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Introdução 

 A busca pelo consumo de frutas no seu estado natural tem sido cada vez mais relevante na escolha do consumidor, 

visto que, nessas condições as propriedades físicas e químicas dos mesmos estão em melhor estado de conservação. O 

melão é um fruto bastante promissor para a obtenção de produto minimamente processado por ser pouco conveniente 

para uso individual em função do tamanho relativamente grande, casca e sementes.  

O Produto Minimamente Processado (PMP) é aquele produto que foi manipulado afim de alterar sua aparência. O 

processamento mínimo inclui operações de seleção, lavagem, corte, sanitização, centrifugação, embalagem, 

armazenamento e comercialização, de modo a obter um produto comestível fresco, saudável e que não necessite de 

subseqüente preparo (Moretti, 1999). 

Para melhor conservação dos frutos minimamente processados, propõe-se o emprego de embalagens à vácuo. A 

embalagem a vácuo garante padrões excepcionais de conservação, pois mantém o produto sem contato com o oxigênio, 

responsável pela oxidação dos lipídeos e necessário para o crescimento microbiano. 

Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar o efeito da embalagem a vácuo na qualidade e tempo de vida de prateleira 

de melões minimamente precessados. 

 

 

Material e métodos 
Para realização do experimento, foi utilizado o melão amarelo obtido do mercado municipal localizado no município 

de Janaúba, MG. Adiante, a matéria prima foi conduzida para o laboratório de fisiologia pós-colheita da UNIMONTES, 

onde o produto foi selecionado. Utilizaram-se frutos com aproximadamente 1,2 kg. Estes foram lavados em água 

corrente com detergente afim de retirar as sujeiras mais grosseiras, e higienizados por meio de imersão em água gelada e 

clorada (150 a 200 ppm de cloro ativo), por um período de 10 minutos, enxágue, novamente com solução de 

concentração 5 mg L
-1 

do mesmo sanitizante durante 5 minutos, e centrifugação, por 5 minutos, em centrífuga 

doméstica. Decorrido o tempo de armazenamento, os frutos foram cortados ao meio e suas sementes eliminadas. Cada 

metade foi cortada em 4 fatias longitudinais e, em seguida, as cascas foram eliminadas. Posteriormente cortou-se das 

fatias, cubos com tamanho aproximado de 2,5 cm. 

Em seguida, o melão minimamente processado foi adicionado em quantidade de 50 gramas na embalagem de 

poliolefina multicamada e lacradas em seladora (Seladora a vácuo plus 250B- SELOVAC®) com e sem vácuo e, 

posteriormente, armazenadas em câmera fria à temperatura de 10ºC, durante 7 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 4, sendo quatro épocas 

de avaliação (0, 2, 4 e 6 dias após o armazenamento) e dois tipos de embalagem, com quatro repetições. Em cada época 

de avaliação, as embalagens foram pesadas em balança semianalítica, para a determinação da perda de matéria fresca. 

Os teores de sólidos solúveis, pH, acidez titulável foi obtida por medições feitas no suco de  polpa de melão, trituradas 

em processador de alimentos, seguindo as metodologias descritas no Manual de Análises do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2008). Os resultados foram expressos em percentagem de ácido cítrico. A coloração realizada através do colorímetro 

portátil, o qual expressa a cor nos parâmetros: L* (corresponde à claridade / luminosidade); a* (define a transição da cor 

verde (-a*) para a cor vermelha (+a*), b* (representa a transição da cor azul (-b*) para a cor amarela. As analise de 

firmeza foram realizados através do texturômetro. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo e teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

utilizando-se o software SISVAR (Ferreira, 2000). 

 

 

Resultados e Discussão 

Durante o período de armazenamento analisado houve diferença significativa entre os dias da realização das análises 

e interações de tratamento vs. dias. Os tratamentos utilizando as embalagens com vácuo e sem vácuo não diferiram entre 

si nos aspectos de perda de massa fresca, Brix, acidez titulável e firmeza. Os resultados obtidos para as avaliações 

físico-químicas onde teve interação entre dia e tratamento encontram-se na tabela 1. 

 
 



 

 

Notou-se uma diferença significativa para os valores de pH para todos os dias de avaliação dentro dos tratamentos, onde 

houve um acréscimo nos valores de pH para o tratamento com vácuo de 4,88, 5,75 para os dias 0 e 1 respectivamente; 

em contrapartida, para os dias 3 e 4 de avaliação dos tratamentos observou-se que o fruto tendia a aumentar sua acidez, 

registrando valores de pH de 5,83 e 4,61 respectivamente. Os tratamentos sem vácuo também diferiram entre si com 

oscilações de pH semelhantes ao tratamento anterior. Baardseth et al. (1995) em estudos com oleráceas também 

observaram redução nos valores de pH e atribuíram a redução ao aumento da produção de ácido lático, acético e málico, 

entre outros, produzidos pela ação de microrganismos.  

O tratamento com vácuo apresentou as menores perdas de massa, entretanto esse tipo de embalagem apresentou 

exudação, sendo que esta reduziu a eficácia do precesso de selagem da embalagem. Notou-se uma diferença 

significativa para a perda de massa a partir do segundo dia de avaliação e entre o tratamento à vácuo. A perda de massa 

dos frutos é associada principalmente à perda de água ocasionada tanto pela transpiração como pela respiração das 

frutas (Sigrist, 1992), sendo esta perda superior quando as frutas são armazenadas em altas temperaturas e/ou baixa 

umidade relativa (Botrel et al., 2001). Acredita-se portanto que o fator influenciável à perda de massa foi o tipo de 

embalagem dos frutos, já que estes se encontravam na mesma temperatura e UR. 

Para a firmeza do melão (Tabela 2 e 3) houve diferença significativa em relação aos tratamentos e aos dias de 

armazenamento, o tratamento com embalagem a vácuo foi o que apresentou a melhor firmeza 1,53N nos dois primeiros 

dias de avaliação. Posteriormente esse valor diminuiu no decorrer dos dias de armazenamento, isto se dá em função da 

perda de água e com a perda de massa fresca. Segundo (Reno et al., 2010) esse comportamento da firmeza pode ser 

justificado por interações de compostos da solução com componentes da parede celular e também pela viscosidade da 

solução. 

Para os valores de Sólidos Solúveis (expresso em °Brix) houve diferença significativa ao longo do armazenamento 

(Tabela 3). Em relação ao tipo de embalagem não ocorreu um diferença significativa, de modo que os tratamentos não 

influenciam muito nos valores de SS (Tabela 2). Houve para ambos os tratamentos uma tendência discreta de aumento 

do teor de SS com o armazenamento. Este incremento de valores pode está associado com a perda de umidade durante o 

armazenamento, o que é descrito por Chitarra e Chitarra (2005), que afirmam que os sólidos solúveis apresentam 

tendência de aumento com o amadurecimento devido ao aumento do teor de açúcares simples. 

Na Tabela 3, nota-se um aumento da acidez titulável ao longo dos dias de armazenamento nos dois tratamentos. Os 

frutos conservados na embalagem à vácuo apresentaram valor menor de acidez quando comparado com os frutos 

conservados na embalagem sem vácuo, conforme observado na Tabela 2, entretanto esse valor não foi significativo. Na 

maioria dos frutos, é comum observar redução de acidez durante o amadurecimento, devido ao uso dos ácidos orgânicos 

como fonte de energia (Chitarra e Chitarra, 2005). 

A relação SS/AT é uma das formas mais utilizadas para a avaliação do sabor, sendo mais representativa que a medição 

isolada de açúcares ou da acidez. Essa relação dá uma boa ideia do equilíbrio entre esses dois componentes, devendo se 

especificar o teor mínimo de sólidos e máximo de acidez, para se ter uma idéia mais real do sabor (Chitarra e Chitarra, 

2005). 

 

 

 

Conclusões 

Conforme os resultados registrados no presente trabalho, conclui-se houve diferença significativa de pH na interação 

do período de avaliação de cada tratamento, sendo que o fruto embalado à vácuo estava mais ácido que o sem vácuo. O 

tipo de embalagem usado na conservação do melão minimamente processado não influenciou significativamente nos 

padrões de firmeza, perda de massa fresca, teor de sólidos solúveis e de acidez titulável. Com base nos valores 

encontrados na Tabela 3, acredita-se que o fator influenciável na diferença entre tais características seja o período de 

avaliação. 

Em relação à embalagem com vácuo, demonstraram melhores resultados, pois diminui a oxidação das células e o 

crescimento de microrganismos aeróbios. 
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Tabela 1.Valores médios obtidos para as análises físico-químicas de melão minimamente processado em dois tipos de embalagens(Com vácuo, sem 

vácuo) e armazenada por 7 dias. 

Caracteristícas Tratamento Período de Avaliação CV(%) 

    Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3   

pH 
Com Vácuo 4,88 aB 5,75 aA 5,83 aA 4,61 aC 

2,38 

Sem Vácuo 4,88 aC 5,66 aA 5,24 bB 4,49 aD 
1 Médias seguidas por letras iguais minúscula nas colunas, e maiúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 0,5% de probabilidade.  

*100g de ácido Málico. 

 

Tabela 2.Médias de firmeza, Perda de massa, teor de sólidos solúveis (° Brix) e de Acidez Titulável de melão minimamente processado em dois tipos 

de embalagem (sem vácuo e com vácuo) 

Tratamento Firmeza SST (°Brix) Perda de massa ATT 

Com Vácuo 
1,46 a 

9,53 a 0,97 a 0,37 a 

Sem Vácuo    1,46 a 9,36 a 1,36 a 0,40 a 

CV (%) 11,02 10,27 78,84 18,89 
1 Média seguidas de mesma letra , não diferem entre si pelo teste de Tukey a 0,5% de probabilidade. 

 

Tabela 3.Médias de firmeza, Perda de massa, teor de sólidos solúveis (° Brix) e de Acidez Titulável de melão minimamente processado com 

influencia por dia de armazenamento. 

Caracteristicas Período de avaliação CV(%) 

  Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3   

Firmeza 1,53 a 1,53 a 1,43 a 1,36 a 11,02 

Perda de massa 0,00 c 0,53 bC 1,46 aB 2,67 a 78,84 

Brix 8,85 b 9,06 b 9,31 aB 10,56 a 10,27 

ATT 0,21 c 0,32 b 0,36 b 0,66 c 18,89 
1 Média seguidas de mesma letra , não diferem entre si pelo teste de Tukey a 0,5% de probabilidade. 

  


