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Introdução 

 O processamento mínimo da maçã representa uma forma de aproveitar os excedentes de produção, agregar valor ao 

produto e ainda propiciar a conveniência do consumo (VILAS-BOAS et al., 2009). Entretanto, a principal dificuldade 

observada neste processo, é minimizar os efeitos da atividade enzimática, em decorrência da exposição ao ar, que 

ocasiona o escurecimento do produto. Além desta alteração, outras são passíveis de ocorrência como perda de umidade, 

textura e crescimento microbiano (FONTES et al., 2008). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do ácido cítrico na conservação pós-colheita de maçã 

minimamente processadas. 

 

Material e métodos 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Fisiologia de Pós-Colheita, da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES), Departamento de Ciências Agrárias no campus Janaúba- MG. 

As maçãs foram adquiridas no comércio local de Janaúba MG e levadas ao laboratório de Fisiologia Pós-Colheita, 

onde foram lavadas em água corrente. Logo após estas foram sanitizadas em água clorada (150 a 200 ppm de cloro 

ativo), por 5 minutos. Os frutos foram selecionados, descascados e picados em fatias manualmente, com auxilio de 

utensílios cortantes desinfestados. As fatias foram emergidas na solução de ácido cítrico por cinco minutos e 

posteriormente foram secas em papel toalha. Em seguida, as maçãs minimamente processadas, foram pesadas e 

adicionadas 200 gramas de fatias de maçã em bandejas de poliestireno expandido e revestidas com policloreto de vinila 

(PVC) e, posteriormente, armazenadas à temperatura de 10ºC ±1º C , durante 08 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5 ,sendo três 

concentrações de ácido cítrico(0.5%, 0.75% e 1%)  e cinco épocas de avaliações  (0, 2, 4, 6 e 8 dias após o 

armazenamento) ,com quatro repetições. Para o tratamento controle foram utilizadas maçãs sem ácido cítrico.  

Em cada época de avaliação, foram avaliados os teores de sólidos solúveis, pH, acidez titulável ,coloração e firmeza e 

foram obtidos por medições feitas no suco das maçãs, trituradas em processador de alimentos, seguindo as metodologias 

descritas no Manual de Análises do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

O teor de sólidos solúveis foi determinado, utilizando-se refratômetro digital, sendo o resultado expresso em °Brix. O 

pH foi determinado diretamente, pela imersão do eletrodo do peagâmetro digital. A acidez titulável foi determinada com 

a adição de 90 mL de água destilada em 10 mL de suco e, posteriormente, titulada com solução de hidróxido de sódio 

(NaOH), a 0,1 N, até pH 8,1. Os resultados foram expressos em percentagem de ácido cítrico 100mL
-1

de suco. 

 A coloração realizada através do Colorímetro Color Flex45/0(2200)stdzMode: 45/0 com leitura direta de reflectância 

das coordenadas L* (corresponde à luminosidade); a* (tonalidade vermelha ou verde), b* (tonalidade amarela ou azul), 

do sistema Hunterlab Universal Software. A partir dos valores de L*,  a* e  b*, calcularam-se o ângulo hue (°h*) e o 

índice de saturação croma (C*). Para cada repetição foi utilizada a média quatro mensurações. 

A firmeza foi determinada pela força máxima de penetração de uma ponteira plana com 6 mm de diâmetro, 

utilizando-se um penetrômetro digital. As avaliações foram realizadas na região central em cada fatia da maçã. E os 

resultados  expressos em Newton(N). 

O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado e as médias foram submetidas à analise de variância e quando 

o teste F foi significativo as médias foram agrupadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o auxílio do 

software SISVAR (Ferreira, 2011) para os dias de armazenamento e regressão para cada tratamento. 
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Resultados e Discussão 

 

Não foram observadas interações significativas entre os fatores estudados (diferentes concentrações de ácido cítrico) 

para as características da maçã: firmeza e acidez total.  

Em relação aos dias de armazenamento, a variável firmeza diferiu em relação à testemunha, para a variável acidez 

total, aos 2 e 8 dias de armazenamento não houve diferença em relação à testemunha(Tabela 1). 

O teor de sólidos solúveis das maçãs foi significativo para dias de armazenamento e concentração de ácido cítrico. O 

tempo de armazenamento alterou significativamente o teor de sólidos solúveis das maçãs (Tabela 1).  

Na figura 1 são apresentados os valores de sólidos solúveis encontrados na polpa das maçãs minimamente 

processadas e tratadas com diferentes concentrações de ácido cítrico. A concentração de 0,75% de ácido cítrico 

apresentou o maior teor de sólidos solúveis que foi de 12,05, as concentrações 0; 0,5 e 1 % apresentaram 11,60; 11,95 e 

11,65 respectivamente. 

De acordo com Lima (1999) maçãs inteiras da cv. Royal Gala armazenadas sob refrigeração, ao final do primeiro mês, 

apresentaram valores de teor de sólidos solúveis totais em torno de 10°Brix, acidez total titulável próximos de 0,33% de 

ácido málico, pH 4 e firmeza de 84,35 Newtons.  

O pH influencia o escurecimento oxidativo dos tecidos vegetais. A diminuição do seu valor acarreta redução da 

velocidade de escurecimento do fruto (Bravermam,1967). O pH foi significativo para dias de armazenamento e 

concentração de ácido cítrico. O tempo de armazenamento alterou o pH das fatias de maçãs, com o tempo houve uma 

redução no pH (Tabela 1), no 8°dia de armazenamento o pH foi de 3,44. 

Na figura 2, são apresentados os valores de pH encontrados na polpa das fatias de maçãs minimamente processadas e 

tratadas com ácido cítrico. Nota-se que, as fatias das maçãs que foram imersas em concentrações de ácido cítrico 

maiores que são 0,75% e 1% apresentaram os menores pH, que foram 3,66 e 3,58 respectivamente, indicando assim 

uma redução da velocidade de escurecimento do fruto. 

A análise estatística detectou efeito significativo da interação entre os tratamentos e o período de armazenamento, 

com relação ao ângulo hue. Na figura 3, são apresentados os valores do ângulo hue encontrados na polpa das maçãs com 

diferentes concentrações de ácido cítrico durante 8 dias de armazenamento. Os valores do ângulo hue das fatias de 

maçãs armazenadas com 0% de ácido cítrico diminuíram de 90,23°a 89,80° a 89,74° a 88,96° a 89,57° do 1° ao 8° dia 

de armazenamento, respectivamente. Os valores de ângulo hue das fatias de maçãs armazenadas com 0,5% de ácido 

cítrico diminuíram de 90,23° a 89,97° a 87,11° a 84,00° a 86,33° do 1° ao 8° dia de armazenamento, respectivamente. 

Para as fatias de maçãs com 0,75% de ácido cítrico os valores de ângulo hue diminuíram de 90,23° a 89,37° a 88,76° a 

81,65° a 86,41° do 1° ao 8° dia de armazenamento, respectivamente. Para as fatias de maçãs com 1% de ácido cítrico os 

valores de ângulo hue diminuíram de 88,83° a 87,84° a 88,32° a 85,22° a 86,42° do 1° ao 8° de armazenamento, 

respectivamente. Esta mudança indica a evolução da tonalidade da cor das fatias de maçãs. 

O acido cítrico funciona como bom antioxidante, visto que diminuiu o escurecimento dos das fatias de maçãs. 

 

Conclusão 

O acido cítrico funciona como bom antioxidante, visto que diminuiu o escurecimento dos das fatias de maçãs. 
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Tabela 1. Valores médios da Firmeza, Sólidos solúveis (SS), pH e acidez titulável(AT) de fatias  de maçãs minimamente 

processadas 
 

Dia Firmeza SS pH AT 

0 2,77 a 15,72 a 3,94 a 0,44 a 

2 2,01  b 11,34    b 3,51   c 0,42 a 

4 1,69  b 10,77   c 3,69  b 0,17  b 

6 1,62  b 11,08  bc 3,72  b 0,19  b 

8 1,50  b 10,17    d 3,44   c 0,36 ab 

CV % 14,97 4,62 2,80 60,02 
Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.Teor de sólidos solúveis da polpa de maçãs minimamente processadas com diferentes concentrações de ácido 

cítrico. 

 

 
Figura 2. pH da polpa de maçãs minimamente processadas com diferentes concentrações de ácido cítrico. 

 

 



 

 
 

Figura 3. Âgulo Hue em maçãs minimamente processadas com diferentes concentrações de ácido cítrico. 


