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RESUMO

A produção de melão vem deparando-se com problemas de perdas pós-colheita causada por
Fusarium, e perdas relacionadas à senescência dos melões devido à ação do etileno,
principalmente em melões Cantaloupensis que são climatéricos. Assim os métodos físicos
começaram a ser utilizados, como a radiação ultravioleta pulsada (UVp) que pode atuar no
controle dos patógenos pelo comprimento de onda que quebra a estrutura do DNA, impedindo
a reprodução, além da possível ativação do metabolismo secundário e indução da formação do
etileno pelo estresse físico, podendo ou não alterar os parâmetros de qualidade desses frutos.
Assim, o objetivo neste estudo, foi avaliar o envolvimento do etileno na resistência e
qualidade pós-colheita de melões climatéricos irradiados com UVp. Dessa maneira, os frutos
foram tratados com UVp e 1-MCP e divididos em 4 tratamentos: UVp+1-MCP, UVp, 1-MCP
e controle, analisados quanto os parâmetros de qualidade (firmeza, cor, acidez titulável,
vitamina C, relação SS/AT, açúcares solúveis, sólidos solúveis e pH) no início e no fim do
período de armazenamento. Os frutos também foram analisados quanto à sobrevivência
através de uma escala de notas para determinar o estádio de senescência e também foram
analisados quanto à produção de etileno. Com os resultados obtidos pode-se observar um
acréscimo de 12 dias na vida útil para os melões tratados, e não houve modificação na
qualidade pós-colheita entre tratamentos. Porém, algumas alterações na qualidade foram
observadas durante o tempo de armazenamento, para coloração, acidez, relação SS/AT e
vitamina C. Foi observado ainda que o UVp não aumentou a síntese de etileno nos melões
Cantaloupe.

Palavras-chaves: Cucumis melo. Pós-colheita. Cantaloupe. 1-metilciclopropeno

ABSTRACT

The melon production has been encountering with post-harvest losses of problems caused by
Fusarium, and losses related to senescence Melons due to ethylene action, mainly
Cantaloupensis melons that are climacteric. Therefore physical methods have begun to be
used as a pulsed ultraviolet (UVp) which can act to control pathogens at wavelength breaking
the DNA structure, preventing reproduction, besides the possible secondary metabolism
activation and inducing the formation of ethylene by physical stress. And may or may not
change the quality of fruit parameters. The objective of this study was to evaluate the
involvement of ethylene in resistance and postharvest quality of irradiated climacteric melons
with UVP. Thus, the fruits were treated with UVP and 1-MCP and divided into 4 treatments:
UVP+1-MCP, UVP, 1-MCP and control, analyzed the quality parameters (Firmness, color,
acidity, vitamin C, SS/AT ratio, soluble sugars, soluble solids and pH) at the beginning and
end of the storage period. Fruits were also analyzed for survival through a rating scale to
determine the stage of senescence and were also analyzed for the production of ethylene. With
the results can be observed a 12-day increase in life for the treated melons, and there was no
change in the post-harvest quality between treatments. However, some changes in quality
were observed during the storage time for color, acidity, SS/AT ratio and vitamin C. It was
also observed that the UVP does not increase the ethylene synthesis in Cantaloupe melons.

Keywords: Cucumis melo. Post-harvest. Cantaloupe. 1- methylcyclopropene.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a cultura do meloeiro está concentrada na região Nordeste, onde gera
renda e milhares de empregos, sendo o melão um dos principais frutos na pauta de exportações
brasileiras. Em 2014, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará foram os responsáveis por
39,4% e 37,7% da produção nacional, respectivamente (IBGE, 2014).
Os produtores de melão desses estados vem enfrentando problemas com a
incidência de Fusarium nos frutos. Cerca de 30% dos melões com padrões de exportação
apresentaram-se contaminados por esse patógeno, e isso vem prejudicando a sua venda no
mercado internacional, trazendo prejuízos aos produtores. Para o controle de doenças póscolheita, os ingredientes ativos registrados no Ministério de Agricultura Pecuária e
Abastecimento são escassos. Em que somente o imazalil é registrado para aplicação póscolheita em melão, sendo que nesse registro não está incluso o Fusarium pallidoroseum.
Nos dias atuais, os consumidores estão cada vez mais consciente dos benefícios
de uma alimentação saudável e segura, ou seja, com baixos riscos físicos, químicos e
biológicos (PIMENTEL; PEREIRA FILHO, 2002). Em defesa de seus consumidores, os
países desenvolvidos estabeleceram limites rígidos para a presença de micro-organismos
patogênicos e para a quantidade máxima de resíduos, priorizando os tratamentos físicos que
sejam eficazes no controle dos patógenos.
A radiação ultravioleta (UV) tem sido adotada como uma estratégia alternativa
para o controle da contaminação de frutas e hortaliças por micro-organismos. Existe,
atualmente, dois princípios de aplicação da luz ultravioleta: contínuo (UVc) e o pulsado
(UVp). O modelo contínuo é o convencional, e como o próprio nome já define, a luz
ultravioleta é aplicada de forma contínua. No modelo pulsado, a luz ultravioleta é armazenada
num capacitor, sendo liberada em flashs intermitentes, que aumentam de forma instantânea a
intensidade de energia, tornando o ultravioleta pulsado mais efetivo e mais rápido na
inativação de micro-organismos (CFSAN-FDA, 2000; McDONALD et al., 2000).
Os tratamentos físicos eram considerados eficientes somente durante o período de
aplicação, pois acreditava-se que os mesmos não apresentavam efeito residual. A radiação UV,
no entanto, exerce influência nas moléculas de DNA do micro-organismo, como mencionado
anteriormente, e possivelmente pode desencadear efeito similar nas células vegetais. Pombo et
al. (2011) demonstram que ocorreu prevenção de podridões em morango com a aplicação de
radiação ultravioleta e, isto ocorreu, devido a ativação de genes que codificam para enzimas
(glucanases, quitinases, peroxidases, fenilalanina amônia liase etc.) e, também, para metabólitos
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envolvidos no mecanismo de defesa de plantas (POMBO et al., 2011; HUYSKENS-KEIL et
al., 2010; CHARLES et al., 2008).
A radiação ultravioleta promove alterações metabólicas em frutas e hortaliças,
geralmente, pela ativação do metabolismo secundário. O tratamento com UV proporciona o
aumento no conteúdo de licopenos em tomates (BRAVO et al. 2012; LIU et al. 2009). Estudos
mostram que o tratamento com UVp (3,6 J cm-2) induz um aumento no teor de ácido ascórbico,
carotenoides totais e na atividade antioxidante em manga ‗Tommy Atkins‘ minimamente
processada (SANTOS, 2011).
O estresse físico causado pela radiação ultravioleta induz a síntese de etileno
(TIECHER et al., 2013; GONZÁLEZ-AGUILAR et al., 2004) que, por sua vez, desencadeia
as alterações no metabolismo secundário. A hipótese desse estudo é que estas alterações
metabólicas, se promovidas pelo etileno em resposta à radiação UV, pode caracterizar um
efeito resídual do UVp no melão, aumentando a sua vida útil pós-colheita até certo ponto.
Logo, a ação do etileno pode acelerar o processo de senescência dos frutos.
O 1-metilciclopropeno (1-MCP) é um potente inibidor da ação do etileno,
controlando a senescência (MASSOLO et al., 2011), bem como a atividade das enzimas
antioxidativas (ZHANG et al., 2013). Silva (2010), trabalhando com 1-MCP em morangos,
observou que os frutos mantiveram a qualidade além de aumentar a vida útil em dois dias.
Assim, o objetivo neste estudo, foi avaliar o envolvimento do etileno na
resistência e qualidade pós-colheita de melões climatéricos irradiados com UVp.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Importância econômica do melão
O Brasil ocupou em 2011 a décima primeira posição entre os principais países
produtores de melão. Sendo a China o maior produtor mundial, seguida pela Turquia, Irã,
Estados Unidos e Espanha (FAO, 2013).
Em 2014, o Brasil produziu 589.939 toneladas de melão, em uma área de 22 mil
hectares, estando à produção concentrada na região Nordeste, representando 94% da produção
nacional (559.102). Os estados do Rio Grande do Norte e Ceará são os maiores produtores
nacionais, com 39,4% e 37,7% da produção, respectivamente. Esses estados, juntos,
ocuparam 15.609 ha (71%) de área cultivada com meloeiro no pais (IBGE, 2014).
A expressividade da produção de melão no nordeste deve-se as condições
ambientais favoráveis, caracterizada por altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e da
alta luminosidade que se tem durante praticamente todo o ano (DIAS, 2014).
No quesito exportação, a produção de melão no Brasil tem evoluído nos últimos
anos. Em 2014 o país exportou 196.850 gerando receitas da ordem de 152 milhões de dólares,
já em 2015 o país exportou 223.746 obtendo, cerca de 154 milhões de dólares. Com isso o
país teve uma variação de um ano para o outro positiva, conseguindo aumentar o volume
produzido em 13,6% e a receita de 1,6%. O aumento da receita do melão não foi proporcional
ao volume por causa da desvalorização da moeda nacional frente ao dólar e da queda nos
preços internacionais (ANUARIO, 2016).

2.2 Podridão-por-Fusarium
Em 2011, cerca de 30% dos melões exportados apresentaram podridão-porFusarium (informação pessoal), sendo, por isso, descartados das vendas internacionais,
acarretando grandes perdas financeiras aos produtores. Essa podridão pós-colheita vem
ocorrendo desde 1999, nos plantios comerciais de meloeiro nos Estados do Ceará e do Rio
Grande do Norte.
A podridão causada por Fusarium está como uma das mais comuns doenças póscolheita que causam danos às cucurbitáceas, sendo considerada uma das principais causas de
perdas em diversas variedades de melões, principalmente em melões pertencentes ao grupo
cantaloupensis (DIAS; TERAO, 2006). A infecção causa inviabilidade nos carregamentos de
frutos e a perda do produto que iria ser exportado (FREIRE, 2006).
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A podridão-por-fusarium é causada pelo fungo Fusarium pallidoroseum. Essa
espécie sobrevive no solo e em restos de cultura penetrando no fruto pelas rachaduras que
ocorrem na zona de abscisão peduncular, ou se o melão for do tipo Cantaloupe, ocorre no
desenvolvimento das redes. Os sintomas visualizados são primeiramente vistos como uma
pequena lesão encharcada, seguido de um crescimento micelial cotonoso branco. Se
condições como temperatura e umidade relativa do ar forem favoráveis ao fungo, ocorre uma
rápida evolução na lesão com aparecendo fissuras, resultando sérios prejuízos (DIAS;
TERAO, 2006).
O fungo pode ser disseminado quando ocorre o contato com o solo contaminado
ou também pode se disseminar através do pó que levanta do solo quando está acontecendo os
trabalhos de manejo. Esse fungo encontra-se facilmente no solo e em restos de plantas que
ocorrem em regiões tropicais e subtropicais e podem fazer parte também de um complexo que
tem doenças associados a outros fungos e nematoides (OLIVEIRA et al., 2006).

2.3 Controle alternativo
Na cadeia produtiva, manter baixo o nível de perdas pós-colheita é uma tarefa
difícil, isso representa um enorme desafio, já que as frutas e hortaliças são produtos que detém
uma grande quantidade de água e nutrientes em suas estruturas. Da colheita a senescência,
esses órgãos mantêm várias atividades biológicas ativas, dessa forma apresenta uma maior
vulnerabilidade a distúrbios fisiológicos, danos mecânicos e podridões (KADER, 2002).
Atualmente o principal método de controle é o químico. Contudo a poucos
ingredientes ativos registrados no MAPA para o controle de doenças pós-colheita em frutos.
Atualmente, somente o imazalil (Registro MAPA N° 3498) está registrado para aplicação em
pós-colheita do melão (ALVES, 2000), mas nesse registro não está incluso o Fusarium
pallidorodeum. Na comunidade europeia essa molécula foi liberada (REG – EU N° 705/2011)
com o Limite Máximo de Resíduo (LMR) de 0,05 mg kg-1 de melão. Por ser extremamente
tóxica (Classe Toxicológica I), a sua Ingestão Diária Aceitável (IDA) é de apenas 0,03 mg kg 1

de peso corpóreo (RE N° 3428 de 19/10/06 – DOU de 20/10/06).
A tendência atual é a substituição dos agrotóxicos convencionais por tratamentos

alternativos que aliem segurança alimentar com sustentabilidade da agricultura (BOWER,
2007). Desse modo, vários estudos enfatizam o uso de métodos alternativos no controle de
micro-organismos na pós-colheita de frutas e hortaliças, destacando-se a radiação ultravioleta
(SYAMALADEVI et al., 2015), termoterapia (NASCIMENTO et al., 2014), água eletrolisada
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(LUCENA, 2013), extratos vegetais (BERNARDO et al., 2015) e óleos essenciais (BSAK;
GUHA, 2015), quitosana (CHEN et al., 2014).

2.4 Radiação UV
Na defesa de seus consumidores, os países desenvolvidos estão priorizando os
tratamentos físicos que sejam eficazes no controle dos patógenos. Nessa perspectiva, vários
estudos vêm sendo realizados com radiação de alimentos com ondas curtas na região do
ultravioleta (KRISHNAMURTHY et al., 2007; ALLENDE et al., 2006). A luz ultravioleta é
uma radiação na faixa de 200 a 400 nanômetros (ηm); mas, em particular, a radiação emitida
entre 200 e 280 ηm (UV-C) induz a formação de rupturas nas moléculas de DNA, impedindo
a reprodução (mitose) e a síntese proteica (novos materiais genéticos), resultando, assim, num
efeito germicida (BINTSIS et al., 2000), com a vantagem de não gerar subprodutos e nem
resíduos químicos capazes de prejudicar a saúde dos consumidores (GUERREROBELTRÁN; BARBOSA-CÁNOVAS, 2004).
Existe, atualmente, dois princípios de aplicação da luz ultravioleta: contínuo
(UVc) e pulsado (UVp). O modelo contínuo é o convencional, como o próprio nome já
define, a luz ultravioleta é aplicada de forma contínua. Por outro lado, no modelo pulsado, a
luz ultravioleta é armazenada num capacitor, sendo liberada em flashes intermitentes, que
aumentam de forma instantânea a intensidade de energia, tornando o ultravioleta pulsado mais
efetivo e mais rápido na inativação de micro-organismos (CFSAN-FDA, 2000; McDONALD
et al., 2000).
A radiação UVp possui características de penetração muito mais rápida que na
forma contínua. Rise e Ewell (2001) observaram que para obter certa quantidade de energia o
sistema convencional precisou-se de 3 horas de aplicação, enquanto que aplicado com o
método pulsado esse tempo diminuiu para 40 segundos, obtendo-se a mesma quantidade de
energia. A inativação de micro-organismos é mais efetiva e mais rápida devido a maior
intensidade de energia liberada pela radiação pulsada (ELMNASSER et al., 2007).
Várias revisões sobre as aplicações da radiação ultravioleta pulsada na póscolheita de frutas e hortaliças, bem como na indústria de alimentos, podem ser encontradas
em Geveke (2005), Yaun et al. (2004), Allende e Artes (2003) e Smith et al. (2002).
Até pouco tempo, os tratamentos físicos eram considerados eficientes somente
durante o período de aplicação, pois acreditava-se que os mesmos não apresentavam efeito
residual. A radiação UV, no entanto, exerce influência nas moléculas de DNA do microorganismo, como mencionado anteriormente, e possivelmente pode desencadear efeito similar
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nas células vegetais. Estudos monstram que ocorreu prevenção de podridões em morango com a
aplicação de radiação ultravioleta e, isto ocorreu, devido a ativação de genes que codificam para
enzimas (glucanases, quitinases, peroxidases, fenilalanina amônia liase etc.) e, também, para
metabólitos envolvidos no mecanismo de defesa de plantas (POMBO et al., 2011;
HUYSKENS-KEIL et al., 2010; CHARLES et al., 2008). Charles et al. (2008) verificaram que
a UV induziu a resistência a Botrytis cinerea em tomates. O tratamento com UV proporciona o
aumento no conteúdo de licopenos em tomates (BRAVO et al. 2012; LIU et al. 2009). Estudos
mostraram que o tratamento com UVp (3,6 J cm-2) induziu aumentos no teor de ácido
ascórbico, de carotenóides totais e na atividade antioxidante em manga ‗Tommy Atkins‘
minimamente processada (SANTOS, 2011).

2.5 Etileno
Na fisiologia pós-colheita é comum à classificação dos frutos carnosos em dois
tipos: os climatéricos e não-climatéricos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Essa diferença
está fundamentada na presença de distintos sistemas de síntese do etileno, os sistemas 1 e 2
(MCMURCHIE et al., 1972). O sistema 1, caracterizada pela baixa produção de etileno,
corresponde à liberação de etileno em frutos não-climatéricos e o período pré-climatérico dos
frutos climatéricos. Em contraste, o sistema 2 é o responsável pela produção autocatalítica do
etileno, encontrada na fase de maturação do fruto climatério. Assim, vários autores sugerem
que esse sistema 2 é a principal diferença entre frutos climatéricos e não-climatéricos
(LELIEVRE et al., 1997; MCMURCHIE et al., 1972). Contudo, há espécies que apresentam
os dois padrões de respiração. O meloeiro, por exemplo, está dividido em dois grupos:
Inodorus (que produz frutos não-climatéricos) e o Cantaloupensis (que produz frutos
climatéricos).
Vários estresses bióticos e abióticos podem aumentar os níveis endógenos de
etileno, o que pode agravar os efeitos do estresse (MAYAK et al., 2004 ; SIDDIKEE et al.,
2011). Contudo, os mecanismos de defesa das plantas são ativados pelo etileno sintetizado
por elas. Quando se tem mais etileno sintetizado, maior é a resistência ao desenvolvimento de
infecções (NASCIMENTO, 2006) e isso ocorreu devido a produção de fitoalexinas (FAN et
al., 2000), PR-proteínas (RODRIGO et al., 1999), a indução de fenilpropanóides
(CHAPPELL et al., 1984) e alterações na parede celular (BELL, 1981).
Em frutos, o estresse físico causado pela radiação ultravioleta induz a síntese de
etileno conforme verificado por Tiecher et al. (2013) e González-Aguilar et al. (2004). Desse
modo, o aumento na produção de etileno pela UV, pode desencadear uma série de alterações

17

no metabolismo secundário, que podem resultar em aumento na vida-útil e qualidade póscolheita de frutos.

2.6 1-Metilciclopropeno (1-MCP)
Vários compostos têm sido desenvolvidos com a finalidade de bloquear os
receptores de etileno e causar inibição dos seus efeitos (FAUBION, 1999; SISLER, 1991).
Porém, alguns desses compostos não são comercialmente aceitáveis devido a sua toxidez.
O

3,3-dimetilciclopropeno

(3,3-DMCP),

ciclopropeno

(CP)

e

o

1-

metilciclopropeno são inibidores de etileno que são mais estudados. Segundo Sisler et al.
(1996) todos são efetivos, mas o 1-MCP é cerca de mil vezes mais ativo.
A aplicação do 1-MCP em frutos e hortaliças gera vários benefícios, contudo, seu
efeito na inibição do etileno e diminuição da taxa respiratória, depende da concentração de
aplicação (FAN; MATTHEIS, 2000; BRACKMANN et al., 2000), do estádio de maturação
(HARRIS et al., 2000), do tempo de exposição ao gás e da espécie (SISLER; SEREK, 1997).
A ligação do etileno com seu receptor, uma proteína de membrana (molécula
receptora), desencadeia uma série de respostas associadas à vida pós-colheita dos frutos.
Quando os frutos são tratados com 1-MCP a molécula receptora é ocupada pelo inibidor e o
etileno não consegue se ligar, bloqueando sua ação (VILAS BOAS, 2002).
Fato observado em melão Charentais, os quais foram tratados com 1-MCP,
apresentando redução da atividade respiratória e a produção de etileno, proporcionando maior
tempo de vida útil pós-colheita (SOUZA, 2008).
Esse composto tem mostrado ser uma excelente ferramenta para retardar o
amadurecimento, mantendo a qualidade na fase de pós-colheita em frutos tropicais. Uma
simples aplicação de 1-MCP pode proporcionar tempo suficiente para o transporte desses
frutos a distâncias maiores, assim como a opção de se utilizar meios de transporte com melhor
custo/benefício. A combinação do uso de 1-MCP e armazenamento em baixas temperaturas
tem se mostrado como excelente opção para viabilizar a exportação marítima de várias frutas,
abrindo assim novos mercados para os países produtores como o Brasil (PEREIRA;
BELTRAN, 2002).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Condução do experimento
Foram utilizados frutos de melão Cantaloupe, oriundos de plantio comercial da
empresa Agrícola Famosa, localizada no município de Mossoró, RN. Os frutos foram
colhidos nos estádios de maturação comercial para exportação, com pedúnculo totalmente
preso. Em seguida, os melões foram transportados para o Laboratório de Fisiologia e
Tecnologia Pós-colheita da Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE, onde foram
armazenados em câmara fria a 4°C e 85% de umidade relativa (UR).
No dia seguinte os frutos foram lavados com detergente neutro na concentração
de 2 mL L-1 e sanitizados com hipocloreto (Adheclor) na concentração de 200 ppm, ficando
os frutos imersos na solução cerca de 10 minutos. Em seguida retirados e colocados para
escorrer e depois foram armazenados em câmara fria.
Para descrição dos tratamentos os frutos foram enumerados de maneira aleatória
e distribuídos na câmara fria, separados em 4 tratamentos, sendo eles: UVp+1-MCP, UVp, 1MCP e sem UVp e sem 1-MCP (controle), cada tratamento continha 25 frutos, totalizando
100 frutos no experimento.
O experimento foi conduzido utilizando delineamento experimental inteiramente
casualizado, distribuído em parcelas subdivididas, na qual constava na parcela os dois tempos
e na subparcela os 4 tratamentos com 25 repetições cada.

3.2 Aplicação dos tratamentos
Após a sanitização os frutos ficaram armazenados na câmara fria por dois dias,
depois desse período os frutos que iriam ser tratados com UVp foram levados para o
Laboratório de Patologia Pós-colheita da Embrapa Agroindústria Tropical para a aplicação
dos pulsos de raio ultravioleta em uma câmara UVp (SteriBeam, Modelo XeMaticA-2LXL),
provida de duas lâmpadas preenchidas com gás xenônio, de alta potência, largura de 190
milímetros, posicionadas lateralmente, com capacidade de um pulso a cada 15 segundos, e
com 0,3 J cm-2 pulso-1, para pulsos com 100% de potência das lâmpadas aplicando uma
quantidade de 30 pulsos ou 9 J cm-2 por fruto.
Os frutos para o tratamento com o 1-MCP, foram colocados em ―containers‖ de
plástico com volume de 0,186 m³, em que foi utilizado frascos com 50 mL de água a
temperatura de 40 a 60 °C para dissolver 17,85 mg do produto, assim obtendo uma
concentração de 600 nL L-1. Ao colocar os frascos com o 1-MCP diluído dentro dos
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―containers‖ retirou-se a tampa dos frascos e vedou imediatamente a caixa com os frutos para
que não ocorresse a perda de gás. As caixas vedadas ficaram dentro da câmara fria a 4 °C
durante 14 horas.

3.3 Características avaliadas
Um dia após a aplicação dos tratamentos foi realizado as análises de uma parte
dos frutos para representação do tempo 0, e o restante foi analisado de acordo com a
sobrevivência dos frutos. Primeiro foram realizadas a coleta de gás para análise de etileno,
seguido das variáveis (peso do fruto, cor e firmeza). Em seguida, os frutos foram processados
utilizando uma centrífuga doméstica Walita® e analisados quanto ao conteúdo de vitamina C,
acidez titulável, pH, sólidos solúveis, relação sólidos solúveis e acidez titulável e açúcares
solúveis.

3.3.1 Análise de sobrevivência
Os frutos foram avaliados diariamente quanto à aparência externa seguindo uma
escala de notas que varia de 5 a 0 (Tabela 1). Os frutos foram avaliados até atingirem nota 3,
ao alcançar essa nota eram levados ao laboratório para serem avaliados, representando o
tempo final de sobrevivência, pois notas inferiores a 3 são considerados impróprios para a
comercialização.
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Tabela 1. Notas referente à aparência externa dos frutos variando de 5 a 0 para determinar a
sobrevivência dos frutos.
Nota

Referência

Aparência externa

5

< 1% do fruto afetado

4

1 a 10% do fruto afetado

Traços de depressões ou manchas

3

11 a 30% do fruto afetado

Depressões ou manchas leves

2

31 a 50% do fruto afetado

Depressões ou manchas de média intensidade

1

51 a 60% do fruto afetado

0

> 61% do fruto afetado

Ausência de depressões, manchas ou ataque de
micro-organismos

Depressões ou manchas com intensidade severa ou
ataque de microrganismos
Depressões ou manchas com intensidade muito
severa ou ataque generalizado de microrganismos

3.3.2 Produção de etileno
Para análise de etileno, os frutos íntegros foram colocados em baldes plástico de
7,35 litros com tampa e vedados com fita adesiva, cada balde com um fruto, em que
permaneciam durante 1 hora e 30 minutos. Após o tempo, coletava-se, em duplicata, com uma
seringa de 1 mL de ar através do septo e levado ao cromatógrafo à gás (CG-2010
SHIMADZU).

3.3.3 Peso dos frutos
Foi obtido por meio da pesagem individual dos frutos em balança semi-analítica.

3.3.4 Firmeza da polpa
Para determinação da firmeza da polpa, os frutos foram divididos
longitudinalmente, em duas metades, fazendo duas leituras em cada metade, nas regiões
equatoriais, com penetrômetro marca McCormick, modelo FT 011, com plunger de 8 mm. A
leitura foi obtida em libras e convertidos para Newton (N).
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3.3.5 Cor
Determina por reflectometria, utilizando-se de um colorímetro (CR-410),
calibrado em superfície de porcelana branca sob condições de iluminação e expressa no
módulo L., a*. e b*. As medições foram realizadas na casca, tomando-se duas leituras por
fruto em regiões equidistantes.

3.3.6 Vitamina C
Determinada a partir de 5 g da amostra diluída em balão volumétrico de 100 mL
com ácido oxálico 0,5%. Por titulometria foi obtida a vitamina C com solução DFI (2,6diclofenol-indofenol) até atingir uma coloração róseo claro, de acordo com Strohecker e
Henning (1967).

3.3.7 Sólidos solúveis (SS)
Os frutos foram processados e o suco obtido foi filtrado em papel filtro para
medição dos teores de sólidos solúveis com auxílio de um refratômetro digital (QUIMIS®,
modelo Q-107D145) com compensação automática. Os resultados foram expressos em °Brix
de acordo com a metodologia recomendada pela AOAC (2005).

3.3.8 Acidez titulável (AT)
Determinada por titulometria em duplicata, usando-se 5 g da amostra de suco,
completando-se o volume para 50 mL com água destilada. Foi adicionado 3 gotas de
fenolftaleína a 1% e realizada a titulação com solução de NaOH 0,1 M até a coloração róseo
claro, expressando os resultados em % de ácido cítrico, conforme a AOAC (2005).

3.3.9 Relação SS/AT
Determinada pelo quociente entre os valores de sólidos solúveis e acidez
titulável.

3.3.10 Potencial hidrogeniônico (pH)
O pH foi determinado de acordo com AOAC (2005). Medido diretamente na
amostra de suco com o potenciômetro digital com ajuste automático de temperatura,
devidamente padronizado com soluções tampões pH 7,0 e pH 4,0.
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3.3.11 Açúcares solúveis (AS)
Para obtenção do extrato foi utilizado 0,5 g da amostra diluída em água destilada
adicionada a um balão volumétrico de 250 mL, em seguida foi retirado uma alíquota de 100
µL para realização da análise com auxílio de um espectrofotômetro a 620 nm para
determinação das leituras, segundo a metodologia de Yemn e Wilis (1954). Os resultados
foram expressos em % de glicose.

3.4 Análise estatística
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) realizada com
auxílio do software SISVAR versão 3,01, e para comparação das médias, utilizou-se o teste de
Tukey a 0,05 de significância
Para a análise de sobrevivência foi utilizado o software SIGMA PLOT 11.0 para a
comparação das notas a 0,001 de significância, e para comparação das médias dos percentis,
utilizou-se o teste de Log-Rank a 0,001 de significância.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resumo da análise de variância das variáveis estão apresentados nas Tabelas 2 e
3. Observou-se interação significativa entre os fatores estudados apenas para o etileno. Para as
variáveis pH, sólidos solúveis, açúcares solúveis e firmeza nenhum fator apresentou
diferença. Quanto a acidez titulável, vitamina C e os parâmetros de cor, observou-se diferença
apenas no tempo de armazenamento. Já a variável SS/AT apresentou diferença isolado para os
dois fatores estudados.
Tabela 2 - Resumo das análises de variância para as variáveis de pH, acidez titulável (AT),
sólidos solúveis (SS), açúcares solúveis (AST), relação SS/AT e vitamina C.
QM
Fontes de variação
Gl
pH
AT
SS
SS/AT
AST
Vitamina C
ns
**
ns
**
ns
Tempo
1
0,076
0,00699
0,108
16351,10
2,07
1190,17**
erro 1
8
0,058
0,00004
1,226
67,85
1,58
7,51
ns
ns
ns
**
ns
Tratamento
3
0,018
0,00018
2,778
1230,02
2,35
23,41ns
Tempo x tratamento
3
0,037ns 0,00008ns
1,183ns
271,44ns
0,70ns
3,21ns
Erro 2
24
0,052
0,00013
2,007
187,07
0,86
13,01
CV1 (%)
3,75
7,13
9,53
6,37
12,67
12,90
CV2 (%)
3,55
12,58
12,19
10,57
9,36
16,98
ns

Não significativo; * Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 3 - Resumo das análises de variância para as variáveis de etileno, firmeza e cor (L*,
a* e b*).
Fontes de variação
Tempo
erro 1
Tratamento
Tempo x tratamento
Erro 2
CV1 (%)
CV2 (%)
ns

Gl
1
8
3
3
24

Etileno
124,71*
16,65
16,58ns
46,50**
9,05
47,05
34,69

Firmeza
6,27ns
22,83
11,32ns
60,09ns
23,22
25,62
25,84

QM
L
17,68*
2,24
2,11ns
3,17ns
3,82
2,41
3,14

a
8,83**
0,54
0,57ns
0,97ns
0,66
24,85
27,34

b
14,35*
1,78
0,69ns
1,28ns
2,39
5,64
6,53

Não significativo; * Significativo a 1 e 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Para análise de sobrevivência observou-se que os tratamentos com UVp+1-MCP,
UVp e 1-MCP atingiram a nota 3 aos 36 dias (Figura 1). Observa-se que os frutos do controle
atingiram a nota 3 aos 24 dias. Comparando os tratamentos pode-se observar uma diferença
de 12 dias a mais de vida útil para os frutos tratados com UVp+1-MCP, UVp e 1-MCP
armazenados em câmara fria a 4 °C e 85% de umidade relativa.
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Figura 1. Análise de sobrevivência de melões ‗Cantaloupe‘ tratados com UVp e 1-MCP
armazenados sob refrigeração (4 ± 2 °C e 85 ± 5% UR).

Na análise de sobrevivência foram obtidos ainda os valores do percentil (50%),
que refere-se aos dias de armazenamento em que 50% dos frutos de cada tratamento atingiram
nota 3. Sendo observado diferença apenas no controle, uma vez que os tratamentos
apresentaram valores muito próximos de percentil (50%). Isso pode ser observado por meio
da análise do intervalo de confiança (IC) nos tratamentos (Tabela 4).
Tabela 4. Percentil de melões ‗Cantaloupe‘ tratados com UVp e 1-MCP armazenados sob
refrigeração (4 ± 2 °C e 85 ± 5% UR).
Tratamentos

Percentil (50%)+IC

GL

Probabilidade

UVp+1-MCP

29,00 (26,78 – 31,92)

3

<0,001

UVp

30,00 (27,78 – 32,92)

3

<0,001

1-MCP

31,00 (28,78 – 33,92)

3

<0,001

Controle

19,00* (12,80 – 25,19)

3

<0,001

Intervalos que se sobrepõem não diferem estatisticamente pelo teste de Log-Rank a 0,001 de significância.
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Nota-se que os intervalos de confiança se sobrepõem entre os tratamentos, não
apresentando diferença entre eles. Diferentemente do controle que teve 50% dos frutos
atingindo a senescência com 19 dias de armazenamento.
Para a síntese de etileno nos frutos observou-se interação entre os tratamentos e o
período de armazenamento (Tabela 5).
Tabela 5. Produção de etileno (mL de etileno Kg-1 h-1) de melões ‗Cantaloupe‘ tratados com
1-MCP e UVp armazenados sob refrigeração (4 ± 2 °C e 85 ± 5% UR).
Etileno
Tempo

Controle

1-MCP

UVp

UVp+1-MCP

0

8,71 aB

15,26 aA

8,76 aB

9,03 aB

Final

5,86 aA

5,44 bA

7,67 aA

8,65 aA

DMS

4,78

Média seguida de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade.

Pode-se observar, no primeiro dia de avaliação, que os frutos tratados com 1-MCP
apresentaram maiores valores de etileno (P<0,05). Esse resultado pode ser devido à ocupação
dos sítios de ação do etileno no fruto pelo 1-MCP, deixando maiores quantidades de etileno
livre no ar. Comportamento semelhante foi verificado em pêssegos e maçãs, nos quais o 1MCP parece ter estimulado a produção de etileno (FAN et al., 2002; BRACKMANN et al.,
2004).
No fim do período de avaliação, os valores de etileno reduziram somente para os
frutos tratados com 1-MCP (Tabela 5). Neste momento, provavelmente o efeito do 1-MCP já
tenha reduzido, assim, ocasionou liberação dos sítios receptores e, consequentemente, ocorreu
a ligação do etileno, levando a baixa quantidade do mesmo no ar. De acordo com Huber
(2008) o 1-MCP é reconhecido como importante ferramenta no controle da maturação de
frutos climatéricos, por promover a inibição da ligação do etileno ao seu receptor, podendo
inibir e ação metabólica desse hormônio.
Quanto à coloração da casca, os tratamentos não alteraram a cor (L*, a* e b*) dos
melões (P>0,05). Observando-se mudanças apenas durante o período de armazenamento,
para todas as variáveis de cor analisadas (Tabela 6).
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Tabela 6. Cor (L*, a* e b*) de melões ‗Cantaloupe‘ tratados com 1-MCP e UVp
armazenados sob refrigeração (4 ± 2 °C e 85 ± 5% UR).
Cor da casca
Tratamento

L

a

b

Controle

61,60 a

-3,04 a

23,97 a

1-MCP

62,35 a

-3,11 a

23,40 a

UVp

62,69 a

-3,11 a

23,47 a

UVp + 1-MCP

62,11 a

-2,61 a

23,76 a

DMS

2,41

1,00

1,90

0

61,52 b

-3,44 b

23,05 b

Final

62,85 a

-2,50 a

24,25 a

DMS

1,09

0,54

0,97

Tempo

Média seguida de mesma letra na coluna não difere estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Observou-se aumento (P<0,05) nos valores médios em L* a* e b* no fim do
período de armazenamento. A cor primária L* indica luminosidade, variando do preto (0) ao
branco (100), ou seja, quanto menor o valor de L* mais escuro a amostra. Nesse estudo, o
aumento em L* pode estar relacionado à leve desidratação do fruto durante o armazenamento,
tornando o fruto com aspecto mais esbranquiçado. Oliveira et al. (2014) trabalhando com
abacaxi, observou que os frutos que foram tratados com menores umidades obtiveram
menores valores de L* quando comparados aos outros frutos.
O a* indica a cromaticidade no eixo da cor verde (-) a vermelho (+). Os valores
negativos obtidos para a*, no fim do período de armazenamento, indica a tendência de perda
da cor verde, que também pode está relacionado com a perda de clorofila e surgimentos de
carotenoides.
O b* indica a cromaticidade no eixo da cor azul (-) para amarela (+). Quanto
maior o valor de b*, mais amarelado é o fruto. Desse modo, o aumento em b* está
relacionado à mudança de cor dos frutos relacionados aos eventos do amadurecimento. De
acordo com Chitarra e Chitarra (2005), a mudança de cor do verde para o amarelo está
relacionado com a perda de clorofila. Essa perda deve-se as mudanças que ocorrem no
metabolismo dos frutos. A perda de clorofila pode está relacionada ainda ao etileno
autocatalítico, uma vez que esse etileno induz a síntese de clorofilases (FLORES et al., 2001).
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Os tratamentos não influenciaram (P>0,05) o pH, o teor de sólidos solúveis e a
acidez titulável dos melões, assim como o tempo que também não alterou os valores de pH e
sólidos solúveis (Tabela 7).
Tabela 7. Potencial hidrogeniônico (pH), sólidos solúveis (SS, °Brix), acidez titulável (AT, g
de ácido cítrico 100 g-1) e relação SS/AT de melões ‗Cantaloupe‘ tratados com 1-MCP e
UVp, armazenados sob refrigeração (4 ± 2 °C e 85 ± 5% UR).
Variáveis
Tratamento

pH

SS

AT

SS/AT

Controle

6,47 a

11,68 a

0,0875 a

139,02 a

1-MCP

6,47 a

11,73 a

0,0934 a

123,56 a

UVp

6,38 a

10,90 a

0,0967 a

116,62 a

UVp + 1-MCP

6,46 a

12,17 a

0,0889 a

138,29 a

DMS

0,28

1,75

0,014

16,88

0

6,49 a

11,67 a

0,105 a

109,16 b

Final

6,40 a

11,57 a

0,078 b

149,58 a

DMS

0,17

0,81

0,005

6,01

Tempo

Média seguida de mesma letra na coluna não difere estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Quanto à acidez observou-se redução (P<0,05) no fim do período de
armazenamento, variando de 0,105 no início para 0,078 g de ácido cítrico 100 g-1 de suco no
final do armazenamento (Tabela 7). O amadurecimento conduz a redução da acidez
(CHITARRA; CHITARRA, 2005), uma vez que essa redução pode estar relacionada a
processos metabólicos que ocorrem nos frutos durante o período de armazenamento, devido
estes ácidos serem uma fonte de substrato para respiração.
A relação SS/AT trata-se de um parâmetro que indica o estado de maturação e
sabor dos frutos. Os valores mais elevados para a relação SS/AT demonstram que os frutos
são mais doces, característica desejável na qualidade dos frutos. No presente estudo,
observou-se aumento (P<0,05) com o período de armazenamento, estando associado à
redução da acidez dos frutos. Como observado, a acidez titulável reduziu durante o período de
armazenamento, e os sólidos solúveis mantiveram-se sem variações, isso significou o
aumento dos valores da relação SS/AT, que significa um benefício, pois ela é determinante na
qualidade comercial dos frutos.
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Os tratamentos não influenciaram (P>0,05) o conteúdo de vitamina C, açúcares
solúveis e firmeza da polpa dos melões, assim como o tempo que não causou alterações nos
açúcares solúveis e firmeza (Tabela 8).
Tabela 8. Vitamina C (mg 100 g-1), açúcares solúveis (% glicose) e firmeza da polpa
(Newton) de melões ‗Cantaloupe‘ tratados com 1-MCP e UVp, armazenados sob refrigeração
(4 ± 2 °C e 85 ± 5% UR).
Variáveis
Tratamento

Vitamina C

Açúcares solúveis

Firmeza

Controle

20,50 a

9,88 a

20,01 a

1-MCP

21,58 a

9,98 a

17,47 a

UVp

19,69 a

9,34 a

18,82 a

UVp + 1-MCP

23,23 a

10,52 a

18,29 a

DMS

4,45

1,15

5,95

0

26,70 a

10,16 a

19,04 a

Final

15,79 b

9,70 a

18,25 a

DMS

1,99

0,92

3,48

Tempo

Média seguida de mesma letra na coluna não difere estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A vitamina C reduziu durante o período de conservação (P<0,05), representando
uma redução de 40,8%. Essa redução durante o armazenamento ocorre devido a vitamina C
ser bastante instável e sua elevada degradação ser decorrente da facilidade de oxidação do
ácido ascórbico e ação enzimática da ascorbato oxidase (ISLAM et al., 1993).
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5 CONCLUSÕES

Os melões tratados com UVp+1-MCP, UVp e 1-MCP não apresentaram diferença
entre eles para os parâmetros avaliados, proporcionando vida útil de 36 dias. Porém,
obtiveram 12 dias a mais de vida útil que os melões do controle.
Não ocorreu mudanças na qualidade pós-colheita dos melões envolvidos com a
ação do etileno na utilização do UVp e 1-MCP. No entanto, ao final do período de
conservação foi observadas mudanças na coloração, acidez, relação SS/AT e vitamina C.
Conclui-se também que nesse trabalho o UVp não aumentou a síntese de etileno
em melões Cantaloupe.
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