) 

 

Em que: 

AA: ácido ascórbico por 100 g de salada de frutas (mg);  

V: volume da solução de Tillmans gasto na titulação (mL); 

F: fator da solução de Tillmans; 

A: peso da amostra (g). 

 

4.9.4. Determinação de firmeza e perda de massa 

A firmeza das frutas presentes nas saladas de frutas minimamente processadas 

adicionadas de corantes naturais (く-caroteno e luteína) e dos tratamentos controle e in 

natura mantidos a 5 °C foram determinadas em texturômetro TA-TX2 (Texture 

Technologies Corp./Stable Micro systems), com sonda cilíndrica de 5 mm de diâmetro 

(Aluminum Cylinder Probe SMS, P/25) e célula de carga de 5 Kg. As amostras foram 

comprimidas, na região do exocarpo da fruta, em 30 % da altura original, em um ciclo 

de compressão, com velocidade de pré-teste de 2 mm.s-1, teste de 1 mm.s-1 e pós-teste 

de 2 mm.s-1. Os índices de firmeza foram calculados a partir das curvas características 
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do perfil de textura gerada no programa Texture Expert Stable Micro Systems, sendo 

os resultados expressos em Newton (N), conforme Rodrigues (2013). 

 Além disso, foi determinada a perda de massa das saladas de frutas 

minimamente processadas adicionadas de く-caroteno e luteína por impregnação a 

vácuo por meio de pesagem em balança analítica, estabelecendo-se a relação entre o 

peso inicial das frutas minimamente processadas e durante o período de 

armazenamento a 5 ºC. A perda de massa foi expressa em porcentagem. 

 

4.9.5. Avaliação da incorporação da solução corante após a impregnação e 

porosidade das frutas presentes nas saladas 

A incorporação da solução corante após a impregnação foi determinada por meio 

de pesagem em balança analítica, estabelecendo-se a relação entre o peso das frutas 

que compunham a salada de frutas minimamente processadas antes e após a etapa de 

impregnação. Os resultados foram expressos em porcentagem e foram determinados a 

partir da equação 2:  

 

 IC =  m − mim  x などど (2) 

 

Em que: 

IC: índice de incorporação (%); 

mi: peso das frutas minimamente processadas antes da impregnação (g); 

m: peso das frutas minimamente processadas após a impregnação (g). 

 

 Já a porosidade foi determinada segundo Mújica-Paz et al. (2003b), sendo 

obtida a partir da determinação da densidade real e aparente, sendo calculada pela 

equação 3: 

 

 ε = な −  ρapρr  (3) 

 

Em que: 

Ɛ: porosidade das frutas que compuseram a salada de frutas; 

ρap: densidade aparente das frutas minimamente processadas (g/mL); 
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ρr: densidade real das frutas minimamente processadas (g/mL). 

 

4.9.6. Determinação de carotenoides totais 

O teor de carotenoides foi determinado por análise espectrofotométrica, 

conforme metodologia descrita por Rodriguez-Amaya (2001) com modificações. As 

amostras de salada de frutas foram trituradas e foi pesado 1 g para realização da 

análise. Em cada amostra foram adicionados 50 mL de acetona refrigerada. Em 

seguida, as amostras foram filtradas e transferidas para um funil de separação onde 

adicionou-se 40 mL de éter de petróleo. Os pigmentos ficaram retidos na parte superior 

do funil de separação, descartando-se a fase inferior. O resíduo foi lavado por mais 

quatro vezes ou até que a acetona fosse totalmente removida. O extrato em éter foi 

concentrado utilizando evaporador rotativo (IKA®, Modelo RV 10 BASIC) em 

temperatura de 35 ± 1°C, sendo transferido para um balão volumétrico completando-

se o volume para 50 mL com éter de petróleo. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro digital (modelo SP-200, BIOSPECTRO) no comprimento de onda 

de 450 nm. Para o cálculo do teor de carotenoides totais foi utilizada a equação 4: 

 

 Ct =  V x A x などP x E1cm1% (4) 

 

Em que:  

Ct: carotenoides totais (mg/g); 

V: volume do extrato (mL);  

A: absorvância; 

P: peso da amostra (g); 

E1cm1%: coeficiente de absortividade molar = 2592 a 450 nm. 

 

4.9.7. Extração e determinação de β-caroteno e luteína 

Os carotenoides foram extraídos segundo por Rodriguez-Amaya et al. (1976), 

com modificações. Cerca de 1 g de amostra foi pesada e reconstituída com 4 mL de 

água e, então, adicionada de 60 mL de acetona resfriada (dividida em três volumes de 

20 mL), homogeneizada em microtriturador, por aproximadamente 5 minutos após 

cada adição, e filtrada a vácuo em funil de “Büchner” utilizando-se papel de filtro. Em 

seguida, o filtrado foi transferido, em três frações, para um funil de separação contendo 
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50 mL de éter de petróleo resfriado, sendo cada fração lavada com água destilada para 

retirada total da acetona. Foi acrescentado sulfato de sódio anidro ao extrato em éter 

de petróleo para retirar qualquer resíduo de água que, porventura, tivesse restado e que 

pudesse prejudicar a evaporação do material. Posteriormente, o extrato em éter foi 

concentrado utilizando evaporador rotativo (IKA®, Modelo RV 10 BASIC) em 

temperatura de 35 ± 1°C, transferido para balão volumétrico de 25 mL, sendo o volume 

completado com éter de petróleo. 

Para análise, alíquotas de 10,0 mL do extrato foram evaporadas sob fluxo de 

nitrogênio gás, sendo o resíduo seco redissolvido em 2,0 mL de acetona. Os extratos 

foram filtrados em unidades filtrantes com porosidade de 0,45 µm, sendo injetados 50 

µL no cromatógrafo. 

A determinação dos carotenoides das saladas de frutas adicionadas de く-

caroteno e luteína por impregnação a vácuo e dos tratamentos controle e in natura foi 

realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), sendo utilizadas as 

condições cromatográficas descritas por Pinheiro-Sant'Ana et al. (1998), as quais 

incluem: sistema CLAE com detector de arranjo de diodos (DAD); coluna 

cromatográfica RP-18 Phenomenex Gemini (250 x 4,6 mm, 5 µm), munida de coluna 

de guarda Phenomenex ODS (C18) (4 mm x 3 mm). Foi utilizada fase móvel composta 

de metanol: acetato de etila: acetonitrila (80:10:10, v/v/v) com fluxo de 1,7 mL.min-1 

e tempo de corrida de 15 minutos. Os cromatogramas foram obtidos a 450 nm. A 

identificação de く-caroteno e luteína nas amostras foi realizada comparando-se os 

tempos de retenção obtidos para os respectivos padrões e para as amostras analisadas 

sob as mesmas condições. Além disso, foram comparados os espectros de absorção do 

padrão e do pico de interesse nas amostras, utilizando-se o detector de arranjos de 

diodos. 

 

4.10. Determinação das características microbiológicas 

As análises microbiológicas de coliformes a 30 °C e coliformes a 45 °C foi 

realizada pela técnica do Número Mais Provável (NMP) de acordo com Kornacki; 

Johnson (2001), utilizando-se caldo Lauril Sulfato Triptose para o teste presuntivo, 

Caldo Bile Verde Brilhante para confirmar coliformes a 30 °C e Caldo EC para 

confirmar coliformes que fermentam a 45 ºC. O resultado foi expresso em NMP por 

grama de salada de frutas. 
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A contagem de micro-organismos psicrotróficos foi determinada segundo 

Cousin; Jay; Vasavada (2001) utilizando-se Ágar Padrão para Contagem (PCA) e 

incubação a 7 °C por 10 dias. Para a contagem das colônias de psicrotróficos, foram 

selecionadas as placas contendo de 25 a 250 colônias e os resultados foram expressos 

em número de UFC (unidades formadoras de colônias) por grama do produto.

 Bolores e leveduras foram quantificados por contagem de unidades formadoras 

de colônia (UFC) em placas de Petri contendo Agar Batata Dextrose. Foram 

inoculados 0,1 mL da amostra diluída à concentração 10-1, 10-2 e 10-3, procedendo ao 

espalhamento com alça de Drigalski. As placas foram incubadas em estufa B.O.D. a 

25 ºC por 5 dias. Os ensaios foram realizados em duplicata (MATOS et al., 2011). 

 As amostras dos tratamentos controle, in natura e impregnados em solução 

contendo diferentes proporções de く-caroteno e luteína foram analisadas nos tempos 

0, 4 e 8 dias de armazenamento a 5 °C, a fim de avaliar as condições microbiológicas 

do produto no início, no meio e no fim da sua vida de prateleira. 

 

4.11. Avaliação sensorial 

A aceitação sensorial das amostras de salada de frutas minimamente 

processadas do tratamento controle e impregnado a vácuo com a melhor mistura foi 

realizada nos tempos 0 e 4 dias de armazenamento a 5 °C, por 50 provadores não 

treinados, em cabines individuais e sob luz branca, usando escala hedônica estruturada 

de nove pontos, variando de “desgostei extremamente” (1) a “gostei extremamente” 

(9) (MINIM, 2013), para os atributos cor, sabor, textura e impressão global. 

 

4.12. Análise estatística 

Para as análises físico-químicas e microbiológicas foram verificadas as variáveis 

Ensaio, Tempo e a interação Ensaio*Tempo. Para os resultados significativamente 

diferentes (p<0,05) foi utilizada a Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) para 

analisar os efeitos das variáveis independentes (x1, x2) do processo nas respostas (yi). 

As curvas de nível de superfície de resposta foram elaboradas conforme níveis 

estudados, utilizando-se as equações de regressão múltipla. A resposta foi escrita como 

sendo função (f) de x: yi = f (x1, x2). 

Os dados coletados na aceitação sensorial foram avaliados por meio da ANOVA 

com duas fontes de variação (ensaio e tempo) e interação Ensaio*Tempo para cada 

atributo sensorial. Os atributos sensoriais que demonstrarem diferença significativa 
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(p<0,05) foram avaliados utilizando a Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) 

juntamente a elaboração das curvas de nível conforme condições estudadas, 

utilizando-se equações de regressão múltipla. 

As análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico SAS (Statistical 

Analysis System – SAS Institute Inc., North Carolina, USA, 1989) versão 9.2 

licenciado para a Universidade Federal de Viçosa. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Determinação do tempo de pressão de vácuo da impregnação de β-

caroteno em salada de frutas minimamente processada 

A determinação do tempo de impregnação a vácuo é uma etapa importante a 

fim de garantir que o tempo determinado permita a máxima retenção da solução 

impregnante dentro da matéria sólida. Diante disso, para avaliar a determinação do 

tempo de impregnação a vácuo foram realizadas análises de cor, firmeza e 

carotenoides na salada de frutas minimamente processada adicionada de く-caroteno nos 

tempos 3, 5, 7 e 10 minutos de impregnação a vácuo e restauração da pressão atmosférica.  

Os resultados de cor de banana, mamão, manga e pêssego minimamente 

processados adicionados de く-caroteno em diferentes tempos de impregnação a vácuo 

estão apresentados nas Tabelas 2 a 5. 

Para as frutas banana e manga pode-se observar que no tempo 0 de 

armanzenamento não houve diferença significativa (p>0,05) entre todos os tempos de 

aplicação do vácuo e restauração da pressão atmosférica para as coordenadas L* e a*.  

Com relação a coordenada b* para banana, a coordenada a* para mamão e a 

coordenada L* para pêssego, os tempos 3, 5 e 7 minutos não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05) entre si e apenas o tempo 7 minutos apresentou diferença 

significativa (p<0,05) com relação ao tempo 10 minutos de aplicação do vácuo.  

Para manga e pêssego observa-se que o tempo 7 minutos de aplicação de vácuo 

e restauração da pressão atmosférica apresentou a maior média para a coordenada b*, 

apresentando diferença significativa (p<0,05) com relação aos demais tempos. 

Ainda com relação ao tempo 0 de armazenamento, pode-se observar que os 

tempos 3, 5 e 7 minutos não diferiram significativamente (p>0,05) entre si para a 

coordenada a* do mamão, diferindo apenas com relação ao tempo 10 minutos de 

aplicação de vácuo ao nível de 5% de probabilidade. Para a coordenada b*, é possível 
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verificar que os tempos de aplicação de vácuo de 7 e 10 minutos não diferiram 

significativamente (p>0,05) entre si, apresentando diferença significativa (p<0,05) em 

relação aos tempos 3 e 5 minutos.  

Além disso, pode-se observar também para a coordenada a* de pêssego que os 

tempos 5, 7 e 10 minutos de aplicação de vácuo não diferiram (p>0,05) entre si, 

havendo diferença significativa (p<0,05) apenas entre o tempo 3 minutos e os tempos 

7 e 10 minutos. 

Ao analisar os resultados de cor obtidos no 8° dia de armazenamento pode-se 

constatar que as coordenadas a* e b* da banana, a coordenada L* do mamão, a 

coordenada b* da manga e a coordenada a* do pêssego, não diferiram 

significativamente (p>0,05) entre os tempos 3, 5, 7, e 10 minutos de aplicação de vácuo 

e restauração da pressão atmosférica.  

Com relação a coordenada L* da banana observou-se que os tempos 3, 7 e 10 

minutos não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre si ao nível de 5% de 

probabilidade, sendo que apenas o tempo 7 minutos diferiu significativamente 

(p<0,05) do tempo 5 minutos de aplicação de vácuo.  

Para o mamão verificou-se que não houve diferença significativa (p>0,05) 

entre todos os tempos de aplicação de vácuo em relação a coordenada a*. Já para a 

coordenada b*, apenas os tempos 7 e 10 minutos não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05) entre si, diferindo significativamente (p<0,05) com relação aos 

tempos 3 e 5 minutos. 

De acordo com os resultados obtidos para manga, pode-se constatar que os 

tempos 3 e 7 minutos não apresentaram diferença significativa (p>0,05) para a 

coordenada L*, porém ambos os tempos apresentaram diferença em relação aos 

tempos 5 e 10 minutos. Já em relação a coordenada a* observa-se que o tempo de 

aplicação de vácuo de 7 minutos foi o que apresentou a maior média, diferindo 

significativamente (p<0,05) dos demais tempos. 

Ainda sobre o 8° dia de armazenamento, para o pêssego foi possível verificar 

que os tempos 7 e 10 minutos de aplicação de vácuo e restauração da pressão 

atmosférica não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre si com relação a 

coordenada L*, sendo que apenas o tempo 10 minutos interferiu significativamente 

(p<0,05) em relação aos tempos 3 e 5 minutos. Para a coordenada b* observa-se que 

o tempo 7 minutos apresentou a maior média e diferiu (p<0,05) dos demais tempos de 

aplicação de vácuo. 
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Tabela 2. Cor de banana minimamente processada adicionada de く-caroteno em diferentes tempos de impregnação a vácuo. 

Banana Cor 

Tempo 

(min) 

L* a* b* 

0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 

3 53,68 ± 3,69Aa 43,98 ± 1,49ABb 24,61 ± 3,86Aa 17,51 ± 1,40Ab 64,46 ± 2,74ABa 54,85 ± 1,82Ab 

5 54,75 ± 2,01Aa 35,48 ± 0,78Bb 27,48 ± 1,38Aa 19,58 ± 2,62Ab 68,22 ± 1,53ABa 49,70 ± 2,13Ab 

7 53,35 ± 0,56Aa 47,00 ± 2,14Ab 21,20 ± 1,53Aa 18,76 ± 0,97Ab 71,06 ± 0,04Aa 47,35 ± 1,52Ab 

10 50,25 ± 2,58Aa 42,41 ± 1,68ABb 22,33 ± 2,22Aa 18,01 ± 2,55Ab 63,15 ± 3,42Ba 51,96± 2,28Ab 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Tabela 3. Cor de mamão minimamente processado adicionado de く-caroteno em diferentes tempos de impregnação a vácuo. 

Mamão Cor 

Tempo 

(min) 

L* a* b* 

0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 

3 34,38 ± 2,71ABa 34,00 ± 2,93Ab 19,03 ± 1,67Aa 18,38 ± 3,25Ab 37,78 ± 1,89Ba 31,08 ± 1,11Bb 

5 33,86 ± 1,72Ba 29,13 ± 2,58Ab 18,05 ± 2,45Aa 16,41 ± 1,45ABb 34,83 ± 0,28Ca 33,85 ± 2,41Cb 

7 37,70 ± 3,27Aa 33,90 ± 2,83Ab 18,00 ± 0,84Aa 16,10 ± 2,96ABb 40,60 ± 3,75Aa 33,37 ± 1,14Ab 

10 34,15 ± 0,97Ba 27,72 ± 2,67Ab 14,93 ± 2,27Ba 14,95 ± 2,20Ab 40,75 ± 1,69Aa 32,62 ± 1,83ABb 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Tabela 4. Cor de manga minimamente processada adicionada de く-caroteno em diferentes tempos de impregnação a vácuo. 

Manga Cor 

Tempo 

(min) 

L* a* b* 

0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 

3 48,80 ± 2,00Aa 41,75 2,08Ab 14,53 ± 2,51Aa 14,68 2,72Bb 61,90 ± 3,00Ba 50,71 ± 1,42Ab 

5 46,01 ± 1,36Aa 37,66 ± 1,92Bb 14,83 ± 3,02Aa 13,03 0,67Cb 60,10 ± 2,76Ca 50,20 ± 1,74Ab 

7 48,50 ± 0,09Aa 41,76 ± 2,95Ab 16,85 ± 1,36Aa 16,56 ± 3,77Ab 63,23 ± 2,21Aa 50,50 ± 2,17Ab 

10 47,30 ± 1,74Aa 38,98 ± 3,56Bb 16,70 ± 1,66Aa 11,08 ± 1,29Db 56,76 ± 0,97Da 50,08 ± 2,99Ab 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Tabela 5. Cor de pêssego minimamente processado adicionado de く-caroteno em diferentes tempos de impregnação a vácuo. 

Pêssego Cor 

Tempo 

(min) 

L* a* b* 

0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 0 dias 8 dias 

3 41,31 ± 1,54ABa 33,23 ± 1,48Bb 15,97 ± 0,31Ba 13,35 ± 1,47Ab 48,53 ± 0,71Ca 41,58 ± 1,75Bb 

5 41,38 ± 1,60ABa 34,21 ± 0,14Bb 17,83 ± 1,30ABa 12,78 ± 1,66Ab 53,05 ± 1,19Ba 39,61 ± 3,17Bb 

7 43,91 ± 1,22Aa 35,80 ± 3,15ABb 18,81 ± 3,49Aa 14,18 ± 4,01Ab 56,78 ± 3,83Aa 51,88 ± 2,86Ab 

10 39,10 ± 3,43Ba 38,95 ± 1,74Ab 18,43 ± 2,94Aa 13,85 ± 1,19Ab 44,71 ± 2,30Da 43,41 ± 3,31Bb 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey.
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De acordo com os resultados obtidos nas Tabelas 2 a 5 para todas as frutas 

pode-se observar que os parâmetros de cor não contribuíram para a determinação do 

melhor tempo de impregnação a vácuo e restauração da pressão atmosférica, já que os 

resultados obtidos não foram conclusivos. Além disso, é possível constatar que o 

tempo de armazenamento e o tempo de pressão de vácuo não afetaram na escolha do 

melhor tempo de impregnação a vácuo e restauração da pressão atmosférica com 

relação a caracterização da cor das frutas. 

A partir dos resultados é possível afirmar que todas as frutas utilizadas para a 

elaboração da salada de frutas escureceram quando comparados os tempos 0 e 8 dias 

de armazenamento. Isto pode ser explicado devido a diminuição da coordenada L*, 

que indica a luminosidade, sendo que quanto mais próximo de 100 mais claro é o 

produto, e quanto mais próximo de 0 mais escuro é o produto.  

Martins (2012) avaliou a cor de salada de frutas contendo L. acidophilus e 

compostos inibidores do escurecimento demonstrando que a cor das frutas presentes 

na salada foi afetada pelo processamento e pelo período de armazenamento, 

concluindo que as saladas de frutas escureceram ao longo do tempo a 8 °C, o que foi 

constatado pela redução dos valores de L*. 

A coordenada a* está relacionada com a tonalidade e varia de verde (-60) a 

vermelho (+60). Já a coordenada b* representa a saturação e varia do azul (-60) ao 

amarelo (+60). Pode-se observar que todas as frutas analisadas mostraram uma 

tendência ao vermelho no que diz respeito a coordenada a*, porém quando comparados 

os tempos 0 e 8 dias de armazenamento, observa-se uma diminuição dos valores. Em 

relação a coordenada b*, as cores de todas as frutas tenderam ao amarelo, podendo-se 

observar também a diminuição dos valores da coordenada b* após 8 dias de 

armazenamento.  

Essa tendência ao amarelo pode ser explicada devido a coloração natural das 

frutas utilizadas na salada de frutas e a tendência ao vermelho se deve a colocaração 

laranja-avermelhada do corante natural く-caroteno. 

A Tabela 6 demonstra os resultados da firmeza para banana, mamão, manga e 

pêssego minimamente processados impregnados a vácuo com く-caroteno. Pode-se 

observar que no tempo 0 de armazenamento apenas manga e pêssego não apresentaram 

diferença significativa (p>0,05) entre os tempos de aplicação de vácuo.
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Para a firmeza da banana foi possível constatar que não houve diferença significativa (p>0,05) entre os tempos 3, 5 e 7 minutos de aplicação 

de vácuo, havendo diferença (p<0,05) apenas em relação aos tempos 3 e 7 minutos e o tempo 10 minutos. Já para o mamão, observa-se que no 

tempo 0 de armazenamento não houve diferença significativa (p>0,05) entre os tempos 5, 7 e 10 minutos, havendo diferença (p<0,05) apenas entre 

os tempos 3 e 7 minutos de aplicação de vácuo e restauração da pressão atmosférica. 

 

Tabela 6. Firmeza de banana, mamão, manga e pêssego minimamente processados adicionados de く-caroteno em diferentes tempos de impregnação 

a vácuo. 

 

Firmeza (N) 

Banana Mamão Manga Pêssego 

Tempo (dias) 

Tempo 

(min) 
0 8 0 8 0 8 0 8 

3 2,57 ± 0,33Aa 0,57 ± 0,06Bb 0,57 ± 0,06Ba 0,43 ± 0,12Bb 2,53 ± 0,31Aa 1,26 ± 0,01Bb 2,60 ± 0,15Aa 2,05 ± 0,03Bb 

5 2,34 ± 0,30ABa 0,76 ± 0,13ABb 0,76 ± 0,13ABa 0,42 ± 0,16Bb 2,38 ± 0,12Aa 1,23 ± 0,06Bb 1,68 ± 0,95Aa 1,40 ± 0,10Cb 

7 2,67 ± 0,31Aa 1,20 ± 0,45Ab 1,20 ± 0,45Aa 0,90 ± 0,15Ab 2,02 ± 0,15Aa 1,75 ± 0,22Ab 3,03 ± 0,19Aa 2,77 ± 0,07Ab 

10 1,71 ± 0,20Ba 1,08 ± 0,12ABb 1,08 ± 0,12ABa 0,30 ± 0,10Bb 2,12 ± 0,21Aa 1,81 ± 0,01Ab 3,16 ± 0,18Aa 2,94 ± 0,03Ab 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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No 8° dia de armazenamento foi possível verificar que para a banana os tempos 

5, 7 e 10 minutos não diferiram (p>0,05) entre si, apresentando diferença significativa 

apenas entre os tratamentos 3 e 7 minutos de impregnação. Para o mamão, observa-se 

que o tempo de impregnação 7 minutos apresentou diferença significativa (p<0,05) 

entre os demais tempos ao nível de 5% de significância. 

Com relação a manga e ao pêssego, pode-se afirmar que não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre os tempos 7 e 10 minutos, sendo que estes diferiram 

significativamente (p<0,05) quando comparados com os demais tempos de 

impregnação a vácuo. 

Além disso, é importante considerar que quando comparada a firmeza das 

frutas nos tempos 0 e 8 de armazenamento observa-se uma diminuição ao longo do 

tempo de estocagem. A diminuição da firmeza da banana e do mamão se deve 

principalmente por estas frutas apresentarem naturalmente uma textura tenra, ficando 

ainda mais prejudicada quando há a aplicação da impregnação a vácuo. 

Oliveira (2014), ao determinar o tempo de impregnação a vácuo de micro-

organismos probióticos em melão minimamente processado, observou que não houve 

diferença significativa (p>0,05) da firmeza entre os tempos 2, 4 e 6 minutos no tempo 

0 dia de armazenamento. Esse resultado também pode ser observado para smanga e 

pêssego minimamente processados adicionados de corantes naturais no tempo 0 de 

armazenamento, sendo que no 8° dia de estocagem os tempos 7 e 10 minutos não 

diferiram entre si e apresentaram diferença significativa (p<0,05) em relação aos 

tempos 3 e 5 minutos de impregnação a vácuo e restauração da pressão atmosférica. 

Para carotenoides totais pode-se afirmar que no tempo 0 de armazenamento 

não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre os tempos de impregnação a 

vácuo, porém no 8° dia de armazenamento é possível verificar que os tempos 3 e 7 

minutos não apresentam diferença significativa (p>0,05) entre si, diferindo 

significativamente (p<0,05) dos demais tempos de aplicação de vácuo e restauração 

da pressão atmosférica (Tabela 7). 
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Tabela 7. Carotenoides totais em salada de frutas minimamente processada adicionada 

de く-caroteno em diferentes tempos de impregnação a vácuo. 

Salada de Frutas Carotenoides (mg/g) 

Tempo 

(min) 
0 dias 8 dias 

3 0,11 ± 0,08Aa 

0,13 0,04Aa 

0,13 ± 0,06Aa 

0,13 ± 0,04Aa 

0,11 ± 0,05Aa 

0,09 ± 0,03Bb 

0,11 ± 0,01Ab 

0,08 ± 0,009Cb 

5 

7 

10 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si 

ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Segundo De-Ancos et al. (2011) não existe recomendação para consumo diário 

de carotenoides, porém alguns estudos sugerem a ingestão de 6 mg deste composto 

diariamente. Com isso, afirma-se que a salada de frutas minimamente processada 

consumida logo após o processamento fornece metade da quantidade sugerida para 

ingestão diária deste composto em uma porção de 30 g de produto quando submetida 

a uma pressão de 500 mmHg durante 3, 5, 7 e 10 minutos. Já no 8° dia de 

armazenamento, apenas as saladas de frutas submetidas a pressão de vácuo por 3 e 7 

minutos são capazes de fornecer a mesma quantidade de carotenoides consumindo a 

mesma quantidade de produto quando comparadas com as saladas de frutas no tempo 

0 de armazenamento. 

Diante da análise de todos os resultados obtidos para determinar o melhor 

tempo de impregnação a vácuo e restauração da pressão atmosférica, é válido 

considerar que o tempo 7 minutos esteve sempre dentre os que apresentaram as 

maiores médias tanto para cor, quanto para firmeza e carotenoides, sendo este o tempo 

estabelecido neste experimento para o período de vácuo a uma pressão de 500 mmHg, 

sendo utilizado o mesmo tempo no período de restauração da pressão atmosférica. 
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5.2. Determinação das características físico-químicas 

 

5.2.1. Determinação de pH, acidez total titulável e sólidos solúveis totais em 

salada de frutas minimamente processada adicionada de corante natural 

Verificou-se que não houve diferença significativa (p>0,05) de pH, acidez total 

titulável e sólidos solúveis totais entre os tratamentos controle, in natura e as diferentes 

proporções de corantes naturais nas saladas de frutas minimamente processadas. Com 

relação ao tempo de armazenamento, observou-se que também não houve diferença 

significativa (p>0,05) para todos os tratamentos avaliados, evidenciando que a 

impregnação a vácuo não afetou significativamente as características físico-químicas 

(Tabelas 8, 9 e 10). 

O valor médio de pH das saladas de frutas controle, in natura e com diferentes 

proporções de く-caroteno e luteína nos tempos 0, 2, 4, 6 e 8 dias de armazenamento 

foi 4,28 ± 0,35, sendo este um valor desejável visto que alimentos com baixos valores 

de pH inibem a ação de micro-organismos (SOUZA; CÓL, 2014). 

Fabbri (2014), ao avaliar as propriedades físico-químicas em saladas de frutas 

submetidas a diferentes doses de radiação gama, encontrou valor médio de pH de 4,3 

para a salada de frutas controle, ou seja, sem aplicação de radiação gama, sendo este 

valor próximo ao encontrado no presente trabalho. 
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Tabela 8. Valores médios de pH das saladas de frutas minimamente processadas controle, in natura e adicionadas de く-caroteno e luteína em 

diferentes proporções por impregnação a vácuo.  

pH 

Tempo (dias) Controle In natura 50 β : 50 L 100 β : 0 L 0 β : 100 L 75 β : 25 L 25 β : 75 L 

0 4,43 ± 0,04Aa 4,48 ± 0,12Aa 4,46 ± 0,23Aa 4,54 ± 0,20Aa 4,44 ± 0,25Aa 4,58 ± 0,12Aa 4,47 ± 0,27Aa 

2 4,54 ± 0,05Aa 4,56 ± 0,08Aa 4,58 ± 0,19Aa 4,60 ± 0,11Aa 4,59 ± 0,21Aa 4,62 ± 0,13Aa 4,57 ± 0,22Aa 

4 4,60 ± 0,09Aa 4,63 ± 0,10Aa 4,62 ± 0,16Aa 4,57 ± 0,24Aa 4,63 ± 0,20Aa 4,58 ± 0,19Aa 4,59 ± 0,17Aa 

6 4,57 ± 0,07Aa 4,56 ± 0,15Aa 4,61 ± 0,18Aa 4,60 ± 0,14Aa 4,61 ± 0,21Aa 4,58 ± 0,21Aa 4,57 ± 0,20Aa 

8 4,59 ± 0,07Aa 4,63 ± 0,09Aa 4,53 ± 0,19Aa 4,53 ± 0,09Aa 4,61 ± 0,24Aa 4,52 ± 0,18Aa 4,57 ± 0,17Aa 

              Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
く: く-caroteno; L: luteína. 

 

A acidez total titulável expressa em porcentagem de ácido cítrico para todos os tratamentos e em todos os tempos apresentou valor médio 

de 0,32 ± 0,11 mg de ácido cítrico por 100 g de amostra. Os ácidos orgânicos normalmente diminuem ao longo do tempo de armazenamento devido 

a sua utilização durante a respiração ou conversão em açúcares. Porém pode haver um aumento da acidez titulável durante o armazenamento em 
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decorrência do baixo metabolismo respiratório que pode acumular ácidos nos vacúolos à medida que os teores de sólidos solúveis aumentam 

(ALVES et al., 2010). 

 

Tabela 9. Valores médios de acidez total titulável das saladas de frutas minimamente processadas controle, in natura e adicionadas de く-caroteno 

e luteína em diferentes proporções por impregnação a vácuo.  

Acidez Total Titulável (mg de ácido cítrico / 100 g de amostra) 

Tempo (dias) Controle In natura 50 β : 50 L 100 β : 0 L 0 β : 100 L 75 β : 25 L 25 β : 75 L 

0 0,41 ± 0,02Aa 0,42 ± 0,12Aa 0,40 ± 0,08Aa 0,45 ± 0,06Aa 0,46 ± 0,07Aa 0,41 ± 0,02Aa 0,43 ± 0,04Aa 

2 0,34 ± 0,01Aa 0,35 ± 0,10Aa 0,37 ± 0,05Aa 0,40 ± 0,02Aa 0,39 ± 0,09Aa 0,33 ± 0,03Aa 0,34 ± 0,05Aa 

4 0,35 ± 0,10Aa 0,36 ± 0,07Aa 0,39 ± 0,03Aa 0,39 ± 0,03Aa 0,38 ± 0,09Aa 0,40 ± 0,03Aa 0,39 ± 0,10Aa 

6 0,43 ± 0,05Aa 0,41 ± 0,02Aa 0,43 ± 0,04Aa 0,40 ± 0,01Aa 0,39 ± 0,08Aa 0,45 ± 0,02Aa 0,37 ± 0,07Aa 

8 0,39 ± 0,09Aa 0,41 ± 0,03Aa 0,37 ± 0,03Aa 0,39 ± 0,10Aa 0,42 ± 0,07Aa 0,36 ± 0,01Aa 0,42 ± 0,12Aa 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

く: く-caroteno; L: luteína. 

 



   

40 

   

Ao observar os resultados de pH e acidez das saladas de frutas minimamente processadas adicionadas de corantes naturais por impregnação 

a vácuo é possível constatar que estes mantiveram-se estáveis ao longo do período de estocagem sob a temperatura de 5 °C. Este fato ocorreu, 

provavelmente, devido a diminuição do metabolismo respiratório das frutas causado pelo armazenamento sob refrigeração, dificultando o processo 

de maturação e contribuindo para que houvesse pouca formação de exsudado das frutas utilizadas para compor as saladas de frutas. 

 

Tabela 10. Valores médios de sólidos solúveis totais das saladas de frutas minimamente processadas controle, in natura e adicionadas de く-

caroteno e luteína em diferentes proporções por impregnação a vácuo.  

Teor de Sólidos Solúveis (°Brix) 

Tempo (dias) Controle In natura 50 β : 50 L 100 β : 0 L 0 β : 100 L 75 β : 25 L 25 β : 75 L 

0 11,0 ± 0,30Aa 11,6 ± 0,27Aa 11,8 ± 0,26Aa 11,7 ± 0,21Aa 11,2 ± 0,20Aa 11,8 ± 0,29Aa 11,7 ± 0,20Aa 

2 11,1 ± 0,27Aa 11,5 ± 0,28Aa 11,8 ± 0,32Aa 11,5 ± 0,24Aa 11,3 ± 0,28Aa 11,9 ± 0,28Aa 11,6 ± 0,21Aa 

4 11,5 ± 0,22Aa 11,5 ± 0,30Aa 11,5 ± 0,27Aa 11,6 ± 0,20Aa 11,3 ± 0,27Aa 11,3 ± 0,22Aa 12,0 ± 0,31Aa 

6 11,4 ± 0,27Aa 11,5 ± 0,31Aa 11,7 ± 0,29Aa 11,9 ± 0,21Aa 11,7 ± 0,27Aa 11,9 ± 0,21Aa 11,3 ± 0,29Aa 

8 11,2 ± 0,26Aa 11,5 ± 0,29Aa 11,5 ± 0,30Aa 12,1 ± 0,30Aa 12,1 ± 0,26Aa 11,8 ± 0,30Aa 11,0 ± 0,28Aa 

          Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
          く: く-caroteno; L: luteína. 
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Para o teor de sólidos solúveis, o valor médio de todos os tratamentos em todos 

os tempos de armazenamento foi de 11,84 ± 0,91 °Brix. Em geral, o conteúdo de 

sólidos solúveis tende a aumentar com o amadurecimento devido ao aumento do teor 

de açúcares simples do fruto, seja por biossíntese, pela degradação de polissacarídeos 

ou pela perda de água dos frutos resultando em maior concentração dos mesmos 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005; BENÍTEZ et al., 2013), o que não ocorreu nos 

tratamentos deste experimento, uma vez que as frutas que compunham a salada de 

frutas já estavam maduras desde o início da vida de prateleira. 

Lamikanra; Chen; Banks (2000), relataram que a estabilidade dos sólidos 

solúveis totais ao longo da vida de prateleira está associada à baixas temperaturas de 

conservação, o que pode estar associado ao presente experimento, visto que as saladas 

foram armazenadas a temperatura de 5 °C e não apresentaram diferença significativa 

(p>0,05) entre os tratamentos e ao longo do tempo de estocagem. 

Martins (2012) também não verificou influência do tempo (p>0,05) em relação 

ao pH, acidez e teor de sólidos solúveis de salada de frutas contendo abacaxi, banana, 

goiaba, maçã, mamão e manga. A autora obteve valor de pH de 4,15, 0,319% de acidez 

total titulável e 11,84 °Brix para a salada controle estando próximos aos valores médios 

encontrados neste experimento. 

A estabilidade das características físico-químicas encontradas neste 

experimento é favorável, visto que a variação destas características poderia causar 

prejuízos para a qualidade sensorial do produto ao longo do período de 

armazenamento. 

 

5.2.2. Determinação de cor 

Para todas as características de cor analisadas houve diferença significativa 

(p<0,05) com relação a cada fruta utilizada na salada, sendo necessário fazer um teste 

de comparação de médias a fim de avaliar a variação das coordenadas L*, a*, b*, 

ângulo Hue (H°) e índice Chroma (C*) de banana, mamão, manga e pêssego 

minimamente processados adicionados de diferentes proporções de く-caroteno e 

luteína por impregnação a vácuo (Tabela 9). 

Pode-se observar para a coordenada L* que a manga e a banana não 

apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre si, apresentando as maiores médias 

e diferindo significativamente (p<0,05) tanto do mamão quanto do pêsseogo. Com 
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isso, pode-se dizer que o mamão e o pêssego apresentam coloração mais escura quando 

comparados com a manga e a banana. 

Para a coordenada a*, é possível verificar que apenas o pêssego apresentou 

diferença significativa (p<0,05) em relação as demais frutas, sendo a fruta que 

apresentou a menor média.  

Com relação a coordenada b* e ao índice Chroma, a manga foi a fruta que 

apresentou a maior média diferindo significativamente (p<0,05) em relação a todas as 

frutas, ou seja, a manga foi a fruta que apresentou coloração mais intensa em relação 

as demais.  

Já para o ângulo Hue verifica-se que não houve diferença significativa (p>0,05) 

em relação a manga e ao pêssego, porém ambas as frutas apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) quando comparadas com as demais ao nível de 5% de 

significância. O ângulo Hue (H°) é expresso em graus e pode ser definido iniciando 

no eixo +a, sendo que 0° corresponde a +a (vermelho), 90° corresponde a +b (amarelo), 

180° corresponde a –a (verde) e 270° corresponde a –b (azul). Esta variável é usada 

para definir a tonalidade da cor, sendo válido observar que todas as frutas apresentaram 

valores mais próximos de 90°, correspondendo a tonalidade amarela, o que era 

esperado, visto que as frutas utilizadas para compor a salada de frutas foram escolhidas 

baseadas na coloração dos corantes く-caroteno e luteína utilizados durante a 

impregnação a vácuo. 
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Tabela 11. Variação das coordenadas L*, a*, b*, ângulo Hue (H°) e índice Chroma (C*) de banana, mamão, manga e pêssego minimamente 

processados adicionados de diferentes proporções de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Frutas L* a* b* H° C* 

Banana 39,95 ± 0,31A 25,80 ± 0,05A 49,70 ± 0,30B 62,87 ± 0,90B 56,10 ± 0,28B 

Mamão 26,49 ± 0,22B 23,63 ± 0,07A 39,22 ± 0,25C 58,82 ± 0,31C 45,97 ± 0,34C 

Manga 40,12 ± 0,53A 24,15 ± 0,14A 59,26 ± 0,21A 67,82 ± 0,06A 64,20 ± 0,10A 

Pêssego 30,37 ± 0,28B 19,52 ± 0,01B 41,85 ± 0,70C 65,54 ± 0,60A 46,56 ± 1,70C 

       Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Segundo Oliveira (2014), o maior volume de solução impregnante no tecido vegetal e o menor número de poros ou bolhas de ar no tecido 

resultou em uma maior refletância de feixes de luz promovendo a redução da luminosidade do produto, comprometendo as características sensoriais 

e a intenção de compra do produto, visto que a aparência é um dos principais parâmetros utilizados pelos consumidores no momento da compra. 

Em um estudo sobre a evolução do conteúdo probiótico e cor de maçãs impregnadas com bactérias de ácido láctico, Puente; Betoret; Cortés 

(2009) verificaram que após a impregnação a vácuo as fatias de maçã se tornaram mais escuras, confirmando o fato de a impregnação a vácuo 

reduzir a luminosidade das frutas devido à remoção do oxigênio dos poros com o aumento da reflectância. 

As frutas utilizadas na salada de frutas minimamente processada são excelentes fontes de carotenoides, pigmentos naturais que fornecem 

coloração vermelha, laranja e amarela aos alimentos e apresentam instabilidade ao calor, luz e ao pH durante o processamento e o armazenamento, 

podendo degradar-se facilmente causando a diminuição da cor original e a perda do valor das frutas. 
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Ao avaliar a interação entre os diferentes tratamentos e cada fruta utilizada para compor a salada de frutas para as coordenadas L*, a*, b*, 

H° e C* verificou-se que não houve diferença significativa (p>0,05) entre os tratamentos, ou seja, as coordenadas de cor não foram influenciadas 

pelos diferentes tratamentos aplicados (Tabelas 12, 13, 14 e 15). 

 

Tabela 12. Valores médios das coordenadas L*, a*, b*, ângulo Hue (H°) e índice Chroma (C*) de banana minimamente processada adicionada de 

diferentes proporções de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Banana L* a* b* H° C* 

Controle 37,19 ± 0,26A 25,63 ± 0,60A 47,82 ± 0,05A 67,47 ± 1,67A 60,96 ± 0,39A 

In natura 32,33 ± 0,90A 26,45 ± 0,24A 50,93 ± 0,33A 68,09 ± 0,23A 64,13 ± 0,93A 

50 β : 50 L 30,60 ± 0,13A 28,64 ± 0,52A 52,52 ± 0,69A 61,28 ± 0,45A 59,83 ± 0,29A 

100 β : 0 L 34,14 ± 0,56A 30,75 ± 0,16A 51,24 ± 0,22A 58,74 ± 0,82A 59,81 ± 0,84A 

0 β : 100 L 35,39 ± 0,78A 24,03 ± 0,94A 54,16 ± 0,01A 66,15 ± 0,59A 59,26 ± 0,17A 

75 β : 25 L 33,12 ± 0,32A 30,35 ± 1,78A 52,63 ± 0,92A 60,23 ± 0,27A 60,78 ± 0,20A 

25 β : 75 L 35,61 ± 0,03A 29,06 ± 0,83A 52,97 ± 0,23A 61,34 ± 0,04A 60,50 ± 0,10A 

        Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
        く: く-caroteno; L: luteína. 
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Tabela 13. Valores médios das coordenadas L*, a*, b*, ângulo Hue (H°) e índice Chroma (C*) de mamão minimamente processado adicionado 

de diferentes proporções de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Mamão L* a* b* H° C* 

Controle 23,29 ± 0,04A 26,64 ± 0,19A 45,10 ± 0,28A 56,82 ± 0,53A 50,25 ± 0,17A 

In natura 24,73 ± 0,48A 22,03 ± 0,74A 40,82 ± 0,94A 54,95 ± 0,47A 47,99 ± 0,51A 

50 β : 50 L 27,18 ± 0,26A 24,46 ± 0,28A 40,28 ± 1,02A 58,65 ± 0,51A 47,37 ± 0,26A 

100 β : 0 L 30,65 ± 0,15A 27,63 ± 0,01A 48,15 ± 0,39A 60,14 ± 0,06A 55,63 ± 1,75A 

0 β : 100 L 25,16 ± 0,83A 23,25 ± 0,03A 49,74 ± 0,93A 59,91 ± 0,58A 46,09 ± 1,02A 

75 β : 25 L 26,29 ± 0,28A 24,81 ± 0,59A 43,93 ± 0,84A 60,77 ± 0,61A 50,52 ± 0,10A 

25 β : 75 L 26,75 ± 0,29A 24,93 ± 0,96A 44,55 ± 0,72A 60,83 ± 0,79A 51,12 ± 0,54A 

        Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
        く: く-caroteno; L: luteína. 
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Tabela 14. Valores médios das coordenadas L*, a*, b*, ângulo Hue (H°) e índice Chroma (C*) de manga minimamente processada adicionada de 

diferentes proporções de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Manga L* a* b* H° C* 

Controle 30,01 ± 0,84A 27,27 ± 0,85A 58,19 ± 0,27A 73,48 ± 0,14A 60,75 ± 0,39A 

In natura 32,25 ± 1,41A 28,71 ± 0,02A 63,56 ± 0,71A 73,60 ± 0,36A 66,28 ± 0,92A 

50 β : 50 L 30,24 ± 0,94A 25,31 ± 0,91A 62,74 ± 0,19A 68,07 ± 0,18A 67,68 ± 0,12A 

100 β : 0 L 34,04 ± 0,68A 29,49 ± 0,19A 54,46 ± 0,81A 61,50 ± 0,42A 62,04 ± 0,10A 

0 β : 100 L 35,03 ± 0,17A 22,27 ± 0,06A 59,59 ± 0,29A 69,72 ± 0,96A 63,66 ± 0,01A 

75 β : 25 L 35,01 ± 0,85A 29,17 ± 0,92A 54,07 ± 0,18A 61,74 ± 0,19A 61,50 ± 0,02A 

25 β : 75 L 34,07 ± 0,16A 24,52 ± 0,19A 55,26 ± 0,28A 66,16 ± 0,59A 60,51 ± 0,30A 

        Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
        く: く-caroteno; L: luteína. 
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Tabela 15. Valores médios das coordenadas L*, a*, b*, ângulo Hue (H°) e índice Chroma (C*) de pêssego minimamente processado 

adicionado de diferentes proporções de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Pêssego L* a* b* H° C* 

Controle 28,99 ± 0,05A 20,95 ± 0,17A 41,18 ± 0,39A 60,79 ± 0,16A 53,10 ± 0,63A 

In natura 27,41 ± 0,19A 21,72 ± 0,95A 46,77 ± 0,19A 62,53 ± 0,18A 48,62 ± 0,69A 

50 β : 50 L 32,83 ± 0,52A 20,17 ± 0,19A 45,07 ± 0,52A 66,05 ± 0,23A 50,18 ± 0,15A 

100 β : 0 L 29,59 ± 0,17A 25,56 ± 0,14A 47,35 ± 0,91A 61,71 ± 0,74A 53,86 ± 0,14A 

0 β : 100 L 24,39 ± 0,49A 18,79 ± 0,17A 37,35 ± 0,16A 63,37 ± 0,77A 41,85 ± 0,36A 

75 β : 25 L 28,14 ± 0,17A 25,40 ± 0,48A 47,11 ± 0,64A 61,87 ± 0,51A 53,60 ± 0,74A 

25 β : 75 L 26,35 ± 0,96A 22,73 ± 0,35A 41,64 ± 0,16A 61,46 ± 0,87A 47.48 ± 0,52A 

        Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
        く: く-caroteno; L: luteína. 
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Observando-se a interação entre as frutas e o tempo de armazenamento, 

verificou que houve diferença (p<0,05) para as coordenadas L*, b* e C* com relação 

a banana, manga e pêssego, sendo necessário ajustar equações de regressão para estas 

variáveis.  As coordenadas a* e ângulo Hue não apresentaram diferença significativa 

(p>0,05) com relação a interação entre as frutas e o tempo de armazenamento e a única 

fruta que não apresentou diferença significativa (p>0,05) em função do tempo de 8 

dias de armazenamento foi o mamão, não sendo necessário ajustar uma equação de 

regressão. 

Foi possível ajustar equações de regressão lineares para a banana, a manga e o 

pêssego, já que o tempo influenciou significativamente (p<0,05) as coordenadas L*, 

b* e C* para essas frutas e a falta de ajuste não apresentou diferença significativa 

(p>0,05). O modelo de equação de regressão das coordenadas L*, b* e C* para a 

interação entre banana, manga e pêssego minimamente processados e o tempo de 

armazenamento estão representados nas figuras 6, 7 e 8. 

 

 

Figura 6. Modelo de equação de regressão das coordenadas L*, b* e C* para a 

interação entre banana minimamente processada em função da luminosidade (L*), da 

coordenada b (b*), do índice Chroma (C*), seus respectivos coeficientes de 

determinação (R²) e níveis de probabilidade (p). 
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Figura 7. Modelo de equação de regressão das coordenadas L*, b* e C* para a 

interação entre manga minimamente processada e o tempo de armazenamento em 

função da luminosidade (L*), da coordenada b (b*), do índice Chroma (C*), seus 

respectivos coeficientes de determinação (R²) e níveis de probabilidade (p). 

 

 

Figura 8. Modelo de equação de regressão das coordenadas L*, b* e C* para a 

interação entre pêssego minimamente processado e o tempo de armazenamento em 

função da luminosidade (L*), da coordenada b (b*), do índice Chroma (C*), seus 

respectivos coeficientes de determinação (R²) e níveis de probabilidade (p). 
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Estas variações que indicam alteração na coloração ao longo do tempo, 

possivelmente se deve a reações de escurecimento não enzimático proporcionada pela 

oxidação da vitamina C, ocasionando a formação de pigmentos escuros no produto 

(AL-ZUBAIDY; KHALIL, 2007; TEIXEIRA et al., 2006), aceleradas pela presença 

de luz.  

Geralmente, o escurecimento oxidativo é causado pela enzima 

polifenoloxidase (PPO) que converte os compostos fenólicos de frutas e hortaliças em 

pigmentos de cor escura (AMODIO et al. de 2011). 

Outro fator que causa o escurecimento dos tecidos é o rompimento da 

membrana celular dos vegetais, que vai promover a liberação de enzimas entrando em 

contato com os compostos fenólicos, resultando na oxidação desses compostos com a 

utilização do oxigênio molecular (JESUS et al., 2008). 

Martins et al. (β01γ) avaliaram estádios de maturação de pêssegos ‘Aurora-1’ 

para o processamento mínimo e verificaram que apesar do armazenamento a baixa 

temperatura (3 °C) e da proteção oferecida pela embalagem, houve escurecimento do 

produto ao longo do período de armazenamento, tanto para as frutas que estavam no 

estádio de maturação “de vez” quanto para as frutas que estavam maduras. 

Em um trabalho sobre a inibição do escurecimento enzimático de banana maçã 

minimamente processada, Melo; Vilas Boas (2006) observaram que ao longo do 

período de armazenamento das frutas houve uma redução das coordenadas L* e b*, 

assim como observado no presente trabalho para a banana prata minimamente 

processada. 

De acordo com Alves et al. (2010), a redução do valor b* indica diminuição da 

coloração amarela da polpa, decorrente dos cortes sofridos, podendo ocorrer oxidação 

enzimática, por meio da interação entre substratos e enzimas e, também, por 

degradação de vitaminas, principalmente os carotenoides. 

Com relação a interação entre os diferentes tratamentos e o tempo de 

armazenamento, pode-se observar que houve diferença significativa (p<0,05) para 

todas as variáveis de cor analisadas nas saladas de frutas. Deste modo, pode-se afirmar 

que a concentração de く-caroteno e luteína influenciaram os valores das coordenadas 

L*, a*, b*, ângulo Hue e índice Chroma durante o período de 8 dias de armazenamento 

a 5 °C, obtendo-se equações de regressão lineares em função da concentração de く-

caroteno e luteína mostradas nas Tabelas 13 e 14. 
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Tabela 16. Modelo de equação de regressão, coeficiente de determinação (R²) e nível 

de probabilidade (p) das coordenadas L*, a*, b*, ângulo Hue (H°) e índice Chroma 

(C*) para a interação entre as concentrações de く-caroteno e luteína e o tempo 0 de 

armazenamento a 5 °C para as saladas de frutas minimamente processadas. 

Tempo 

0 dias 
Modelo de Regressão R² p (F) 

L* L = 0,γ768*く + 0,γ694*L 0,684 <0,0001 

a* a = 0,β99γ*く + 0,β456*L 0,845 <0,0001 

b* b = 0,550γ*く + 0,5515*L 0,844 <0,0001 

H° H = 0,6144*く + 0,6540*L 0,774 <0,0001 

C* C = 0,6γ00*く + 0,6060*L 0,844 <0,0001 

く: く-caroteno; L: luteína. 

 

Tabela 17. Modelo de equação de regressão, coeficiente de determinação (R²) e nível 

de probabilidade (p) das coordenadas L*, a*, b*, ângulo Hue (H°) e índice Chroma 

(C*) para a interação entre as concentrações de く-caroteno e luteína e o tempo 8 dias 

de armazenamento a 5 °C para as saladas de frutas minimamente processadas. 

Tempo 

8 dias 
Modelo de Regressão R² p (F) 

L* L = 0,γ0β7*く + 0,β8ββ*L 0,685 <0,0001 

a* a = 0,β410*く + 0,β0β4*L 0,877 <0,0001 

b* b = 0,4β44*く + 0,4400*L 0,811 <0,0001 

H° H = 0,601β*く + 0,65β8*L 0,744 <0,0001 

C* C = 0,4894*く + 0,4865*L 0,823 <0,0001 

く: く-caroteno; L: luteína. 

 

Segundo os modelos de regressão lineares para os tempos 0 e 8 dias de 

armazenamento, pode-se observar que quanto maior a concentração de く-caroteno e 

luteína adicionada na salada de frutas, maiores serão os valores de L*, a*, b*, H° e C*, 

apresentando um comportamento diretamente proporcional para todas as variáveis.  

Além disso, pode-se verificar que a luminosidade diminuiu ao longo do tempo 

de armazenamento, visto que houve redução dos coeficientes de く-caroteno e luteína 

com o aumento da vida de prateleira. O mesmo comportamento também pode ser 

observado para as demais variáveis. 
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Deste modo, pode-se afirmar que a impregnação a vácuo promoveu diminuição 

das características de cor nas saladas de frutas minimamente processadas, visto que o 

elevado nível de vácuo aumenta a porosidade do tecido vegetal, como resultado de 

uma maior expansão e liberação do gás do interior dos poros dos vegetais, permitindo 

que haja melhor remoção do ar e do líquido nativo presente no tecido vegetal. Após a 

restauração da pressão atmosférica, um maior volume de líquido penetrará nos poros 

do vegetal causada pelos fenômenos proporcionados pela impregnação a vácuo 

(DEROSSI; DE PILLI; SEVERINI, 2010).  

As Tabelas 18 a 21 apresentam os resultados de diferença de cor (ΔE) para 

banana, mamão, manga e pêssego minimamente processados adicionados de diferentes 

proporções dos corantes naturais く-caroteno e luteína e tratamentos controle e in 

natura, respectivamente. 

O ΔE mede a diferença de cor entre a fruta fresca e a processada, sendo que 

quanto maior o valor de ΔE*, maior a diferença total de cor do produto processado em 

relação ao produto original (MARTINS, 2012).  

Como o objetivo deste trabalho é obter características do produto impregnado 

com corantes naturais o mais próximo possível do tratamento controle, quanto menor 

o ΔE, melhor o resultado.  
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Tabela 18. Diferença de cor (ΔE) de banana, mamão, manga e pêssego minimamente processados adicionados de く-caroteno e luteína por 

impregnação a vácuo e dos tratamentos controle e in natura nos tempos 0 e 8 dias de armazenamento a 5 °C. 

Diferenças de cor (ΔE) 

Banana Mamão Manga Pêssego 

0 8 0 8 0 8 0 8 

Controle - 12,87 ± 0,53 - 12,14 ± 0,83 - 10,67 ± 0,80 - 12,62 ± 0,24 

In natura 3,33 ± 0,37 1,64 ± 0,21 7,52 ± 0,32 2,40 ± 1,80 8,41 ± 0,80 1,77 ± 0,29 7,83 ± 0,98 2,12 ± 0,27 

50 β : 50 L 12,63 ± 0,01 8,52 ± 0,67 11,59 ± 1,10 6,09 ± 0,68 14,36 ± 0,23 12,30 ± 0,69 10,13 ± 0,71 3,93 ± 0,49 

100 β : 0 L 11,65 ± 2,30 9,85 ± 1,00 15,93 ± 1,26 10,11 ± 1,57 18,06 ± 0,59 16,79 ± 1,11 11,74 ± 0,18 8,72 ± 0,57 

0 β : 100 L 9,03 ± 0,71 2,95 ± 0,32 8,16 ± 1,28 5,33 ± 1,20 9,17 ± 1,49 6,82 ± 3,05 9,40 ± 0,91 2,38 ± 0,54 

75 β : 25 L 11,28 ± 0,68 8,18 ± 0,59 9,40 ± 0,37 7,65 ± 0,64 19,81 ± 2,68 22,39 ± 5,64 16,33 ± 0,13 3,18 ± 0,24 

25 β : 75 L 9,44 ± 2,59 6,02 ± 3,36 14,34 ± 0,47 7,21 ± 1,00 11,40 ± 2,05 20,51 ± 0,82 14,44 ± 0,32 11,30 ± 0,41 

く: く-caroteno; L: luteína.
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Diante dos resultados expressos na Tabela 18 é possível perceber que tanto no 

tempo 0 quanto no tempo 8 dias de armazenamento os tratamentos que apresentaram 

menor diferença de cor com relação ao tratamento controle foram o in natura e o 

tratamento adicionado com 0% de く-caroteno e 100% de luteína para todas as frutas.  

 Adekunt et al. (2010) classificaram as diferenças de cor como muito distinta 

(ΔE > γ,0), distinta (1,5 < ΔE < γ,0) e pouco distinta (ΔE < 1,5). De acordo com estes 

autores, as saladas de frutas minimamente processadas avaliadas logo após o 

processamento foram classificadas como muito distintas, mostrando que houve uma 

grande diferença de cor entre o tratamento controle e os demais tratamentos. Porém, 

após 8 dias de armazenamento, os tratamentos in natura e 0 く: 100 L para banana e 

pêssego foram classificadas como distinta em relação ao índice de escurecimento (ΔE). 

 

5.2.3. Determinação de vitamina C 

Para o conteúdo de vitamina C observou-se que não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre os tratamentos controle, in natura e as diferentes 

proporções de corantes naturais adicionados por impregnação a vácuo. Porém houve 

um decréscimo no teor de vitamina C (p<0,05) ao longo da vida de prateleira do 

produto, o que era esperado já que as frutas foram armazenadas em embalagens com 

atmosfera não controlada, na presença de oxigênio. 

Desta forma, não foi possível ajustar um modelo de regressão, já que para isso 

é necessário que a falta de ajuste e os coeficientes da equação sejam não significativos 

(p>0,05). Neste caso, foi feita a média de todos os tratamentos, em cada tempo de 

armazenamento, a fim de demonstrar a cinética de vitamina C nas saladas de frutas 

(Figura 9). 
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Figura 9. Variação do teor de vitamina C de salada de frutas minimamente processada 

contendo く-caroteno e luteína e dos tratamentos controle e in natura armazenada a 8 

dias a 5 °C. 

 

 O elevado teor de vitamina C se deve ao fato de que as saladas de frutas foram 

tratadas com 1% de ácido ascórbico para minimizar o escurecimento enzimático, o que 

promoveu o enriquecimento do produto, como verificado também por Martins (2012). 

Nascimento (2013), ao avaliar a vida de prateleira de goiaba minimamente 

processada, percebeu que o teor de ácido ascórbico presente naturalmente na fruta 

reduziu durante o período de armazenamento das amostras avaliadas, assim como 

ocorreu no presente trabalho para salada de frutas minimamente processadas 

adicionadas de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo.  

A diminuição dos valores de vitamina C ao longo do tempo de armazenamento 

podem ser atribuídos ao tempo de exposição das amostras ao oxigênio, que acarretou 

na oxidação do ácido ascórbico, que é muito sensível a presença de luz e oxigênio 

(PINHEIRO et al., 2011). A perda da vitamina C pode ocorrer também junto ao 

exsudado da salada de frutas minimamente processada, uma vez que este 

micronutriente é hidrossolúvel (OLIVEIRA, 2014). Além disso, os danos mecânicos 

causados pelo processamento mínimo nos tecidos vegetais promovem a 

desorganização celular ocasionando a oxidação do ácido ascórbico, devido a atuação 

da enzima ácido ascórbico oxidase ou pela ação de enzimas oxidantes como a 

peroxidase, contribuindo para a redução no teor de vitamina C após o processamento 

e ao longo do período de estocagem do produto (BEAULIEU, 2011). 
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Segundo a RDC n° 269 de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) a ingestão diária recomendada de vitamina C varia de 

25 a 70 mg/dia, dependendo da idade do consumidor. Para adultos, a recomendação é 

de 45 mg/dia de vitamina C (BRASIL, 2005), o que significa que para adquirir a 

quantidade diária recomendada pode-se consumir 50 g da salada de frutas 

minimamente processadas adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo 

logo após o processamento e 150 g no 8° dia de armazenamento a 5 °C. 

 

5.2.4. Determinação de firmeza e perda de massa 

A firmeza das frutas da salada minimamente processada adicionada de く-

caroteno e luteína por impregnação a vácuo foi afetada significativamente (p<0,05) 

pelo tempo, sendo que o tipo de fruta e os diferentes tratamentos aplicados não 

influenciaram (p>0,05) na diminuição da firmeza durante os 8 dias de armazenamento. 

Desta forma, fez-se necessário ajustar um modelo de regressão linear, pois a 

falta de ajuste foi não significativa (p>0,05) e o coeficiente de regressão em relação ao 

tempo foi significativo (p<0,05).  

Observa-se que na Figura 10 a diminuição de firmeza durante o período de 

armazenamento para as frutas utilizadas na salada. Foi possível observar um maior 

amolecimento da superfície das fatias das frutas minimamente processadas, devido a 

liberação de água e exsudado, como observado também por Martins (2012) para 

mamão, manga e banana. Estas frutas, segundo a autora, por serem climatéricas 

apresentam curta vida de prateleira, sendo o mamão uma fruta de elevada 

perecibilidade.  

 



   

57 

   

 

Figura 10. Variação da firmeza das frutas utilizadas na salada minimamente 

processada adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo para o período 

de armazenamento de 8 dias a 5 °C. 

 

Essa diminuição da firmeza ao longo da vida de prateleira pode ter ocorrido 

pela aplicação de vácuo que pode provocar danos na estrutura das células dos vegetais 

devido a expansão do gás contido no interior do tecido vegetal. A técnica de 

impregnação pode causar efeitos irreversíveis na textura devido à força mecânica, 

levando a perda de rigidez da estrutura provocada pelo desligamento ou ruptura nas 

junções da parede celular, denominado “debonding” (MERLIN, β007). 

Segundo Vilas Boas (2002) as alterações na pressão de turgor das células, nos 

teores de carboidratos de reserva e modificações dos constituintes da parede celular 

levam a alterações na textura possivelmente detectada pelo tato e até mesmo pela 

audição, no momento da mordida. Em alguns casos, como as maçãs, a crocância é 
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do que o encontrado por Fabbri para todas as frutas no tempo 0 de armazenamento e 

valores similares com os encontrados para banana e mamão no tempo de 

armazenamento de 8 dias. 
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afetada pelos tratamentos e nem pela interação tempo e tratamento. O mesmo resultado 

foi encontrado por este autor para banana e mamão contendo L. plantarum. Este 

resultado condiz com o encontrado neste trabalho, no qual apenas o tempo influenciou 

na diminuição da firmeza das frutas. 

Neste trabalho com salada de frutas, pode-se observar que os diferentes 

tratamentos não apresentaram diferença significativa entre si (p>0,05) para perda de 

massa, diferindo (p<0,05) apenas ao longo do tempo de armazenamento de 8 dias à 

5 °C. Por isso foi necessário ajustar um modelo de regressão em função do tempo com 

a média de todos os tratamentos (Figura 11). 

Em alguns produtos, a desidratação superficial é a principal responsável pela 

alteração de cor e pela perda de solutos. Esse fenômeno se traduz na perda de massa, 

que geralmente ocorre pela saída de água na forma de vapor para o meio circundante 

(ASSIS; BRITTO, 2014). 

Quanto maior o tempo de armazenamento, maior a porcentagem de perda de 

massa (Figura 11), demonstrando que a técnica de impregnação a vácuo pode ter 

promovido uma ruptura nas junções da parede celular, facilitando a liberação da água 

(OLIVEIRA, 2014). 

 

 

Figura 11. Perda de massa (%) de salada de frutas minimamente processada contendo 

de く-caroteno e luteína e dos tratamentos controle e in natura para o período de 

armazenamento de 8 dias a 5 °C. 
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A perda de massa é comum durante o armazenamento de frutas e hortaliças, 

que ocorre pelo consumo de nutrientes no próprio metabolismo do produto e 

principalmente pela perda de água ocasionada pelos processos transpiratórios e devido 

à diferença de pressão de vapor entre o produto e o ambiente (SARMENTO et al., 

2015), causando a formação de exsudado. 

Durante o processamento, o corte pode liberar o conteúdo das células nos locais 

do ferimento. Desta forma, a compartimentalização subcelular é interrompida nas 

superfícies cortadas, ocorrendo o aumento das taxas de respiração e contato de 

substratos e enzimas fazendo com que iniciem reações que normalmente não ocorrem, 

causando escurecimento, mudança na textura, etc (BARBAGALLO; CHISARI; 

CAPUTA, 2012; MISHRA; GAUTAM; SHARMA, 2012). 

No presente trabalho a perda de massa foi superior a 2% a partir do 2° dia de 

armazenamento, chegando a 7% no 8° dia. Chitarra; Chitarra (2005) relataram que 

perdas de 3 a 6% são suficientes para causar um marcante declínio na qualidade, porém 

alguns produtos são comercializáveis com até 10% de perda de água. 

Martins et al. (2013) também não verificou diferença significativa (p>0,05) na 

perda de massa de pêssego minimamente processado, porém os autores verificaram 

que esta perda ao longo do período de armazenamento foi constante e inferior a 2%. 

Segundo Mariano et al. (2011) goiabas minimamente processadas armazenadas 

em embalagem PET obtêm menor perda de massa fresca quando comparado com 

goiabas armazenadas em bandeja com filme plástico. A perda de massa das saladas de 

frutas foi menor do que seria se estivessem armazenadas em bandejas com filme 

plástico, justificando o uso de embalagem PET neste estudo. 

A perda de massa também pode estar relacionada ao amadurecimento das 

frutas, sendo ocasionada pela degradação da parede celular, perda de umidade e, em 

frutas como banana e manga, pela degradação do amido. 

 

5.2.5. Avaliação da incorporação da solução corante após a impregnação e 

porosidade das frutas presentes nas saladas  

Ao avaliar a incorporação da solução corante na salada de frutas minimamente 

processada adicionada de corantes naturais por impregnação a vácuo observou-se que 

as diferentes concentrações de く-caroteno e luteína adicionadas influenciaram a 

incorporação de componentes significativamente (p<0,05). 
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A variação da incorporação de componentes em função das concentrações de 

く-caroteno e luteína em salada de frutas minimamente processada adicionada de 

corantes naturais por impregnação a vácuo podem ser visualizadas por meio das 

superfícies de resposta e das curvas de nível nas Figuras 12 e 13. 

 

 

Figura 12. Superfície de resposta da incorporação de componentes em relação a 

concentração de く-caroteno e luteína para a salada de frutas minimamente processadas 

adicionada de corantes naturais por impregnação a vácuo. 

 

 

Figura 13. Curvas de nível da incorporação de componentes em relação a 

concentração de く-caroteno e luteína para a salada de frutas minimamente processadas 

adicionada de corantes naturais por impregnação a vácuo. 
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Pode-se perceber em relação a incorporação de componentes que tanto o く-

caroteno quanto a luteína apresentam o mesmo comportamento, havendo uma relação 

diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a concentração de corantes 

adicionados na salada de frutas, maior a incorporação de solução corante e vice-versa. 

Além disso, pode-se constatar que a técnica de impregnação a vácuo é eficiente na 

incorporação de componentes para salada de frutas minimamente processada contendo 

banana, mamão, manga e pêssego. 

Segundo Reno; Resende; Prado (2009), é importante que a viscosidade da 

solução impregnante seja adequada para promover melhor difusão e incorporação dos 

solutos nos espaços intracelulares, com a retirado do ar pelo equipamento de vácuo. 

Marcussi (2005) comparou o valor da porosidade realizada através de 

densidade real e aparente com o valor obtido pelo modelo hidrodinâmico sugerido por 

Fito e Pastor (1994), verificando que ambos os valores são similares. No presente 

trabalho também foi utilizada a porosidade medida pelas densidades das frutas. 

Pode-se perceber que a fruta que apresentou o maior valor de porosidade foi o 

pêssego (11,0), a qual apresentou diferença significativa (p<0,05) quando comparada 

com as demais frutas. Já a porosidade da banana, do mamão e da manga não diferiram 

significativamente entre si (p>0,05) ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Tabela 19. Valores médios de porosidade das frutas utilizadas para a elaboração das 

saladas de frutas minimamente processadas controle, in natura e adicionadas de く-

caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Frutas Porosidade (%) 

Banana 7,0 ± 1,0B 

Mamão 5,0 ± 0,9B 

Manga 5,0 ± 1,7B 

Pêssego 11,0 ± 1,3A 

Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo 

teste de Tukey. 

 

A porosidade da matriz sólida é uma das características fundamentais para a 

realização da operação de impregnação a vácuo, sendo que alimentos com poros 

interligados apresentam uma maior incorporação de componentes durante a aplicação 

de vácuo. No entanto, a maior incorporação de componentes contribui para que haja 
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maior perda de massa e, consequentemente, danos a textura das frutas, decorrente da 

ruptura dos tecidos da parede celular ocasionada pela impregnação a vácuo. 

Desta forma, pode-se dizer que provavelmente os poros do pêssego possuem 

uma maior interligação entre si quando comparado com outras frutas, como banana, 

mamão e manga. Além disso, os poros das demais frutas podem apresentar mais 

resistência a passagem do soluto através da membrana do vegetal devido as 

características específicas de suas células.  

Boeira; Stringari; Laurindo (2007) realizaram um estudo da desidratação de 

pêssego por tratamento osmótico e secagem e constataram que a porosidade do 

pêssego foi de 0,052 (aproximadamente 5%). Esse resultado foi diferente do 

encontrado no presente experimento em que o pêssego utilizado apresentou o dobro 

da porosidade, aproximadamente 10%. Essa diferença de porosidade provavelmente 

se deve às diferentes variedades de fruta utilizadas. 

Quando comparada com Monteiro (2014), a banana utilizada neste trabalho 

apresentou baixa porosidade (aproximadamente 5%), já que este autor constatou que 

a porosidade da banana in natura foi de 11,6 ± 1,19%. 

 

5.2.6. Extração e determinação de β-caroteno e luteína por CLAE 

Verificou-se que a concentração de く-caroteno impregnado a vácuo não 

influenciou significativamente (p>0,05) o teor de carotenoides em relação aos 

tratamentos controle, in natura e adicionados com diferentes proporções de corantes 

naturais, não diferindo (p>0,05) também ao longo do tempo de estocagem, 

apresentando valor médio de 11,97 mg/100g de salada de frutas (Tabela 20). 
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Tabela 20. Valores médios de く-caroteno em mg por 100 g de amostra para salada de frutas minimamente processadas adicionadas de diferentes 

proporções de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

β-caroteno (mg/100 g) 

Tempo (dias) Controle In natura 50 く : 50 L 100 く : 0 L 0 く : 100 L 75 く : β5 L β5 く : 75 L 

0 0,51 ± 0,02Aa 0,43 ± 0,02Aa 22,38 ± 0,30Aa 57,95 ± 0,51 Aa 0,37 ± 0,15Aa 34,52 ± 0,15Aa 14,43 ± 0,56Aa 

2 0,37 ± 0,01Aa 0,41 ± 0,01Aa 17,49 ± 0,50Aa 37,60 ± 0,05Aa 0,29 ± 0,37Aa 23,66 ± 0,96Aa 10,56 ± 0,39Aa 

4 0,36 ± 0,03Aa 0,31 ± 0,11Aa 11,78 ± 0,09Aa 24,34 ± 0,81Aa 0,30 ± 0,16Aa 17,14 ± 0,10Aa 8,83 ± 0,16Aa 

6 0,24 ± 0,02Aa 0,32 ± 0,02Aa 7,12 ± 0,18Aa 19,72 ± 0,73Aa 0,22 ± 0,48Aa 14,24 ± 0,17Aa 6,48 ± 0,60Aa 

8 0,18 ± 0,01Aa 0,19 ± 0,03Aa 6,06 ± 0,02Aa 12,38 ± 0,34Aa 0,32 ± 0,74Aa 10,38 ± 0,85Aa 3,02 ± 0,48Aa 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
く: く-caroteno; L: luteína. 
 

Já a concentração de luteína influenciou significativamente (p<0,05) o teor de carotenoides ao longo do tempo de estocagem, não diferindo 

(p>0,05) quanto aos tratamentos. Pode-se observar ainda que o teor de carotenoides aumenta de forma linear com o aumento da concentração de 

luteína das misturas, independente da concentração de く-caroteno (Tabela 21).
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Tabela 21. Valores médios de luteína em mg por 100 g de amostra para salada de frutas minimamente processadas adicionadas de diferentes 

proporções de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Luteína (mg/100 g) 

Tempo (dias) Controle In natura 50 く : 50 L 100 く : 0 L 0 く : 100 L 75 く : β5 L β5 く : 75 L 

0 1,31 ± 0,02Aa 1,12 ± 0,07Aa 23,58 ± 0,30 Aa 2,97 ± 0,17Aa 57,56 ± 0,93Aa 15,80 ± 0,13Aa 39,87 ± 0,17Aa 

2 0,97 ± 0,01Ba 1,03 ± 0,03Aa 10,31 ± 0,05ABa 0,99 ± 0,07Ba 28,44 ± 0,19Ba 5,51 ± 0,17Ba 19,96 ± 0,82Ba 

4 0,82 ± 0,09Ba 0,86 ± 0,04Ba 9,21 ± 0,38ABa 0,64 ± 0,05BCa 29,09 ± 0,48Ba 5,30 ± 0,84Ba 17,58 ± 0,71Ba 

6 0,79 ± 0,01Ba 0,81 ± 0,01Ba 7,91 ± 0,39Ba 0,41 ± 0,06Ca 16,89 ± 0,39Ca 4,43 ± 0,73Ba 11,19 ± 0,28Ba 

8 0,72 ± 0,08Ba 0,81 ± 0,02Ba 6,47 ± 0,59Ba 0,30 ± 0,02Ca 12,49 ± 0,18Ca 3,37 ± 0,92Ba 9,56 ± 0,81Ba 

Médias seguidas de letras minúsculas iguais na coluna e letras maiúsculas na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste de Tukey. 
く: く-caroteno; L: luteína.  
 

Nas Figuras 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 em anexo estão apresentados os cromatogramas das amostras de salada de frutas in natura, controle, 

impregnada com 50% de く-caroteno e 50% de luteína, impregnada com 100% de く-caroteno e 0% de luteína, impregnada com 0% de く-caroteno 

e 100% de luteína, impregnada com 75% de く-caroteno e β5% de luteína e impregnada com β5% de く-caroteno e 75% de luteína, respectivamente. 

Pinheiro et al. (2011) avaliou amostras de salada de frutas tropicais e encontrou valores de carotenoides entre 0,53 e 1,50 mg/100g, sendo 

esses valores considerados elevados quando comparados com frutos ricos em carotenoides como o caju, manga e mamão. Neste trabalho, as saladas 

de frutas minimamente processadas adicionadas de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo apresentam-se como uma excelente fonte deste 

composto para o consumidor. 
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Assim como neste trabalho, Santacruz-Vázquez et al. (2008) aplicaram 

impregnação a vácuo de く-caroteno em maçã, a fim de desenvolver um produto 

funcional. Estes autores impregnaram 10 mg do carotenoide, obtendo no produto após 

120 minutos de impregnação entre β,0 e β,8 mg de く-caroteno por grama de fruta. Essa 

redução na quantidade de く-caroteno impregnada no produto se deve a um colapso 

celular que pode ter ocorrido devido a desidratação da maçã, havendo a formação de 

poros na superfície da fruta, afetando a incorporação de く-caroteno. 

O teor de く-caroteno presente nas saladas de frutas minimamente processadas 

adicionadas de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo poderia ser maior, visto 

que a quantidade deste carotenoide pode estar relacionada às diferenças nas condições 

edafoclimáticas do local de cultivo, forma de cultivo, bem como às condições de 

transporte, armazenamento e comercialização das frutas (AMORIM; CARDOSO; 

PINHEIRO-SANT’ANA, 2012).   

A análise estatística de um delineamento de mistura deve ser pontual, ou seja, 

em um tempo definido, sendo necessário verificar a variação do teor de luteína em 

relação às concentrações de luteína e く-caroteno em cada tempo de análise. Desta 

forma, foram obtidos os modelos de regressão apresentados na Tabela 22 para cada 

tempo de análise. 

 

Tabela 22. Modelo de equação de regressão de mistura da variação do tempo de 

armazenamento das saladas de frutas minimamente processadas adicionadas de く-

caroteno e luteína por impregnação a vácuo em função da concentração de luteína (L), 

seu coeficiente de determinação (R²) e nível de probabilidade (p). 

Tempo 
Modelo de 

Regressão 
R² p (F) 

0 C = 0,3654*L 0,7909 0,0007 

2 C = 0,2674*L 0,8672 0,0002 

4 C = 0,2102*L 0,8747 0,0001 

6 C = 0,1242*L 0,9128 < 0,0001 

8 C = 0,0956*L 0,8688 0,0002 

C = concentração; L = luteína. 

 

 Ao observar os modelos de regressão na Tabela 23, pode-se constatar que o 

teor de carotenoides diminuiu ao longo do tempo de armazenamento, provavelmente 
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devido a exposição das saladas de frutas à luz, como ocorre nas gôndolas de 

supermercados, além da disponibilidade de oxigênio e acidez, sendo esses fatores que 

influenciam na estabilidade dos carotenoides. 

O elevado número de duplas ligações é a principal causa da sua instabilidade, 

além de sua predisposição para a ocorrência de oxidação e isomerização geométrica, 

sendo os mecanismos responsáveis pela perda de cor e do teor de vitamina A presente 

nos alimentos. O calor, a radiação e os ácidos promovem a isomerização dos 

carotenoides que se encontram na forma all-trans para a configuração cis. Já a oxidação 

é estimulada pela ação da luz, calor, metais, enzimas e do oxigênio. Essas condições 

que promovem a isomerização e oxidação dos carotenoides são facilmente encontradas 

na preparação dos alimentos na própria casa dos consumidores, processamento 

industrial e armazenamento dos alimentos (RODRIGUEZ-AMAYA, 1997). 

No estudo realizado por Mantovani et al. (2011), foi adicionado carotenoides 

em produto lácteo fermentado e avaliado a vida de prateleira do produto. Os autores 

observaram que as condições de estocagem as quais o produto foi submetido, não 

favoreceu a estabilidade dos compostos analisados durante o estudo da vida de 

prateleira proposto, havendo perdas de carotenoides. 

Aryana et al. (2006) também verificaram um pequeno decréscimo nestes teores 

ao final do estudo, devido ao período de armazenamento em que os produtos foram 

submetidos, resultado este também encontrado para as saladas de frutas minimamente 

processadas adicionadas de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo durante 8 

dias de armazenamento a 5 °C. 

A ausência de quaisquer efeitos adversos evidentes a partir de dados publicados 

de ensaios clínicos em humanos e animais apresenta a luteína como um ingrediente 

com elevado grau de confiança para utilização nos alimentos, mas recomenda-se que 

não seja extrapolado o valor determinado como seguro (SHAO; HATHCOCK, 2006). 

Sendo assim, é necessária a ingestão de apenas 25 g da salada de frutas 

minimamente processada adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo 

diariamente para suprir à quantidade diária recomendada de 6 mg destes carotenoides, 

visto que as frutas presentes na salada já possuem esses carotenoides naturalmente em 

sua composição. 
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5.3. Determinação das características microbiológicas 

De acordo com a Resolução n° 12 de 02 de janeiro de 2001 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o limite máximo para coliformes 

termotolerantes é de 5 x 10² NMP.g-1 para “frutas frescas, in natura, preparadas, 

(descascadas ou selecionadas ou fracionadas), sanificadas, refrigeradas ou congeladas, 

para consumo direto” (BRASIL, 2001). 

Observa-se que as saladas de frutas minimamente processadas impregnadas 

com diferentes proporções dos corantes naturais e os tratamentos controle e in natura 

encontram-se dentro dos padrões legais vigentes para coliformes termotolerantes, 

estando aptas ao consumo até o tempo de 8 dias de armazenamento a 5 °C (Tabela 23).  

Entretanto, algumas amostras apresentaram contagens de coliformes totais (não 

previsto na legislação) igual ou maior que 1.100 NMP.g-1 no 4° dia de armazenamento. 

A contaminação por coliformes pode indicar que houve contaminação antes, durante 

ou após o preparo das saladas, necessitando de maior atenção dos manipuladores com 

relação à higiene, com o intuito de evitar a multiplicação destes micro-organismos, 

pois quando contaminado o alimento poderá causar risco a saúde do consumidor 

(SANTOS et al., 2015).  

 

Tabela 23. Número Mais Provável (NMP/g) de coliformes a 30 °C e coliformes a 45 

°C em salada de frutas minimamente processadas adicionadas de diferentes proporções 

de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Coliformes a 30 °C Coliformes a 45 °C 
0 dias 4 dias 8 dias 0 dias 4 dias 8 dias 

Controle 2 240 1100 <3,0 <3,0 15 
In natura 3,6 1100 >1100 <3,0 <3,0 23 

50 β : 50 L 3,6 >1100 >1100 <3,0 <3,0 3,6 
100 β : 0 L 75 150 >1100 <3,0 3,6 75 
0 β:100 L 93 >1100 >1100 <3,0 3,6 3,6 
75 β : 25 L 9,2 15 >1100 <3,0 3,6 15 
25 β : 75 L <3,0 9,2 >1100 <3,0 <3,0 7,4 

 く: く-caroteno; L: luteína. 

 

 Smanioto et al. (2009) avaliaram as características microbiológicas de frutas e 

hortaliças minimamente processadas  e encontraram elevados níveis de coliformes 

totais para as saladas de frutas, evidenciando que o manuseio e o processamento foram 

os principais fatores para a maior contaminação desses produtos. 
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 A contagem de micro-organismos psicrotróficos em salada de frutas adicionada 

de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo em diferentes proporções e dos 

tratamentos controle e in natura apresentou-se baixa logo após o processamento, 

aumentando ao longo do período de armazenamento (Figura 21), para todos os 

tratamentos. 

No tempo 0 de armazenamento, a contagem dos tratamentos com diferentes 

proporções dos corantes, exceto o tratamento com 50% de cada corante, foi 1 ciclo log 

menor do que a contagem do tratamento controle e in natura. Porém, ao longo do 

tempo houve o aumento de 2 ciclos log para os tratamentos controle, in natura e 

adicionado com 50% de く-caroteno e 50% de luteína e para as demais proporções de 

corantes houve um aumento de 4 a 5 ciclos log.  

Após verificar que as amostras adicionadas de corantes estavam mais 

contaminadas que os tratamentos controle e in natura, realizou-se análise 

microbiológica dos corantes naturais く-caroteno e luteína para fungos filamentosos e 

leveduras e micro-organismos psicrotróficos e os resultados mostraram que os 

corantes obtiveram contagem < 25 UFC/g estimado de fungos filamentosos e 

leveduras e micro-organismos psicrotróficos, concluindo que tanto a luteína, quanto o 

く-caroteno não estavam contaminados. 

De acordo com Gava et al. (2008) a atividade de água é o fator que mais 

influencia na alteração dos alimentos, por estar relacionada com o crescimento e a 

atividade metabólica dos microrganismos e com as reações hidrolíticas. Diante disso, 

pode-se dizer que esse aumento na contagem de micro-organismos pode ter ocorrido 

em decorrência da elevada atividade de água das frutas, da disponibilidade de 

nutrientes e oxigênio e ausência da adição de antimicrobianos na salada de frutas 

minimamente processada adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 
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Figura 21. Contagem de micro-organismos psicrotróficos em salada de frutas 

minimamente processada adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo 

após 0, 4 e 8 dias de armazenamento a 5 °C. 

 

Lima et al. (2011) observaram em seu experimento que ao longo do período de 

armazenamento houve um aumento na carga microbiana do tratamento controle e 

redução da contaminação nos tratamentos com a aplicação de ácido ascórbico, 

verificando que quanto maior a concentração de ácido ascórbico aplicado, maior a 

eficiência na redução da contaminação. Esses resultados são diferentes do encontrado 

no presente estudo, visto que concentração de ácido ascórbico utilizada não apresentou 

efeito positivo no controle do crescimento de micro-organismos. 

A Resolução n° 12 (BRASIL, 2001) não estabelece limites para fungos 

filamentosos e leveduras em frutas e vegetais frescos ou preparados, porém essa 

microbiota pode deteriorar frutas e hortaliças, principalmente quando estas passam 

pelo processamento mínimo, visto que se tornam mais perecíveis do que as matérias-

primas devido a presença de tecidos lesados e em razão do maior teor de umidade nas 

embalagens fechadas (SANTOS et al., 2010). 

Assim, apesar de não existir uma especificação na legislação para contagem de 

fungos filamentosos e leveduras, foi adotada a contagem de < 104 UFC/g para garantir 

a proteção à saúde do consumidor uma vez que contagens superiores possam ser 

perigosas em razão da possível formação de micotoxinas (FERREIRA et al., 2010).  
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A contagem de fungos filamentosos e leveduras das saladas de frutas 

minimamente processadas adicionadas de corantes naturais e os tratamentos controle 

e in natura apresentaram-se dentro do limite apenas no tempo 0 de armazenamento, 

visto que com 4 dias de armazenamento a contagem já era de 5 log UFC/g, chegando 

ao oitavo dia entre 7 e 8 log UFC/g (Figura 22). 

 

 

 

Figura 22. Contagem de fungos filamentosos e leveduras em salada de frutas 

minimamente processada adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo 

após 0, 4 e 8 dias de armazenamento. 

 

As principais causas da elevada contaminação das saladas de frutas 

minimamente processadas podem estar relacionadas principalmente com a não 

realização da sanitização das frutas minimamente processadas. A grande dificuldade 

em realizar esta etapa envolve a textura das frutas, que ficariam ainda mais 

prejudicadas quando submetidas a essa sanitização. Outro fator observado durante o 

experimento que pode ter contribuído para a contaminação das saladas de frutas é que 

o tratamento de sanitização aplicado nas frutas ainda com casca não foi eficiente. 

Tournas; Heeres; Burgess (2006) verificaram que os micro-organismos mais 

abundantes nas saladas de frutas foram as leveduras, indicando que as boas práticas de 
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fabricação não foram adotadas ou foi ineficiente, podendo ter crescido também ao 

longo do período de comercialização. Os autores ainda afirmam que o alto crescimento 

de leveduras em frutas frescas contribui para a redução da qualidade sensorial devido 

a odores indesejáveis e descoloração do produto.  

A maioria das frutas e hortaliças em seu estado natural é susceptível à 

esporulação de micro-organismos a uma taxa que depende de vários fatores intrínsecos 

ou extrínsecos. Tais produtos se enquadram no grupo de alimentos ácidos (pH 4,0 – 

4,5) ou alimentos muito ácidos (pH < 4,0), restringindo o crescimento de patogênicos 

(BASTOS, 2007). Geralmente, fungos filamentosos e leveduras são mais tolerantes 

em ambientes de baixo pH quando comparados às bactérias, sendo os primeiros   

micro-organismos associados à deterioração de produtos de elevada acidez 

(AZEREDO, 2012). 

Um dos maiores problemas dos produtos minimamente processados é sua 

rápida deterioração. Os danos mecânicos provocados pelo descascamento, corte e 

fatiamento propiciam elevação da atividade respiratória e da produção de etileno, 

especialmente nas primeiras horas após o processamento. A presença de células 

injuriadas e a perda de componentes celulares durante as operações de processamento 

favorecem o desenvolvimento de micro-organismos (ARTÉS; GOMÉZ; ARTÉS-

HERNÁNDEZ, 2007). 

As intoxicações alimentares ocorrem quando as toxinas das bactérias ou fungos 

estão presentes no alimento ingerido, podendo estar presentes naturalmente no 

alimento, como no caso de alguns fungos (OPAS, 2001). Desta forma, caso o 

consumidor ingerisse a salada de frutas a partir do 4° dia de armazenamento, este 

estaria sujeito a intoxicação alimentar, visto que alimentos com contagens 

microbiológicas muito elevadas estão favoráveis a formação de micotoxinas. 

 

5.4. Avaliação sensorial 

Foi realizada análise sensorial para os atributos cor, sabor, textura e impressão 

global, para a salada de frutas minimamente processada controle e o tratamento que 

apresentou as melhores características físico-químicas e microbiológicas logo após o 

processamento e após 4 dias de estocagem sob a temperatura de 5 °C com o intuito de 

verificar diferença com relação a aceitação dos consumidores para os produtos no 

início e após o armazenamento.  
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Na Figura 23 apresentam-se as saladas de frutas minimamente processadas 

controle, adicionada de 0% de く-caroteno e 100% de luteína e adicionada de 100 % de 

く-caroteno e 0% de luteína por impregnação a vácuo com 0, 4 e 8 dias de 

armazenamento a temperatura de 5 °C. 

 

 

Figura 23. Salada de frutas minimamente processada adicionada de 0 % de く-caroteno 

e 100% de luteína e 100 % de く-caroteno e 0% de luteína por impregnação a vácuo e 

tratamento controle logo após o processamento, após 4 dias de armazenamento e após 

8 dias de armazenamento. 

 

De acordo com a Figura 23 observa-se que a salada de frutas adicionada de 

100% de く-caroteno e 0% de luteína escureceu quando comparados os diferentes 

tempos de estocagem. Além disso, pode-se perceber que a adição do corante く-

caroteno descaracterizou a coloração das frutas utilizadas para compor a salada de 
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frutas, deixando-as alaranjadas. Isto mostra que, apesar do elevado teor de 

carotenoides, o く-caroteno não seria o corante ideal para ser impregnado nas frutas 

utilizadas no presente trabalho, visto que este comprometeu a qualidade sensorial da 

salada de frutas. Para a salada de frutas minimamente processada adicionada de 0% de く-

caroteno e 100% de luteína pode-se notar que a coloração ficou mais próxima do controle, 

não alterando muito com 4 dias de armazenamento, sendo notada uma maior alteração 

no 8° dia de armazenamento. Observou-se ainda que, para todos os tratamentos, as frutas 

que apresentaram maiores variações da coloração ao longo do tempo foram a banana 

e o pêssego. 

Com isso, foi escolhido como melhor tratamento para realizar a análise 

sensorial a salada de frutas minimamente processada adicionada de 0% de く-caroteno 

e 100% de luteína, uma vez que a salada de frutas que continha luteína apresentou-se 

com características físico-químicas melhores e mais próximas ao controle. 

É válido considerar que a amostra 593 corresponde ao tratamento controle logo 

após o processamento, a amostra 685 é o tratamento controle após 4 dias de 

armazenamento, a amostra 702 equivale ao tratamento contendo 0% de く-caroteno e 

100% de luteína adicionado por impregnação a vácuo logo após o processamento e a 

amostra 418 é o tratamento contendo 0% de く-caroteno e 100% de luteína adicionado 

por impregnação a vácuo após 4 dias de armazenamento.  

 

 

Figura 24. Aceitação sensorial para o atributo cor de salada de frutas minimamente 

processada controle e adicionada de 0% く-caroteno e 100% luteína por impregnação a 

vácuo logo após o processamento e após 4 dias de armazenamento. 
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Foi possível observar que não houve diferença significativa (p>0,05) entre o 

controle 0 dias e o controle 4 dias, sendo esses os tratamentos que apresentaram 

maiores médias. Já a amostra contendo 0 く : 100 L 0 dias diferiu significativamente 

(p<0,05) da amostra contendo 0 く : 100 L 4 dias, porém não apresentou diferença 

(p>0,05) com relação ao controle 4 dias. A amostra contendo 0 く : 100 L 4 dias diferiu 

significativamente (p<0,05) do tratamento controle logo após o processamento e com 

4 dias de armazenamento, porém não apresentou diferença significativa (p>0,05) com 

relação a amostra contendo 0 く : 100 L 0 dias (Figura 24).  

Este resultado mostra que a cor não variou para as amostras no início e após 4 

dias de armazenamento, tanto para o tratamento controle, quanto para o tratamento 

adicionado de corante natural por impregnação a vácuo, não afetando a aceitação da 

cor do produto, o que contraria o resultado obtido para as coordenadas L*, a*, b*, 

ângulo Hue (H°), índice Chroma (C*) e diferença total de cor (ΔE), já que o tempo foi 

significativo para essas variáveis.   

O processamento mínimo de produtos resulta em um aumento na atividade 

respiratória e na produção de etileno devido ao rompimento da membrana celular do 

tecido (ROBLES-SANCHEZ; GORINSTEIN; MARTINBELLOSO, 2007), 

contribuindo para a indução da biossíntese de enzimas associadas com várias reações 

bioquímicas, sendo responsável por alterações na cor, aroma, textura e valor 

nutricional das frutas. 

Martins (2012), assim como no presente trabalho, verificou boa aceitação para 

a cor de salada de frutas adicionada de cultura probiótica, apresentando escore médio 

variando entre “gostei moderadamente” e “gostei muito” de acordo com escala 

hedônica de 9 pontos. 

 Ainda, com relação a cor, alguns julgadores disseram não gostar da coloração 

amarelo-alaranjada da banana minimamente processada adicionada de luteína por 

impregnação a vácuo, visto que o corante natural mudou as características dessa fruta 

que normalmente apresenta polpa esbranquiçada. 

Observou-se que para o sabor houve boa aceitação para as saladas de frutas 

logo após o processamento, apresentando escore médio entre 6 e 7, variando de “gostei 

ligeiramente” a “gostei moderadamente” (Figura 25). Para as amostras com 4 dias de 

armazenamento o escore médio variou entre 5 e 6, ou seja, entre “indiferente” e “gostei 

ligeiramente”. 
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Figura 25. Aceitação sensorial para o atributo sabor de salada de frutas minimamente 

processada controle e adicionada de 0% く-caroteno e 100% luteína por impregnação a 

vácuo logo após o processamento e após 4 dias de armazenamento. 

   

Além disso, verificou-se que o tratamento controle 0 dias, 4 dias e a amostra 

contendo 0 く : 100 L 0 dias não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre si 

e que apenas a amostra contendo 0 く : 100 L 4 dias diferiu significativamente (p<0,05) 

quando comparada com o controle 0 dias e 0 く : 100 L 0 dias, não diferindo apenas do 

controle 4 dias (p>0,05). Com isso, observa-se que o sabor das frutas minimamente 

processadas nos tempos 0 e 4 dias de armazenamento não diferiu entre si, independente 

da adição do corante natural, mostrando que a luteína não comprometeu o sabor das 

saladas de frutas. 

 Souza et al. (2011) explicaram que devido a remoção de parte da água por 

osmose, alguns ácidos presentes na fruta podem ser removidos junto com a água, 

produzindo dessa forma, um fruto com sabor mais suave e mais doce, devido à 

incorporação de sólidos. Ao contrário do que afirmaram estes autores, alguns 

julgadores disseram que as saladas de frutas minimamente processadas apresentaram 

gosto ácido e amargo principalmente para as amostras controle e contendo 0 く : 100 

L, que ficaram armazenadas durante 4 dias. Esta sensação de gosto ácido se deve a 

impregnação de ácido ascórbico a fim de evitar o escurecimento enzimático das frutas 

minimamente processadas, porém o aumento na acidez também pode ter ocorrido em 
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decorrência do baixo metabolismo respiratório que pode acumular ácidos nos vacúolos 

à medida que os teores de sólidos solúveis aumentam. 

A textura das frutas presentes na salada de frutas minimamente processadas 

também foi avaliada sensorialmente e foi observado que o escore médio para o 

tratamento control 0 dias e contendo 0 く : 100 L  0 dias variou entre 6 e 7, 

correspondendo a “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente” na escala hedônica 

de 9 pontos com atributos. O tratamento controle 4 dias e contendo 0 く : 100 L 4 dias 

apresentaram escores médios variando de 5 a 6, que vai de “indiferente” a “gostei 

ligeiramente”, não apresentando boa aceitação com relação a este atributo (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Aceitação sensorial para o atributo textura de salada de frutas minimamente 

processada controle e adicionada de 0% く-caroteno e 100% luteína por impregnação a 

vácuo logo após o processamento e após 4 dias de armazenamento. 

  

 Contudo, as amostras controle 0 dias, contendo 0 く : 100 L 0 dias e contendo 0 

く : 100 L 4 dias não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre si, ou seja, o 

tempo de armazenamento não afetou significativamente estas amostras. Diferença 

significativa (p<0,05) foi notada apenas entre os tratamentos controle com 0 e 4 dias 

de armazenamento a 5 °C.  

A textura é um dos mais importantes atributos que afetam a aceitabilidade de 

frutas e hortaliças processadas. Dependendo dos tratamentos aplicados, os alimentos 

processados podem tornar-se excessivamente moles. Apesar da textura estar 

relacionada diretamente com as propriedades mecânicas, esta relação pode modificar-
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se pelo efeito de sua interação com outros atributos sensoriais como o sabor e a cor 

(SANJINÉZ-ARGANDOÑA, 1999). 

Sobre a impressão global, pode-se verificar na Figura 27 que o escore das 

amostras que apresentaram maiores médias (controle 0 dias e 0 く : 100 L 0 dias, 

respectivamente) manteve-se entre 6 e 7, ou seja, entre “gostei ligeiramente” e “gostei 

moderadamente” na escala hedônica. O escore das amostras controle 4 dias e contendo 

0 く : 100 L 4 dias variou entre 5 e 6, de “indiferente” a “gostei moderadamente”, não 

apresentando uma boa impressão global para esse produto, já que essas amostras 

ficaram armazenadas durante 4 dias, apresentando características piores quando 

comparado com as amostras consumidas logo após o processamento. 

 

 

Figura 27. Aceitação sensorial para o atributo impressão global de salada de frutas 

minimamente processada controle e adicionada de 0% く-caroteno e 100% luteína por 

impregnação a vácuo logo após o processamento e após 4 dias de armazenamento. 

  

 Verificou-se ainda que as amostras controle 0 dias e contendo 0 く : 100 L 0 

dias não diferiram (p>0,05) entre si, apresentando melhor impressão global. As 

amostras controle 4 dias e 0 く : 100 L 4 dias também não diferiram significativamente 

entre si (p>0,05), porém ambas diferiram significativamente com relação ao 

tratamento controle 0 dias. Isto prova que as amostras consumidas logo após o 

processamento apresentam melhor impressão global do que as amostras armazenadas 

durante 4 dias, resultado este compatível ao encontrado para as análises físico-
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químicas e microbiológicas das saladas de frutas minimamente processadas 

adicionadas de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo. 

Lima et al. (2010) observaram que as embalagens PET não foram apropriadas 

para acondicionar o produto, sendo que o acúmulo de condensação de água foi 

observado na superfície interna da tampa da embalagem, começando no segundo dia 

de armazenamento, comprometendo assim o aspecto geral do produto. Este fato pode 

ter influenciado no aspecto das saladas de frutas minimamente processadas, devido ao 

tipo de embalagem a qual foram armazenadas. 

Para a impressão global, alguns julgadores disseram que o mamão estava sem 

aparência de fresco para a amostra controle 4 dias, podendo ser causada pela 

impregnação a vácuo da solução corante que promoveu a expansão dos poros do tecido 

vegetal, removendo o ar e o exsudado das frutas, prejudicando a firmeza e, 

consequentemente, a aparência da fruta. 
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6. CONCLUSÕES 

O tempo 7 minutos de aplicação de vácuo esteve sempre dentre os que 

apresentaram as maiores médias tanto para cor, quanto para firmeza e carotenoides, 

sendo este o tempo estabelecido neste experimento como o melhor tempo de aplicação 

de vácuo e restauração da pressão atmosférica a uma pressão de 500 mmHg. Além 

disso, este tempo foi suficiente para incorporar く-caroteno na salada de frutas 

minimamente processada. 

A impregnação a vácuo é uma técnica que permite a máxima retenção de 

carotenoides em frutas, mantendo as características nutricionais e de qualidade do 

produto. No entanto, esta técnica favoreceu a ocorrência de danos com relação a cor e 

firmeza de todas as frutas utilizadas para elaborar o produto ao longo do período de 

armazenamento a 5 °C, sendo necessário a implantação de técnicas que favoreçam a 

manutenção da firmeza, como por exemplo a adição de sais de cálcio, e da cor, como 

a aplicação de revestimentos comestíveis que vão auxiliar no retardamento da perda 

de coloração das frutas. 

A ingestão diária de 25 g de salada de frutas minimamente processada 

adicionada de く-caroteno e luteína por impregnação a vácuo logo após o 

processamento é capaz de suprir à quantidade diária recomendada para carotenoides e 

metade da quantidade diária recomendada para vitamina C. 

As saladas de frutas mantiveram-se viáveis para o consumo até o 8° dia de 

armazenamento a 5 °C apenas para coliformes fecais. Com relação a micro-

organismos psicrotróficos, fungos e leveduras, observou-se que a partir do 4° dia de 

estocagem o produto não estava apropriado para o consumo. Sendo assim, conclui-se 

que a etapa de sanitização das frutas minimamente processadas é importante para 

minimizar a contaminação do produto. 

Sensorialmente, as amostras consumidas logo após o processamento obtiveram 

escores médios maiores do que as amostras que ficaram armazenadas durante 4 dias a 

5 °C, tanto para os tratamentos controle quanto para os tratamentos que foram 

adicionados de corante natural. 
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ANEXO 

 

 

Figura 14. Cromatograma da salada de frutas minimamente processada in natura. 

 

 

Figura 15. Cromatograma da salada de frutas minimamente processada controle. 
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Figura 16. Cromatograma da salada adicionada de 50% de く-caroteno e 50% de 

luteína por impregnação a vácuo. 

 

 

Figura 17. Cromatograma da salada adicionada de 100% de く-caroteno e 0% de 

luteína por impregnação a vácuo. 
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Figura 18. Cromatograma da salada adicionada de 0% de く-caroteno e 100% de 

luteína por impregnação a vácuo. 

 

 

Figura 19. Cromatograma da salada adicionada de 75% de く-caroteno e 25% de 

luteína por impregnação a vácuo. 
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Figura 20. Cromatograma da salada adicionada de β5% de く-caroteno e 75% de 

luteína por impregnação a vácuo. 

 


