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RESUMO 12 

A berinjela (Solanum melongena), pertencente á família Solanacea, originaria de clima 13 

tropical e subtropical, na Índia, apresenta polpa macia e flexível, possui película lisa e 14 

lustrosa, sendo amplamente consumida. O interesse pela berinjela decorre de seus 15 

efeitos para a manutenção da saúde. As características físicas são utilizadas como 16 

atributos de qualidade para a seleção e classificação dos produtos de acordo com a 17 

preferência do mercado consumidor. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as 18 

características físicas da berinjela comercializada no norte de Minas Gerais. O trabalho 19 

foi realizado no laboratório de pós-colheita da Universidade Estadual de Montes Claros, 20 

Campos Janaúba. Foram utilizados 26 frutos, selecionados de acordo com os atributos 21 

de qualidade, uniformidade e ausência de injurias.  Os frutos foram lavados com água 22 

corrente e sanitizados em solução de hipoclorito de sódio 50 ppm, por 5 min, 23 

enxaguados e posteriormente avaliados. Foi adotado o delineamento ao acaso.  As 24 

analises realizadas foram as seguintes: comprimento, diâmetro do fruto, firmeza, 25 

luminosidade e massa. As medidas de comprimento, de diâmetro do fruto foram 26 

determinadas através de medições diretas, com auxilio de paquímetro; a firmeza 27 

determinada em um ponto na região equatorial do fruto através texturômetro; a massa 28 

(g) determinada através de pesagem de cada fruto em balança analítica; a luminosidade 29 

foi através da leitura direta de reflectância das coordenada L*, no colorímetro. Os 30 

resultados foram tabulados utilizando-se o programa Microsoft Excel, submetidos à 31 

análise estatística descritiva. Os frutos apresentaram em média, 15,88 cm de 32 

comprimento; 6,68 cm de diâmetro; o peso de 271,89 g; firmeza 6,9 N e luminosidade 33 

84,54. Diante dos resultados apresentados percebe-se que os frutos estão com as 34 

características físicas dentro do padrão estabelecido, concluindo que estão aptos para o 35 

consumo. 36 

PALAVRASCHAVE: Solanum melongena, análise física, pós-colheita. 37 
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