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RESUMO
Avaliou-se o efeito de diferentes temperaturas de armazenamento sobre a qualidade

de quiabos, acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato revestidas externamente

com  filme  plástico  de  PVC,  esticável  e  auto  aderente  de  12m.  As  temperaturas  de
armazenamento foram 8±1ºC, com 95% a 98% UR, 12±1ºC com 62% a 80% UR, e em
condições  de  ambiente  (21ºC  a  28ºC  com  46%  a  68%  UR).  O  armazenamento  à
temperatura de 12±1ºC, associada à embalagem foi mais eficaz na retenção da perda de
massa  fresca  e  na  manutenção  dos  processos  metabólicos  normais  dos  frutos;  e  na
temperatura de 8±1ºC ocorreram distúrbios fisiológicos nos frutos.

PALAVRAS-CHAVE:  quiabo,  temperatura,  armazenamento,  perda  de  massa  fresca,
qualidade.

ABSTRACTS

Okra fruits storage at different temperatures

The aim of this experiment was to evaluate the quality of okra fruits packaged into
terephtalato  polyethylene  trays  covered  with  stretching  thickness  PVC  plastic  film,  with

thickness of 12m. The storage temperatures were 8±1ºC with 95% as 98% RU, 12±1ºC with
62% a 80% RU, and environmental conditions (21ºC to 28ºC with 46% to 68% RU). The
storage temperature at 12±1ºC associated with packaging was more efficient to delay the
fresh weigh loss and in the maintenance of normal metabolic process of the fruits; and at
8±1ºC occurred fruits physiological disturb.
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INTRODUÇÃO
O  quiabeiro  (Hibiscus  esculentus,  L.),  atualmente  conhecido  como  Abelmoshus

esculentus 
(Agrojuris, 2004), é originário da Etiópia-África, apresenta frutos do tipo cápsula, com muitas
sementes, alongados e de coloração escura, e que está tendo seu consumo aumentado. É
uma olerícola de ciclo vegetativo rápido, de fácil cultivo e alta rentabilidade (Costa et al.,
1981), apresentando produção por ha de 10t a 20t (Agrojuris, 2004).

A  maioria  de  produtos  hortícolas  tropicais  apresenta  sensibilidade  a  baixas
temperaturas,  dificultando  a  sua  conservação  pós-colheita.  Entretanto,  apesar  do
desenvolvimento  de  injúrias  pelo  resfriamento,  devido  à  incapacidade  dos  frutos
apresentarem manutenção normal das atividades metabólicas, a sua não utilização pode
diminuir a vida de prateleira dos frutos (Wang, 1994)

O uso de técnicas complementares ao armazenamento refrigerado, como tratamento
pós-colheita (uso de cera, fécula de amido, fungicidas, entre outros) e atmosfera modificada,
através  do  uso  de  embalagens,  podem  contribuir  na  minimização  das  injúrias  pelo  frio
(Wang, 1991).
Segundo Handenburg et al. (1986), quiabo armazenado a 7±1ºC apresentam descoloração
superficial, pequenas depressões na superfície e desenvolvimento fúngico.

O objetivo do presente trabalho foi verificar o efeito de diferentes temperaturas de
armazenamento  em  quiabos  ‘Santa  Cruz’,  acondicionados  em  bandejas  de  polietileno

tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC de 12m de espessura.

MATERIAL E MÉTODOS
O  experimento  foi  desenvolvido  no  Laboratório  de  Fruticultura  da  Faculdade  ‘Dr.

Francisco  Maeda’  –  FAFRAM/FE.  Foram  utilizado  quiabos  da  cultivar  Santa  Cruz,  que
apresentavam no dia da colheita e instalação do experimento teor médio de sólidos solúveis
totais de 2,30ºBrix,  firmeza do fruto integro média de 16,03kgf.cm-2,  acidez total  titulável
média de 0,11g de ácido cítrico por 100g de fruto, e cerca de 10 cm de comprimento..

Os frutos do quiabeiro foram imersos em água destilada contendo hipoclorito de sódio
a 150mg de cloro ativo por litro, para desinfecção e secos ao ar. Posteriormente, os frutos
foram acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato, revestidas externamente com

filme plástico de cloreto de polivinila, esticável e auto aderente de 12m de espessura. As
bandejas, contendo os quiabos, foram divididas em 3 lotes armazenados, respectivamente,
a 12±1ºC com 62% a 80% UR, a 8±1ºC com 95% a 98% de UR, em B.O.D., e em condições
de  ambiente  (21ºC a  28ºC  com 46% a 68% UR).  Cada  bandeja  em cada  temperatura
correspondeu a uma unidade experimental.
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As características analisadas foram:  perda de  massa fresca,  acidez total  titulável,
sólidos solúveis totais e  firmeza do fruto. A firmeza do fruto íntegro foi determinada através
de penetrômetro manual, com ponteira de 4mm, e os resultados expressos em kgf.cm-2. Os
teores de sólidos solúveis totais (SST), através de refratômetro digital Atago e expressos em
ºBrix; a acidez total titulável (ATT), expressa em gramas de ácido cítrico por 100 gramas de
fruto, através de titulometria de neutralização com solução de NaOH 0,01N. (AOAC, 1992).

A perda de massa fresca foi determinada, diariamente, através da diferença entre a
massa  fresca  inicial  das  unidades  experimentais  e  a  massa  no  dia  da  amostragem.  A
aparência  foi  determinada  subjetivamente,  através  de  exame  visual,  por  25  provadores
treinados que atribuíram notas, utilizando-se de uma escala de notas, onde 1= ótima; 2=
boa; 3= razoável e 4= ruim.

O  delineamento  experimental  empregado  no  experimento  foi  o  inteiramente
casualizado  com  3  tratamentos  (temperaturas)  e  8  repetições.  Os  dados  obtidos  foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade (Banzato & Kronka, 1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os frutos armazenados a 12±1ºc foram os que tiveram melhor aparência (Tabela 1),

provavelmente devido que nesta temperatura ocorreu manutenção normal dos processos
metabólicos.  A  aparência  dos  frutos  armazenados  a  8±1ºC  foi  mais  denegrida,
comportamento este coerente com citação de Handenburg et al. (1986).

A perda de massa fresca foi  menor nos frutos armazenados a 12±1ºC (1,26%) e
maior  nos  frutos  armazenados  sob  condições  de  ambiente  (1,78%).  Independente  da
temperatura de armazenamento todas as unidades experimentais apresentaram perda de
massa fresca no decorrer  do armazenamento (Tabela 2),  comportamento este,  coerente
com a afirmação de Coelho (1994) e Chitarra & Chitarra (1990), de que os frutos após a
colheita perdem peso.

Aos 9 dias de armazenamento pode-se verificar que ocorreu aumento da firmeza dos
frutos  (Tabela 3), armazenados em condições de ambiente, em relação aos valores iniciais
encontrados na colheita e aos armazenados a 8±1ºC e 12±1ºC. O aumento observado aos 9
dias,  nos  frutos  armazenados  em  condições  de  ambiente  pode  ser  explicado  pela
associação embalagem e alta temperatura que deve ter resultado no aumento na velocidade
dos processos relacionados com a perda de água, ter ocasionado murchamento dos frutos,
colaborando  na  não  destruição  dos  tecidos  celulares,  dificultando  a  penetração  do
penetrômetro.
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Pela análise de sólidos solúveis totais (Tabela 3) observa-se que, durante o período
experimental,  ocorreram aumentos graduais em todos os tratamentos,  e que ao final  do
período de armazenamento (9 dias) os frutos armazenados a 12±1ºC foram os que tiveram
maiores aumentos, apresentando teores médios de 6,26º Brix, ou seja aumento de 3,96º
Brix.

Com  relação  à  análise  da  acidez  total  titulável  (Tabela  3),  durante  o  período  de
armazenamento, pode-se observar que ocorreu aumento acentuado em função do tempo e
da temperatura de armazenamento, e que os frutos armazenados a 12±1ºC foram os que
apresentaram  os  menores  valores.  O  comportamento  aqui  observado  mostra  que  a
temperatura de 12±1ºC pode manter os processos normais de amadurecimento dos frutos,
e é coerente com o observado em sólido solúveis totais. O alto valor observado nos frutos
armazenados  a  8±1ºC,  sugere  que  ocorreu  distúrbio  fisiológico  pelo  uso  de  baixa
temperatura.

CONCLUSÔES
Pelos  resultados  obtidos  pode-se concluir  que:  o  uso de  temperatura  de 12±1ºC,

associado  a  embalagem  foi  mais  eficaz  na  retenção  da  perda  de  massa  fresca  e  na
manutenção dos processos metabólicos normais dos frutos; e à temperatura 8±1ºC ocorreu
distúrbio fisiológico.
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Tabela 1: Aparência,  em quiabos ‘Santa Cruz’, acondicionados bandejas em bandejas de
polietileno  tereftalato,  revestidas  externamente  com filme  plástico  de  PVC de

12m  de  espessura,  durante  armazenamento  em  diferentes  temperaturas.
Ituverava-SP, 2003.

Temperaturas
de

armazenament
o

Dias de armazenamento
Inicial 3 6 9

A 1 1,25 1,50 2,25(2)

B 1,15 1,25 2,15
R 1,25 1,65 2,50

(1) A= frutos acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC
de 12m de espessura e armazenados sob condições de ambiente (21ºC a 28ºC com 46% a 48% UR); B= frutos
acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC de 12m de
espessura e armazenados sob refrigeração a 12±1ºC, com 62% a 80% UR; R= frutos acondicionados em bandejas de
polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC de 12m de espessura e armazenados sob
refrigeração a 8±1ºC, com 95% a 98% UR
(2)Aparência: 1= ótima; 2= boa; 3= razoável; 3= péssima.

Tabela  2:  Perda  de  massa  fresca,  expressa  em  %,   de  quiabos  ‘Santa  Cruz’,
acondicionados  bandejas  em  bandejas  de  polietileno  tereftalato,  revestidas

externamente  com  filme  plástico  de  PVC  de  12m  de  espessura,  durante
armazenamento em diferentes temperaturas. Ituverava-SP, 2003.
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(1) A= frutos acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC
de 12m de espessura e armazenados sob condições de ambiente (21ºC a 28ºC com 46% a 48% UR); B= frutos
acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC de 12m de
espessura e armazenados sob refrigeração a 12±1ºC, com 62% a 80% UR; R= frutos acondicionados em bandejas de
polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC de 12m de espessura e armazenados sob
refrigeração a 8±1ºC, com 95% a 98% UR
(2) dms=  diferença  mínima  significativa para  comparação das  médias  pelo  teste  de  Tukey;  s=  desvio  padrão  das
médias; cv= coeficiente de variação em porcentagem; mg= média geral; F: ns= não significativo; *= significativo a 5%
pelo teste de Tukey; **= significativo a 1% pelo teste de Tukey.
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas , não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% de probabilidade.

Tabela  3:  Sólidos  solúveis  totais  e  acidez  total  titulável,   em  quiabos  ‘Santa  Cruz’,
acondicionados bandejas em bandejas  de polietileno tereftalato,  revestidas

externamente  com filme plástico  de PVC de 12m de espessura,  durante
armazenamento em diferentes temperaturas. Ituverava-SP, 2003.

Temperaturas
de

armazenamento(1)

Dias de armazenamento
Inicial 3 6 9

Firmeza do fruto (kgf.cm-2)
A 16,03a 17,95a 20,07a 21,00a
B 17,75a 18,22a 13,51b
R 17,09a 20,27a 14,51ab
d.m.s(2) 10,7262 5,9780 7,4277
c.v(%)(2) 10,32 12,22 14,14

Sólidos solúveis totais (º Brix)
A 2,30a 3,53b 6,26b 4,60c
B 3,53b 7,16a 6,26a
R 4,16a 6,36b 5,93b
d.m.s(2) 0,1447 0,1447 0,1868
c.v(%)(2) 1,54 0,87 1,33

Acidez total titulável ( g de ácido cítrico.100g de fruto-1)
A 0,11a 0,11a 0,17a 0,19b
B 0,08b 0,14b 0,15c
R 0,09ab 0,16ab 0,31a
d.m.s(2) 0,0187 0,0205 0,0289
c.v(%)(2) 7,71 5,07 5,22

Temperaturas
de

armazenamento(1)

Dias de armazenamento
Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 0,06a 0,19a 0,80a 0,88a 0,98a 1,07a 1,20a 1,57a 1,78a
B 0,08a 0,22a 0,31a 0,37a 0,43a 0,52a 0,59a 0,99a 1,26a
R 0,03a 0,06a 0,12a 0,17a 0,20a 0,25a 0,27a 0,30a 0,37a
d.m.s(2) 0,054

5
0,114
3

0,402
7

0,456
8

0,417
4

0,435
7

0,447
9

0,811
0

0,875
8

c.v(%)(2) 8,62 10,87 6,86 96,05 6,69 10,65 6,67 8,84 7,79
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(1) A= frutos acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC
de 12m de espessura e armazenados sob condições de ambiente (21ºC a 28ºC com 46% a 48% UR); B= frutos
acondicionados em bandejas de polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC de 12m de
espessura e armazenados sob refrigeração a 12±1ºC, com 62% a 80% UR; R= frutos acondicionados em bandejas de
polietileno tereftalato, revestidas externamente com filme plástico de PVC de 12m de espessura e armazenados sob
refrigeração a 8±1ºC, com 95% a 98% UR
(2) dms=  diferença  mínima  significativa para  comparação das  médias  pelo  teste  de  Tukey;  s=  desvio  padrão  das
médias; cv= coeficiente de variação em porcentagem; mg= média geral; F: ns= não significativo; *= significativo a 5%
pelo teste de Tukey; **= significativo a 1% pelo teste de Tukey.
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas , não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% de probabilidade.
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