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Termos para indexação: Citrus latifolia, 1-metilciclopropeno, armazenamento. 
 

RESUMO 
A lima ácida ‘Tahiti’ tem ocupado cada vez mais posição de destaque na citricultura brasileira, pela maior 
demanda dos mercados, interno e de exportação de frutas de qualidade superior. O seu armazenamento 
refrigerado permite prolongar o período de conservação e comercialização, entretanto, a perda da coloração verde 
da casca e, de suas características físico-químicas impedem este prolongamento. Com o objetivo de aumentar o 
tempo de vida útil pós-colheita de lima ácida ‘Tahiti’, aplicou-se o 1-metilciclopropeno nas concentrações de: 0; 
0,1; 0,5 e 1,0 µL L-1. Os frutos foram armazenados durante 80 dias a 9 + 1 oC e 90 + 5% de UR e avaliados em 
períodos de 20 dias. A aplicação de 1-MCP nas concentrações de 0,5 e 1,0 µL L-1 prolongou a vida útil pós-colheita 
de lima ácida ‘Tahiti’, por 40 dias. Retardou mudanças na intensidade e tonalidade de cor, mantendo um ratio 
adequado para a comercialização. Não afetou a taxa respiratória, teor de vitamina C, perda de massa e 
porcentagem de suco dos frutos. 
 

POSTHARVEST CONSERVATION OF ‘THAITI’ LIME TREATED WITH 1-
METHYLCYCLPROPENE 

 
Index terms: Citrus latifolia, 1-methylcyclopropene, storage.  
 

ABSTRACT 
Due to the increased demand in internal and foreign markets for higher quality fruits, ‘Tahiti’ lime has more and 
more occupied an outstanding position in Brazilian Citriculture. Its cold storage allows to extend the storage and 
marketing periods, however, the loss of peel green color and its physical-chemical features affect this lengthening. 
The 1-methylcyclopropene at 0; 0,1; 0,5 and 1,0 µL L-1 was applied trying to increase the shelf-life of ‘Tahiti’ lime. 
The fruits were stored during 80 days at 9+1 oC with 90+5% of relative humidity, and assessments were made at 
each 20 days. The 1-MCP application at 0,5 and 1,0 µL L-1 increased the shelf life for 40 days, delayed changes in 
color intensity and tonality, keeping an adequate ratio for marketing. Such treatments did not affect the 
respiratory rate, the ascorbic acid concentration, the weight loss and the percentage of juice in the fruits. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

A lima ácida ‘Tahiti’ é adquirida pelo 
consumidor, principalmente em função das 
características externas, como o tamanho 
uniforme e a coloração verde escura da casca. 
A lima ‘Tahiti’ (Citrus latifolia, Tanaka) é 
classificada como sendo um fruto não 
climatérico, por apresentar baixa taxa 
respiratória e baixa produção de etileno. Para a 
sua comercialização, o desejável é a 

predominância da cor verde, durante a vida útil 
pós-colheita. Os pigmentos carotenóides são 
responsáveis pela coloração da casca e 
ocorrem nos cromoplastos das células do 
flavedo. Nas frutas cítricas imaturas predomina 
a cor verde e durante a sua maturação, ocorre 
a degradação das clorofilas, começando a 
predominar os pigmentos amarelos da casca. 
Estes continuam a aumentar, mesmo após o 
completo desaparecimento da clorofila 
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(Chitarra, 1979; Baldwin, 1994). Além da 
coloração da casca, também é importante a 
textura ou firmeza da casca dos frutos. 

A conservação da lima ‘Tahiti’, sob 
baixa temperatura, prolonga seu período de 
conservação. Entretanto, a perda da coloração 
da casca é fator determinante na decisão de 
compra pelo consumidor. O croma define a 
intensidade da cor, assumindo valores 
próximos a zero para cores neutras (cinzas) e 
ao redor de 60 para cores vívidas. Portanto, 
maiores valores de croma representam maior 
intensidade da cor amarela. O ângulo de cor 
(ho) define a tonalidade da cor. Em lima ácida 
‘Tahiti’, o ho mais próximo de 180 (o)  
representa frutos mais verdes e à medida que 
tende a 90 (o), os frutos tornam-se mais 
amarelos e maturos (McGuire, 1992). 

Cada cultivar apresenta um limite de 
armazenamento que, quando atingido, leva a 
fruta a senescência e deterioração. As 
condições ambientais para a conservação 
refrigerada de lima ‘Tahiti’ são com 
temperaturas entre 10 – 12 oC e umidade 
relativa (UR) entre 85 e 95%. Nessas 
condições, os frutos podem ser armazenados 
com boa aparência. Temperaturas abaixo de 8 
oC, por longos períodos induzem o 
aparecimento de injúrias causadas pelo frio 
(Chitarra & Chitarra, 1990; Kluge et al., 2001). 
Tratamentos com biorreguladores têm sido 
utilizados em frutos cítricos e outros, com o 
objetivo de prolongar sua aparência externa 
desejável e manter suas características físicas, 
químicas e físico-quimicas. 

O 1-MCP (1-metilciclopropeno) é um 
composto gasoso que tem demonstrado ser 
um eficiente inibidor da ação de etileno. Ele se 
liga ao sítio receptor de etileno, atuando como 
antagonista. Apresenta grande potencial no 
uso comercial para o controle da maturação e 
senescência de frutas e hortaliças, e de flores 
(Sisler & Serek, 1997). Embora os citros 
apresentem apenas um sistema de produção 
de etileno (endógeno), diferente dos frutos 
climatéricos, onde existe também a produção 
autocatalítica de etileno (Vendrell & Palomer, 
1997), isso não significa que não ocorre 
interferência do etileno sobre a maturação do 
fruto. Goldschmidt (1997) considerou que o 
etileno, mesmo em baixas concentrações em 
frutos não climatéricos, está relacionado aos 

processos ligados à maturação, como a 
degradação de clorofilas da casca. Constatou-
se que 1-MCP aumentou o tempo de 
conservação de morangos (Ku et al., 1999) e 
retardou o amadurecimento em frutos 
climatéricos como banana (Jiang et al., 1999), 
maçã (Fan & Mattheis, 1999), abacate (Kluge 
et al., 2002b) e pêssego (Kluge & Jacomino, 
2002). Geralmente o 1-MCP reduz ou atrasa o 
início da elevação da taxa respiratória, como 
observado em morango (Tian et al., 2000). 
Entretanto o 1-MCP não teve efeito na taxa 
respiratória em nectarinas (Dong et al., 2001) 
e damasco (Dong et al., 2002). A taxa 
respiratória em brocoli foi inibida por 1-MCP na 
faixa de 0-1,0 µL L-1 (Fan & Mattheis, 2000 a). 

O efeito de 1-MCP sobre o nível de 
acidez total titulável é variável, de acordo com 
a cultura. Este biorregulador atrasou o declínio 
no teor de ácido ascórbico em abacaxi 
(Selvarajah et al., 2001), preveniu a queda de 
acidez em cenouras (Fan & Mattheis, 2000b), 
tomate (Wills & Ku, 2002) e ameixas (Dong et 
al., 2002). O 1-MCP não afetou o teor de 
acidez em laranjas ‘Shamouti’ (Porat et al., 
1999). Encontrou-se alto teor de sólidos 
solúveis em abacaxí (Selvarajah et al., 2001), 
mamão (Hofman et al., 2001) e maçãs (Fan & 
Mattheis, 1999) tratadas com 1-MCP. 
Entretanto, laranjas, ameixas e mangas não 
foram afetadas por 1-MCP, no teor de sólidos 
solúveis (Porat et al., 1999; Hofman et al., 
2001; Dong et al., 2002). Tratamentos com 1-
MCP em laranjas não afetaram a perda de 
massa (Porat et al., 1999), enquanto houve um 
atraso de perda de massa em abacate (Jeong 
et al., 2002). 

O objetivo deste trabalho foi 
determinar o efeito do 1-MCP em lima ‘Tahiti’ 
visando retardar sua senescência após a 
colheita e prolongar o seu período de 
conservação. 
  
MATERIAL E MÉTODOS 

A colheita da lima ‘Tahiti’ foi realizada 
em pomar localizado na fazenda Areião, 
município de Piracicaba, SP. Os frutos foram 
transportados para o Laboratório de Pós-
Colheita do Departamento de Produção Vegetal 
da ESALQ/USP. Foram utilizados frutos sadios, 
colhidos pela manhã e caracterizados segundo 
as normas de classificação da lima ‘Tahiti’ e 
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inseridos na classe C1 (CQH/CEAGESP, 2001). 
Apresentavam inicialmente, uma tonalidade 
média de 119,7 o, para o ângulo de cor (h o) e 
25,79 unidades para a intensidade de cor 
(croma). O teor de sólidos solúveis totais e da 
acidez total titulável inicial foi de 8,76 oBrix e 
6,69 (mg de ácido cítrico anidro/ 100 ml de 
suco), respectivamente. Os frutos foram 
submetidos aos tratamentos, pela sua 
exposição ao gás 1-metilciclopropeno (1-MCP) 
nas concentrações de 0; 0,1; 0,5 e 1,0 µL L-1. 
A aplicação de 1-MCP foi realizada em caixas 
herméticas, com capacidade para 1880 litros, 
utilizandose o produto comercial SmartFreshTM, 
na forma pó molhável, contendo 0,14% de i.a. 
de 1-metilciclopropeno. Aos frascos contendo 
1-MCP, foram adicionados 20 mL de água 
destilada aquecida a 50 oC. Após completa 
dissolução, os frascos foram abertos no interior 
das câmaras, expondo os frutos ao gás durante 
12 h sob temperatura de 20 oC. 

Após esse período, a cera (Sparcitrus) 
diluída em água, na proporção de 1:3 foi 
aplicada por imersão dos frutos e a secagem 
foi realizada em condições ambientais (65% 
UR e 25 oC) por 30 min. Os frutos foram 
armazenados a 9 + 1 oC e 90 + 5% de UR 
durante 15, 30, 45 e 60 dias. Após cada 
período de armazenamento, foram 
determinados os parâmetros: a) coloração da 
casca: valores de croma (C*) e ângulo de cor 
(h o), através de colorímetro Minolta Chroma 
Meter CR-300; b) taxa respiratória (mL CO2 kg-

1 h-1) medida em analisador de gases PBI 
Dansensor – CheckMate 9900; c) teor de 
sólidos solúveis totais (SST) expressos em oBrix 
obtido em refratômetro digital; d) acidez total 
titulável (ATT): neutralização de uma alíquota 
de 10 mL de suco, com NaOH 0,1 N, sendo os 
resultados expressos em % de ácido cítrico 
anidro; e) relação SST/ATT (ratio); f) teor de 
vitamina C: neutralização por titulação do ácido 
ascórbico, em solução de 2,6-dicloro fenol 
indofenol (DCFI) expressa em mg de ácido 
ascórbico por 100 mL de suco (Instituto Adolfo 
Lutz, 1985); g) % de perda de massa: 
percentual entre massa inicial e massa após 
armazenamento e f) % de suco: relação 
percentual entre massa do suco (g) e a massa 
do fruto. 

O delineamento experimental adotado 
foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 

4 x 5. Os fatores estudados foram: a) 
concentração de 1-MCP (quatro níveis) e b) 
tempo de conservação (5 níveis). Foram 
utilizadas quatro repetições de oito frutos por 
parcela. Os modelos de regressão linear foram 
determinados através do programa Sistema de 
Análise Estatística – SANEST (Zonta & 
Machado, 1984). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A qualidade das frutas é dada tanto 
pelo seu valor nutricional, quanto por outros 
componentes relacionados com a aparência e o 
sabor. Todos esses atributos sofrem 
transformações durante o desenvolvimento e a 
conservação da fruta (Kluge et al., 2002a). A 
manutenção da cor verde escuro da casca de 
lima ‘Tahiti’ é desejável, durante a sua vida 
pós-colheita, enquanto que a coloração 
amarela, total ou parcial, impede a sua 
aceitação pelo consumidor. A intensidade de 
cor (C*) na casca da lima ‘Tahiti’ armazenada 
sob refrigeração (mais 3 dias a 25 oC), evoluiu 
de forma semelhante, para todos os 
tratamentos efetuados, até aos 20 dias (Figura 
1A). A partir deste ponto, os frutos que 
receberam 1-MCP apresentaram menor 
cromaticidade, em relação aos frutos não 
tratados. Isso indica que houve retenção 
significativa na cromaticidade dos frutos 
tratados. A maior retenção na intensidade de 
cor observada, na casca de lima ‘Tahiti’, 
ocorreu na concentração de 1,0 µL L-1 de 1 –
MCP, aos 60 dias de armazenamento. Essa 
diferença foi 11,17% maior, quando 
comparada ao controle. 
 O mesmo se observou para a 
tonalidade de cor de casca (ho), demonstrado 
através dos maiores valores obtidos para o 
ângulo de cor (Figura 1B). Reter a mudança de 
cor de casca em lima ‘Tahiti’ durante a sua 
comercialização é fundamental, uma vez que o 
preço é baseado em sua classificação. 
Verificou-se que o período adequado, para a 
conservação e comercialização de lima ‘Tahiti’, 
tratada com 1-MCP à 0,5 e 1,0 µL L-1, situou-se 
na faixa de 40 dias, baseando-se tanto na 
cromaticidade (C*), quanto para o ângulo de 
cor, enquanto que os frutos não tratados, esse 
período foi de aproximadamente 20 dias. 
Diversos autores constataram que 1-MCP 
aumentou o tempo de conservação, como em 
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morangos (Ku et al., 1999) e retardou o 
amadurecimento em frutos climatéricos como 
banana (Jiang et al., 1999), maçã (Fan & 
Mattheis, 1999), abacate (Kluge et al., 2002b) 
e pêssego (Kluge & Jacomino, 2002). 

 
Figura 1 - Modelos de regressão para as variáveis: 
Croma (C*) e Ângulo de cor (ho) em casca de lima 
ácida ‘Tahiti’ tratada com  0 mL L–1 (o), 0,1 µL L–1 
( ), 0,5 µL L–1 (∆) e 1,0 µL L–1 (•) de 1-MCP, 
respectivamente. 
 
  Os sólidos solúveis totais 
(oBrix) são compostos solúveis em água e 
importantes na determinação da qualidade da 
fruta. Também fazem parte dos sólidos 
solúveis totais, ácidos, vitaminas, aminoácidos 
e algumas pectinas. Os frutos tratados com 0,5 
e 1,0 µL L-1 de 1-MCP mantiveram o teor de 
sólidos solúveis totais (SST), até aos 40 dias do 
armazenamento.  Os teores de SST 
normalmente aumentam no transcorrer do 
processo de maturação da fruta, seja por 
biossíntese ou pela degradação de 
polissacarídeos. De acordo com os modelos de 
regressão solicitados (Figuras 2A e 2B), 
observou-se que durante o período de maior 
retenção da cor verde dos frutos de ‘Tahiti’, as 

concentrações de 0,5 e 1,0 µL L-1, também 
apresentaram maior teor de sólidos solúveis. 
Encontrou-se também, alto teor de sólidos 
solúveis em abacaxí (Selvarajah et al., 2001), 
mamão (Hofman et al., 2001) e maçãs (Fan & 
Mattheis, 1999) tratadas com 1-MCP. 
Entretanto, laranjas, ameixas e mangas não 
foram afetadas por 1-MCP, no teor de sólidos 
solúveis (Porat et al., 1999; Hofman et al., 
2001; Dong et al., 2002). 

A acidez titulável diminuiu com o 
tempo de armazenamento (Figura 2B). O efeito 
de 1-MCP sobre o teor de acidez total titulável 
mostrou-se variável. Essa variação, também 
ocorreu para outros cultivares (Blankenship & 
Dole, 2003). A lima ‘Tahiti’ tratada com 1,0 µL 
L-1 apresentou um decréscimo gradual no teor 
de acidez titulável total nos primeiros 20 dias 
de armazenamento, enquanto a lima não 
tratada manteve sua acidez titulável próxima 
da inicial. 

Figura 2 - Modelos de regressão para as variáveis: 
sólidos solúveis (oBrix) e acidez titulável (%) em 
suco de lima ácida ‘Tahiti’ tratada com  0 µL L–1 (o), 
0,1 µL L–1 ( ), 0,5 µL L–1 (∆) e 1,0 µL L–1 (•) de 1-
MCP, respectivamente. 
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Equações de regressão (Figura 1A) 
Y  0 = - 0,0069x2 + 0,9301x + 24,36 r2 = 0,99 
Y0,1 = - 0,0063x2 + 0,8163x + 25,18 r2 = 0,99 
Y0,5 = - 0,0073x2 + 0,8862x + 24,26 r2 = 0,97 
Y1,0 = - 0,0062x2 + 0,7898x + 24,50 r2 = 0,99 
 
Equações de regressão (Figura 1B) 
Y  0 = - 0,0029x2 - 0,0603x + 119,80 r2 = 0,99 
Y0,1 = - 0,0045x2 + 0,1006x + 119,00 r2 = 0,98 
Y0,5 = - 0,0032x2 + 0,0085x + 119,64 r2 = 0,99 
Y1 0 = - 0,0034x2 + 0,0262x + 119,51 r2 = 0,99

 

Equações de regressão (Figura 2A) 
Y  0 = - 2E –5x3 + 0,0027x2 + 0,9210x + 8,84   r2 = 0,94 
Y0,1 =- 1E – 5x3 + 0,0015x2 - 0,0610x + 8,82    r2 = 0,73 
Y0,5 = 0,0003x2 - 0,0320x + 8,66     r2 = 0,83 
Y1,0 = 0,0003x2 - 0,0293x + 8,86     r2 = 0,99 
 
Equações de regressão (Figura 2B) 
Y  0 = - 0,0002x2 + 0,0118x + 6,65    r2 = 0,78 
Y0,1 = - 0,0050x + 6,59     r2 = 0,54 
Y0,5 = - 0,0062x + 6,61     r2 = 0,97 
Y1,0 = - 0,00009x2 - 0,0122x + 6,69    r2 = 0,85 
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Porat et al. (1999) relataram que não 
houve efeito do 1-MCP no teor de acidez em 
laranjas ‘Shamouti’. Entretanto, este 
biorregulador atrasou o declínio no teor de 
ácido ascórbico em abacaxi (Selvarajah et al., 
2001), preveniu a queda de acidez em 
cenouras (Fan & Mattheis, 2000b), tomate 
(Wills & Ku, 2002) e ameixas (Dong et al., 
2002). 

Através da relação entre sólidos 
solúveis e acidez titulável (ratio), uma menor 
amplitude de variação, para os frutos tratados 
com 1-MCP em relação ao controle (Figura 3A) 
foi verificada. A concentração de 0,5 e 1,0 µL 
L-1 de 1-MCP atuou de forma positiva, 
apresentando pequena variação do ratio 
durante 60 dias de armazenamento. O ratio, no 
fruto não tratado diferiu significativamente do 
fruto tratado com 1-MCP, nos primeiros 20 
dias, devido à diminuição da quantidade de 
sólidos solúveis (Figura 2A). 

Figura 3 - Modelos de regressão para as variáveis: A) 
ratio e B) teor de vitamina C, em suco de lima ácida 
‘Tahiti’ tratada com  0 µL L–1 (o), 0,1 µL L–1 ( ), 0,5 
µL L–1 (∆) e 1,0 µL L–1 (•) de 1-MCP, respectivamente. 
 

Os tratamentos com 1-MCP, não 
tiveram efeito significativo no teor de vitamina 
C. De acordo com o modelo de regresão 

(Figura 3B), o incremento no teor de vitamina 
C ocorreu em função do tempo, desde o início 
do armazenamento até aos 40 dias. 
 O armazenamento refrigerado tem sido 
o método mais utilizado para a preservação de 
frutos após a colheita. Nesse sistema, a 
respiração é diminuída retardando-se o 
processo de senescência. A taxa respiratória 
(TR) da lima ‘Tahiti’ foi analisada em duas 
etapas (Figuras 4A e 4B), uma, logo após a 
saída dos frutos da câmara fria e outra, após 
uma comercialização simulada de 3 dias a 25 
oC. Em ambas etapas, notou-se que a lima 
‘Tahiti’ apresentou o mesmo padrão 
respiratório, até aos 40 dias. Após esse 
período, a TR dos frutos armazenados a 9 oC 
continuou abaixo de 8,0 mL CO2 kg-1 h-1 
prolongando até aos 60 dias, enquanto que os 
frutos após 3 dias a 25 oC, apresentaram uma 
elevação da TR a partir dos 40 dias. Sugere-se 
então, que a diminuição da TR contribuiu para 
a conservação da lima ‘Tahiti’ e que após 40 
dias de armazenamento e exposição de 3 dias 
a 25 oC, inicia-se o processo de senescência 
com mais intensidade, para todos os 
tratamentos efetuados. 
 A pesar de significativas, as diferenças 
entre os tratamentos ficaram abaixo do limite 
permitido de 5% (Figura 5A), para a perda de 
massa da lima ‘Tahiti’. Este resultado está de 
acordo com os encontrados em laranjas 
‘Shamouti’ (Porat et al., 1999). Também não 
houve variação significativa na quantidade 
porcentual de suco, para os tratamentos 
efetuados (Figura 5B). O incremento 
observado, na porcentagem de suco, de 
acordo com o modelo de regressão solicitado 
foi em função do tempo de armazenamento. 
 
CONCLUSÕES 
 De acordo com os resultados obtidos, 
destacam-se entre os tratamentos com 1-MCP, 
as concentrações de 0,5 e 1,0 µL L-1, que 
prolongaram a vida útil da lima ‘Tahiti’ em 40 
dias de armazenamento refrigerado. 
 Os frutos tratados apresentaram as 
seguintes características: 

a) Menor intensidade de cor de casca 
b) Atraso na mudança de tonalidade 

de cor 
c) Menor amplitude de variação no 

ratio 
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Equações de regressão (Figura 3A) 
Y  0 = 8E –5x2 - 0,0054x + 1,31            r2 = 0,91 
Y0,1 = 5E – 5x2 - 0,0032x + 1,32          r2 = 0,97 
Y0,5 = 4E -5x2 - 0,0031x + 1,33          r2 = 0,80 
Y1,0 = 3E -5x2 - 0,0018x + 1,32          r2 = 0,82 
 
Equação de regressão (Figura 3B) 
Yvit. C = - 0,0028x2 + 0,3201x + 26,66  r2 = 0,77 
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Figura 4 - Modelos de regressão para as variáveis: A) 
taxa respiratória (mL CO2 kg-1 h-1) sob refrigeração e 
B) taxa respiratória após 3 dias a 25 oC,  em lima 
ácida ‘Tahiti’ tratada com  0 µL L–1 (o), 0,1 µL L–1 ( ), 
0,5 µL L–1 (∆) e 1,0 µL L–1 (•) de 1-MCP, 
respectivamente. 
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