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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo
verificar as alterações físico-química de
abóbora híbrido Atlas minimamente
processada submetida a três tipos de corte:
em cubos, palito e meia lua, armazenadas a
6+/-1

o
C e 85-90% de UR, durante 10 dias.

As análises realizadas foram teor de sólidos
solúveis, pH, acidez titulável, açúcares
redutores, perda de massa, textura e
coloração. O delineamento experimental foi
inteiramente casualizado, com três repetições
por dia de análise. Pode-se verificar que os
cortes efetuados não influenciaram a textura,
e o corte no formato palito apresentou a maior
perda de massa enquanto que, o corte tipo
cubo os menores teores de açúcares
redutores e sólidos solúveis e o corte tipo
meia lua manteve os teores de açúcares
redutores e sólidos solúveis, sendo o melhor
tipo de corte para à abobora estudada.

Palavras-chave: Cucurbita moschata,
processamento mínimo, características
físico-quimico.

ABSTRACT

Pumpkin minimally processed in
different cuts.

This study aimed to verify the physical
and chemical changes of pumpkin hybrid Atlas
minimally processed subject to three types of
cuts: cubes, toothpicks and a half moon,
stored at 6 + /-1 

o
 C and 85-90% UR for 10

days. It was analyzed soluble solid content,
pH, acidity, reducing sugar, weight loss,
firmness and color. The experimental design
was completely randomized with three
replications for each day of analysis. Cuts
types did not affect the texture, and cutting
stick format with the highest mass loss while
the cut cube type the lowest levels of reducing
sugars and soluble solids and cut half moon
type maintained the levels of reducing sugars
and soluble solids, and the best kind of cut to
the pumpkin studied.

Keywords: Cucurbita moschata, minimalliy
processed, physical-chemical caracteristics.

Nos últimos tempos, a sociedade vem sofrendo muitas alterações no seu estilo de
vida, podendo-se notar isso pela mudança de hábitos e padrões de consumo de alimentos.
Segundo Vanetti (2000), tem-se enfatizado a necessidade de uma dieta saudável ao mesmo
tempo em que há uma demanda crescente de alimentos mais convencionais, fresco e com
valor nutritivo que sejam menos processados e prontos para o consumo. As frutas e hortaliças
minimamente processadas surgiram como uma interessante alternativa para o consumidor
que não tem tempo de preparar sua refeição ou mesmo não gosta de fazê-lo. Em vários
países, verifica-se que esses produtos estão sendo oferecidos nos formatos mais variados,
sempre visando agregação de valor e comodidade do consumidor (Moretti, 2007).
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O processamento mínimo é definido como qualquer alteração física causada em frutos
ou hortaliças que mantém o estado fresco desses produtos. Inclui as operações de seleção,
lavagem, corte, sanitização, centrifugação, embalagem, armazenamento e comercialização
(IFPA, 1999; Moretti, 1999). No entanto, estas ações físicas são necessárias no preparo de
produtos frescos para consumo direto (Huxsoll & Bolin, 1989).

A abóbora é uma hortaliça que tem apresentado grande potencial de expansão no
mercado de vegetais minimamente processados. Abóboras são frutos de grande dimensão,
podendo chegar a mais de 25 kg por fruto, apresentando dificuldades quanto a sua
comercialização, armazenamento e manuseio ocasionando muitas perdas. Atualmente não
existem muitos estudos no país e no exterior, com relação à fisiologia e o processamento
mínimo de abóboras.

Como existem poucos estudos sobre o processamento mínimo de abóbora, o objetivo
desse trabalho foi verificar as alterações físico-química de abóbora minimamente processadas
em diferentes tipos de corte: cubo, palito e meia lua.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas abóboras maduras híbrido Atlas, proveniente da Fazenda
Experimental de São Manuel, pertencente a UNESP/FCA.  Foram levadas ao Laboratório de
fisiologia de pós-colheita de frutos e hortaliças do Departamento de Gestão e Tecnologia
Agroindustrial da UNESP/FCA onde passaram por lavagem inicial em água corrente e
detergente, para retirada de sujeiras grosseiras.

Após a lavagem, as abóboras foram descascadas e separadas da parte do bojo aonde
apresentavam as sementes. A parte que não tinha semente (´pescoço‘) foi cortada em
diferentes cortes: cubos (3cm x 3cm x 3cm), palito (5cm x 2cm) e meia lua (largura de 2cm).
Após o corte, os pedaços foram imersos em solução com 200ppm de cloro ativo, para uma
desinfecção inicial, por 10 minutos. Em seguida essas abóboras foram colocadas em
centrífuga por 1 minuto para retirar o excesso de água.

Foram colocados aproximadamente 80g de abóbora minimamente processada em
bandejas de poliestireno expandido coberto com filme de policloreto de vinila (PVC) e
armazenadas em câmera fria a 6 +/-1

o
C e UR 85-90%, durante 10 dias.

As avaliações realizadas foram: perda de massa: foi determinada em porcentagem
considerando-se a diferença entre o peso inicial do fruto e aquele obtido a cada intervalo de
tempo de amostragem (0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias); teor de sólidos solúveis (SS): por leitura direta
em refratômetro digital, sendo os resultados expressos em ºBrix, recomendação feita pela
A.O.A.C. (1992); açúcares redutores (AR): foram determinados pelo método descrito por
Somogyi, e adaptado por Nelson (1944), sendo os resultados expressos em porcentagem;
acidez titulável (AT), com os resultados expressos em % de ácido málico; pH determinado
conforme as normas do Instituto Adolfo Lutz, publicada em Brasil (2005); textura, feita através
do aparelho de texturômetro Stevens LFRA Texture Analyser, com ponta de prova A 9/1000,
velocidade de penetração de 2,0 mm/seg e uma profundidade de 20 mm e cor determinada
com colorímetro, sendo as leituras realizadas em L (luminosidade, em um eixo de 0: preto a
100: branco), C*(croma, intensidade de cor) e hº (é um ângulo na cor com rotação de 360

o
C)

com 0
o
, 90º, 180º e 360º representando o hue vermelho, amarelo, verde e azul,
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respectivamente (Ding et al. 2007), as leituras foram realizadas em lados opostos em cada
corte.  Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 6
(3 cortes e 6 períodos de avaliações). Foram utilizados três repetições (bandeja) por
tratamento, por dia de análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que a perda de massa foi crescente, em todos os tratamentos, no decorrer
dos dias de análise (Figura 1), sendo o corte em palito o que apresentou maior perda de
massa em relação aos outros cortes ao final das avaliações, concordando com o relatado
por Sasaki (2006). Este processo ocorre durante todo período de armazenamento, sendo
tanto maior quanto menor for o tamanho dos cortes (Izumi et al., 1996), devido a maior área
de exposição dos cortes em tamanhos menores.

O corte em forma de meia lua apresentou maiores teores de sólidos solúveis, durante
o período de armazenamento, exceto na última avaliação onde se observou redução de
2,56

o
Brix em comparação ao primeiro dia. Já os cortes tipo cubo e palito não apresentaram

grandes variações, ficando em torno de 6,7 e 7,0
o
Brix (Figura 2), diferente do encontrado

por Sasaki (2005) que obteve 5,33
o
Brix para o corte em cubo em abóbora. Em relação aos

açúcares redutores (Figura 3), observou-se oscilações no decorrer dos dias de
armazenamento, com diminuição no 4º dia e aumento a seguir. O corte em meia lua foi o que
apresentou maior valor no decorrer da maioria das avaliações, tendo uma queda no oitavo
dia de análise, que pode ter ocorrido em função do produto já apresentar sinais de
senescência.

A concentração de ácido málico (acidez titulável) apresentou valor alto no primeiro dia
e depois apresentou uma queda, permanecendo baixo ao longo do período de
armazenamento. O corte em palito apresentou maiores valores de acidez titulável na maioria
dos dias de armazenamento, podendo estar relacionado a fermentação (Figura 4). O pH das
abóboras minimamente processadas, apresentou valores acima de 7,0 em todos os cortes
no inicio de armazenamento. Ao longo dos dias avaliados, apresentaram diminuição, com
elevação no final (Figura 5).

Em relação à textura, os cortes não apresentaram diferenças significativas,
apresentando valores para palito, cubo e meia lua de 987; 1002 e 995 gf (grama força),
respectivamente. Para luminosidade (L) observou-se que houve diferença entre os cortes,
sendo que, o maior (67,36) e menor (58,78) valor observado nos cortes tipo cubo e palito,
respectivamente. Para os valores de ângulo de cor (hue) não houve diferença entre os
cortes e também não houve mudança de ângulo de cor no decorrer dos dias armazenados
(Tabelas 1 e 2). Resalta-se que valores de hue (h

o
) acima de 60 indicam coloração amarela

do produto. Pinto (2002) também não notou mudança do ângulo de cor (hue) em melões
fatiados e em cubos. Os valores mais altos de cromaticidade (C*), indica intensidade de cor,
foram observados no corte tipo palito, seguido de meia lua e por último, o cubo (Tabela 1).
Altos valores de C* indicam coloração amarela dos produtos, que apresentaram diminuição
ao longo do armazenamento (Tabela 2). Entre os tratamentos, o que mais manteve a coloração
amarela foi o corte tipo palito.
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Os cortes apresentaram aumento de luminosidade (L) no decorrer dos dias,
apresentando diferença significativa do primeiro dia em relação ao último dia, e também
diminuição da intensidade de cor (croma) no decorrer dos dias, mostrando, assim, que a
abóbora apresentou-se com cor mais característica no inicio do armazenamento e foi perdendo
sua coloração no decorrer dos dias.

Portanto, nesse trabalho podemos concluir que o corte meia lua manteve os teores de
açúcares redutores e sólidos solúveis , sendo o melhor tipo de corte para abóbora híbrido
atlas.
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Tabela 1. Luminosidade (L), hue (hº) e croma (C), em abóboras minimamente processadas,
submetidas a diferentes tipos de corte. Luminosity (L), hue (h °) and chroma (C), pumpkins
minimally processed under different types of cutting. FCA/UNESP. Botucatu, 2008.

Tratamentos L hº C

Cubo 67,36a 69,52a 61,34b

Meia Lua 63,99b 69,63a 64,06ab

Palito 58,78c 69,4a 65,98a

CV (%) 3,38% 69,40% 5,25%

Médias seguidas pela mesma letra, minúsculas nas colunas, não diferem pelo teste de Tukey (5%).

(Means followed by the same letter, lower case in columns do not differ by test Tukey (5%)).

Tabela 2. Luminosidade (L), hue (hº) e croma (C) em abóboras minimamente processadas,
e armazenadas durante 10 dias. Luminosity (L), hue (h°) and chroma (C) in pumpkins minimally
processed and stored for 10 days. FCA/UNESP. Botucatu, 2008.

Tratamentos L hº C

0º DIA 61,45b 70,25a 68,61a

2º DIA 63,99ab 70,39a 65,01ab

4º DIA 62,41ab 66,98a 63,17b

6º DIA 63,24ab 68,88a 63,35ab

8º DIA 64,34ab 70,34a 61,97b

10º DIA 64,80a 70,27a 60,66b

Médias seguidas pela mesma letra, minúsculas nas colunas, não diferem pelo teste de Tukey (5%). (Means
followed by the same letter, lower case in columns do not differ by test Tukey (5%)).
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Figura 1. Perda de massa (%) (e), em abóboras minimamente processadas, submetidas a diferentes tipos
de corte. Weight loss (%) (e), in minimally processed pumpkins, submitted to different types of cutting.
FCA/UNESP. Botucatu, 2008.

Figura 2. Sólidos solúvel (
o
Brix) em abóboras minimamente processadas, submetidas a diferentes tipos de

corte. Soluble solids (
o
Brix)  in minimally processed pumpkins, submitted to different types of cutting. FCA/

UNESP. Botucatu, 2008.

Figura 3. Açúcar redutor (%) em abóboras minimamente processadas, submetidas a diferentes tipos de
corte. Reducing sugar (%) in minimally processed pumpkins, submitted to different types of cutting. FCA/
UNESP. Botucatu, 2008.
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Figura 4. Acidez titulável (% ácido málico) em abóboras minimamente processadas, submetidas a diferen-
tes tipos de corte. Acidity (% malic acid) in minimally processed pumpkins, submitted to different types of
cutting. FCA/UNESP. Botucatu, 2008.
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