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Introdução 

  

Em termos botânicos, o pimentão (Capsicum annuum L.) define-se como uma baga, de estrutura oca e forma 

lembrando uma cápsula. Apresenta frutos de diferentes colorações quando maduros e não pungentes (doces). São 

utilizados principalmente como condimento e, em alguns casos, como ornamentais, em razão da folhagem variegada, do 

porte anão e dos frutos exibirem diferentes cores no processo de maturação.  

Fonte de cálcio, fósforo e ferro, o pimentão é também uma das hortaliças mais ricas em vitamina C e, quando maduro, 

é excelente fonte de vitamina A, além de possuir poucas calorias. O comércio do pimentão é feito com o fruto in natura, 

entretanto, já existe a opção de produtos minimamente processados. 

O termo “frutas e hortaliças minimamente processadas” define os produtos que contém tecidos vivos e que sofreram 

leves modificações em suas condições iniciais, aparentando frescor e mantendo sua qualidade [1]. Estes tecidos não 

apresentam as mesmas respostas fisiológicas que o produto não tratado e inteiro, com diferentes respostas ao meio 

ambiente e às condições de embalagens. 

Os danos físicos causados aos tecidos pelas operações de processamento resultam na perda da integridade da 

membrana, destruindo a compartimentação de enzimas e substratos [2]. Moretti, Marouelli e Silva [3] apresentam 

alterações em produtos minimamente processados como elevação da atividade respiratória, evolução de etileno, 

degradação de pigmentos clorofílicos, vitaminas e escurecimento enzimático de tecidos. 

Dessa forma, observa-se que as frutas e hortaliças continuam a atividade metabólica durante a fase de pós-colheita, e 

alguns fatores que melhoram a qualidade e a vida de prateleira desses produtos são: colheita no ponto ótimo de 

maturação, minimização de injúrias mecânicas, tratamento fitossanitário e condições adequadas de temperatura e 

umidade relativa durante a comercialização [4]. Essas ações proporcionam uma melhor qualidade do produto oferecido, 

bem como o controle da temperatura e embalagens adequadas são fundamentais para aumentar a vida útil do produto. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da embalagem a vácuo na qualidade e tempo de vida de 

prateleira de pimentão verde minimamente processado, através de análises físico-químicas. 

 

Material e métodos 

 

Pimentões resultantes de cultivo convencional, no estádio de maturação completamente verde, oriundos do município 

de Janaúba (MG), foram transportados para o Laboratório de Fisiologia e Pós-Colheita de Frutos do Departamento de 

Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Montes Claros, em Janaúba (MG), em 2014, onde foram selecionados 

quanto à presença de injúrias e defeitos. Os frutos foram lavados em água corrente, com detergente neutro, e, em 

seguida, sanitizados em solução de hipoclorito de sódio (200 mg.L
-1

), por 15 minutos, e secos a 18ºC, naturalmente. Os 

pimentões foram cortados transversalmente, no formato de rodela com largura média de 0,5 cm, com o auxílio de facas 

afiadas de aço inoxidável. As sementes e a região peduncular foram removidas. As rodelas foram pesadas (em média 50 

g) e acondicionadas em 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 06 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 e sem vácuo), com quatro 

repetições. 

 Amostras previamente trituradas e homogeneizadas foram avaliadas quanto às características físico-químicas, em que 

se determinou o pH, acidez titulável, sólidos solúveis e perda de massa fresca. O pH foi medido em amostra triturada e 

homogeneizada, utilizando um pHmetro. A acidez titulável foi determinada através da titulação de solução padronizada 

de hidróxido de sódio a 0,1 N em 10 mL de suco de polpa homogeneizada, acrescido de três gotas do indicador 

fenolftaleína, e o resultado expresso em porcentagem de ácido cítrico. Para avaliar o teor de sólidos solúveis foi 
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utilizado o refratômetro manual, no qual foi colocada uma gota no prisma da amostra homogeneizada, sendo em seguida 

feita a leitura direta. A perda de massa fresca para cada amostra de frutos processados foi determinada em balança 

semianalítica com precisão de ± 0,01g. Os resultados foram expressos em perdas percentuais, utilizando-se a relação 

entre o peso em cada dia de avaliação e o peso inicial. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste F e teste de Scott e Knott a 5% de 

probabilidade, utilizando-se o software SISVAR. 

 

Resultados e discussão 

 

O pH variou entre 3,69 e 5,91, sendo os maiores valores observados no tratamento sem vácuo, do segundo ao quarto 

dia de armazenamento (Tabela 1). Rocha et al. [5] obtiveram valores entre 5,51 e 5,90 nas cultivares Magda, Cascadura 

Itaipu e Magali R., situando-se na faixa de frutos não ácidos. Durante o armazenamento, a partir do segundo dia, 

ocorreu redução significativa nos valores de pH, assim como nos resultados apresentados por Rinaldi et al. [6]. 

A acidez titulável encontrada nos pimentões processados em rodelas variou entre 0,28% e 1,41% de ácido cítrico 

durante os 6 dias de armazenamento, com variação significativa somente entre os tratamentos com vácuo e sem vácuo 

no 4º dia de armazenamento (Tabela 1). Este trabalho obteve valores semelhantes aos observados por Rocha et al. [5], 

no quais os pimentões atingiram valores de 0,86 e 1,57% para a cultivar Cascadura Itaipu. Nos tratamentos com e sem 

vácuo ocorreram aumento significativo na concentração de ácido cítrico em alguns dias de análise. Esses resultados 

podem estar de acordo com Antoniali et al. [7], onde este comportamento pode ser justificado pelo fato de que, à 

medida que o fruto amadurece, aumentam as reações metabólicas, aumentando a concentração dos ácidos orgânicos 

envolvidos no ciclo de Krebs. 

Os sólidos solúveis (Tabela 1) oscilaram entre 3,90 e 5,70 °Brix durante os 6 dias de armazenamento. O tratamento 

com vácuo apresentou menor valor de sólidos solúveis que o tratamento sem vácuo, no segundo e quarto dia de 

armazenamento. O maior valor de sólidos solúveis durante o armazenamento foi obtido no tratamento sem vácuo, com 

exceção do sexto dia, em que diferiu do com vácuo. Rocha et al. [5] observaram valores entre 6,01 e 7,0 °Brix para as 

cultivares Magda, Cascadura Itaipu e Magali R. Antonialli et al. [7] obtiveram valores entre 5,76 e 7,93 °Brix para o 

pimentão amarelo Zarco HS. 

A perda de massa fresca dos pimentões foi significativa entre as embalagens a vácuo e sem vácuo apenas no sexto 

dia; e na embalagem com vácuo, a perda de massa foi maior (Tabela 1). Provavelmente essa perda está relacionada com 

o agravamento das injúrias mecânicas sofridas pelo fruto processado, ocasionado pela pressão exercida pela superfície 

da embalagem em consequência da aplicação do vácuo e com a sucção do líquido existente no interior da embalagem, 

ocorrendo, assim, a redução do volume e das dimensões das células e de espaço livre na embalagem. Estes efeitos são 

descritos por Vilas-Boas e Kader [8], em que o efeito do corte ou injúrias, sobre as membranas celulares do vegetal, são 

aumentados pelo vácuo, provocando um maior estresse, o que ocasiona o rompimento de organelas com desorganização 

celular, incremento de etileno e com consequente aumento da respiração. Tudo isso leva ao aparecimento de mudanças 

indesejáveis no produto, devido à descompartimentalização das enzimas e substratos, propiciando reações, como, por 

exemplo, a de escurecimento [9]. Entre os tecidos não injuriados e injuriados, observa-se neste último o aumento da 

perda da água (exsudação), ocasionando modificações na qualidade do produto em consequência da pressão exercida 

pelo vácuo. 

 

Conclusão 

 

De maneira geral o pH e os sólidos solúveis foram mais elevados no tratamento sem vácuo. Os pimentões embalados 

com vácuo apresentaram a maior acidez titulável e a maior perda de massa fresca durante os 6 dias de armazenamento. 

 

Agradecimentos 

 Os autores agradecem a FAPEMIG e a CAPES pelo apoio. 



 

 

 

 

Referências 

 

[1] PILON L. 2003. Estabelecimento da vida útil de hortaliças minimamente processadas sob atmosfera modificada e refrigeração. São Paulo: USP. 72p. (Dissertação 

mestrado). 

[2] BURNS JK. 1995. Lightly processed fruits and vegetables: Introduction to the Colloquium. HortScience, v. 30, n. 1, p. 14-17. 

[3] MORETTI CL; MAROUELLI WA; SILVA WLC. 2001. Respiratory activity and browning of minimally processed sweet potatoes. Proceedings of The Florida State 

Horticultural Society: v. 114,p. 150-152. 

[4] PIZARRO CAC. 2003. Avaliação de melão minimamente processado armazenado em diferentes temperaturas e embalagens. Campinas: Universidade Estadual de 

Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola. 62p (Dissertação mestrado). 

[5] ROCHA MC; CARMO MGF; POLIDORO JC; SILVA DAG; FERNANDES MCA. 2006. Características de frutos de pimentão pulverizados com produtos de ação 

bactericida. Horticultura Brasileira, v. 24, n. 2, p. 185-189. 

[6] RINALDI MM; SANDRI D; RIBEIRO MO; AMARAL AG. 2008. Características físico-químicas e nutricionais de pimentão produzido em campo e hidroponia. 

Ciência e Tecnologia de Alimentos. Campinas, 28(3): 558-563. 

[7] ANTONIALI S; LEAL PAM; MAGALHÃES AM ; FUZIKI RT; SANCHES J. 2007. Physico-chemical characterization of „zarco hs‟ yellow bell pepper for different 

ripeness stages. Scientia Agricola, v. 64, n. 1, p. 19-22. 

[8] VILAS BOAS EVB; KADER AA. 2007. Effect of 1-methylcyclopropene (1 - MCP) on softening of fresh-cut kiwífruit, mango and persimmon slices. Postharvest 

Biology and Technology, v. 43, n.1, p. 238-244. 

[9] KLUGE RA; VITTI MCD; BASSETTO E; JACOMINO AP. 2003. Temperatura de armazenamento de Tangore “mumote” minimamente processado. Revista 

Brasileira de Fruticultura, v.25, n.3, p. 535 - 536. 

 

 

 

 

Tabela 1. Análise físico-química de pimentões verdes minimamente processados armazenados com ou sem aplicação de vácuo. 

Características 

físico-químicas 
Embalagens 

 

Tempo de armazenamento (dias) 

0 2 4 6 CV 

pH 
Vácuo  5,16 Ab 5,48 Ba 3,82 Bc 3,69 Ac 

4,31% 
Sem vácuo 5,16 Ab 5,91 Aa 5,12 Ab 3,96 Ac 

Acidez Titulável 

(% de Ác Cítrico) 

Vácuo  0,47 Ac 0,28 Ad 0,83 Ab 1,41 Aa 
8,89% 

Sem vácuo 0,47 Ac 0,30 Ad 0,57 Bb 1,39 Aa 

Sólidos Solúveis 

(°Brix) 

Vácuo  5,40 Aa 4,63 Bb 5,00 Ba 4,40 Ab 
7,23% 

Sem vácuo 5,40 Aa 5,43 Aa 5,70 Aa 3,90 Bb 

Perda de Massa 

Fresca (%) 

Vácuo  0,00 Aa 0,12 Aa 0,23 Aa 1,69 Aa 
3,17% 

Sem vácuo 0,00 Aa 0,12 Aa 0,27 Aa 0,36 Ba 
Letras maiúsculas iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott 5%.  

Letras minúsculas iguais na linha não diferem entre si pelo teste de Scott e Knott 5%. 

 


