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RESUMEN 
 Este trabalho teve como objetivo prolongar a vida útil de pêssegos cv. Tropic Beauty, provenientes de 
Holambra II – SP, com o emprego da irradiação gama. Foram utilizadas as seguintes doses: (0,0; 0,4; 
0,6; 0,8; 1,0KGy) submetidos à atmosfera modificada passiva. Os frutos foram selecionados, 
embalados e pré-refrigerados a 4°C por 12 horas para então serem irradiados na EMBRARAD, 
localizada em Cotia – SP. Logo após seguiram para o Laboratório de Frutas e Hortaliças, pertencente 
ao Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, da Faculdade de Ciências Agronômicas – 
UNESP – Câmpus de Botucatu, SP. No experimento os frutos após os tratamentos, foram armazenados 
em B.O.D. a 0°C e com 90±5% de UR por 25 dias. As avaliações foram realizadas a cada cinco dias, 
durante 25 dias de armazenamento. As alterações na qualidade pós-colheita foram detectadas por 
meio das análises de perda de massa fresca, firmeza, pH, acidez titulável, sólidos solúveis, relação 
SS/AT “Ratio”, ácido ascórbico, açúcares redutores e açúcares redutores totais. O delineamento 
estatístico empregado foi inteiramente casualizado com três repetições por tratamento para cada um 
dos cinco tempos de avaliação, utilizando-se o Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Nas condições 
em que o experimento foi realizados, os resultados permitem concluir que, a irradiação gama 
influenciou as características avaliadas. As doses 0,4 e 0,8KGy, tratamento 2 e 4 respectivamente 
foram mais adequadas para inibição do início do amadurecimento. 

 
Cold storage of irradiated peach ‘tropic beauty’. 

 
Keywords: Prunus persica (L.) Batsch, ethylene adsorption, gamma irradiation, storage. 

 
ABSTRACT 

 This study aimed to prolong the shelf-life of cv. Tropic Beauty peaches, from Holambra II-SP, 
employing gamma irradiation and in refrigerated fruits. The experiments were conducted: 1- fruit 
irradiated (0.0, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0KGy) submitted to a passive modified atmosphere. The fruits were 
selected, packaged and pre-chilled at 4°C for 12 hours to be irradiated at EMBRARAD, located in Cotia 
- SP. They were directed to the Laboratory of Fruit and Vegetables from the Department of 
Management and Agribusiness Technology of the Agronomical Sciences Faculty - UNESP - Botucatu, 
Brazil. In the experiments, the fruits after the treatments were stored in B.O.D at 0 ° C with 90 ± 5% 
RH for 25 days. Evaluations were conducted every five days, during 25 days of storage. Changes in the 
post-harvest quality were detected by means of the analysis of fresh mass loss, texture (firmness), pH, 
total titrable acidity, soluble solids, ‘Ratio’ (SS/TTA), ascorbic acid, reducing sugar content and total 
reducing sugar. The experimental design was entirely randomized with three replications per treatment 
for each of the five times of evaluation, using the Turkey’s Test to 5% of probability. Under the 
circumstances in which the experiments were performed, the results suggest that the gamma 
irradiation influenced the evaluated characteristics. Analyzing the results is apparent the doses 0.4 and 
0.8KGy, treatments 2 and 4 respectively, were more appropriate for early ripening inhibition. 
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INTRODUÇÃO: 
O pessegueiro (Prunus persica (L.) Batsch), é 
uma fruteira que pertence à família Rosaceae, 
subfamília Prunoidea, tribo das Amigdalaceas, 
e ao gênero Prunus (Simão, 1971).  Essa 
família compreende 100 gêneros. As cultivares 
comerciais são da espécie Prunus persica (L.) 
Batsch. Essa espécie apresenta variedades 
botânicas que são agrupadas como: P. persica 
var. vulgaris, representadas por pêssegos 
explorados como fruta de mesa ou indústria; e 
P. persica var. nucipersica são as nectarinas, 
semelhantes aos pêssegos, exceto por 
apresentarem frutos sem pêlos (ANTUNES et 
al., 1997). 
 
A cultivar ‘Tropic Beauty’ foi lançada 
conjuntamente pela Universidade do Texas e 
pela Universidade da Flórida na década de 80. 
Possui baixa exigência de frio, alto rendimento, 
alta qualidade e precocidade, amadurece em 
meados de setembro (ROUSE e SHERMAN, 
1989). 
 
Segundo os mesmos autores, adaptadas para 
áreas de clima subtropical, as árvores de 
‘Tropic Beauty’ requerem 150 unidades de frio. 
Uma unidade de frio é o máximo acumulado de 
frio que possa satisfazer uma hora sob 
temperatura ótima. A temperatura ótima para 
a maioria das cultivares de pêssegos foi 
estabelecida em 7°C. Acredita-se que a ótima 
para a ‘Tropic Beauty’ esteja próxima a 13°C.  
 
Nos países tropicais as técnicas de manuseio e 
acondicionamento são precariamente 
desenvolvidas, sendo o produto perecível 
manuseado da mesma forma que o não 
perecível. Tal inadequação pode resultar em 
perdas desde o momento da colheita. O ponto 
de colheita inadequado pode resultar em 
produtos imaturos ou excessivamente 
maduros, que serão desprezados na seleção, 
assim como os instrumentos e as caixas de 
colheita que podem causar injúrias mecânicas 
aos frutos antes mesmo da sua chegada ao 
"packing house". Produtos deixados ao sol logo 
após a colheita ficam sujeitos a estresse 
fisiológico por alta temperatura. Os métodos de 
transporte muitas vezes produzem injúrias 
mecânicas por compressão e/ou abrasão, 
injúrias fisiológicas por formação de pontos 

quentes no centro da carga e outros (SILVA et 
al., 2004). 
 
O desenvolvimento e a adaptação de 
tecnologias de conservação de frutos 
permitirão que os produtores ampliem a sua 
capacidade de produção, alcançando melhores 
condições de competitividade tanto no 
mercado interno, quanto no mercado externo. 
No caso específico, objetiva-se uma maior 
participação na cadeia comercial visto a 
possibilidade de diminuir a perecibilidade do 
produto e conseqüentemente, aumentar a 
flexibilização no tempo de entrega (CHITARRA 
e CHITARRA, 2005). 
 
O armazenamento em baixas temperaturas, 
logo em seguida à colheita, é a técnica mais 
utilizada para prolongar a conservação dos 
frutos. A redução da temperatura faz com que 
as reações enzimáticas, especialmente às 
associadas à respiração e senescência, 
ocorram mais lentamente. Essa diminuição da 
atividade respiratória é o principal processo 
fisiológico pós-colheita, e propicia na sua 
decorrência, menores perdas de características 
físicas e físico-químicas, tais como aroma, 
sabor, textura, cor e outros atributos de 
qualidade dos frutos (BRON et al., 2002). 
 
A irradiação de alimentos é o tratamento dos 
mesmos através de um determinado tipo de 
energia. O processo consiste em submetê-los, 
já embalados ou a granel, a uma quantidade 
minuciosamente controlada de radiação 
ionizante, por um tempo pré-fixado, com 
objetivos determinados (GCIIA, 1991). 
 
Associada aos procedimentos pós-colheita 
normalmente empregados, as radiações gama, 
em baixos níveis de dose, têm mostrado ser 
um excelente método para prolongar a vida 
comercial dos frutos, retardando os processos 
de amadurecimento e senescência, bem como 
reduzindo significativamente o apodrecimento 
causado por fungos e bactérias patogênicas 
(KÄFERSTEIN e MOY, 1993 citados por 
GERMANO et al., 1996).  
 
O tipo de radiação se limita às radiações 
procedentes dos raios gama de alta energia, 
raios X e os elétrons acelerados. Estas 
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radiações também se denominam “radiações 
ionizantes”, porque sua energia é alta o 
bastante para desalojar os elétrons dos átomos 
e moléculas, e para convertê-los em partículas 
carregadas eletricamente, que se denominam 
íons. Os raios gama são semelhantes às ondas 
de rádio e de microondas, aos raios 
ultravioletas e de luz visível. Provém da 
desintegração espontânea de radionuclideos ou 
isótopos radioativos que são instáveis e 
emitem radiação à medida que se desintegram 
espontaneamente até alcançar um estado 
estável. O Cobalto 70 e o Césio 137 são os 
radionuclideos utilizados como fonte de 
radiação na irradiação de alimentos (GCIIA, 
1991).  
 
Este trabalho teve como objetivo verificar os 
efeitos da irradiação gama na conservação de 
pêssegos ‘Tropic Beauty’, submetidos à 
refrigeração.  
 
MATERIAL E MÉTODOS: 
Foram utilizados pêssegos cultivar Tropic 
Beauty, calibre 3, provenientes de pomar 
comercial, localizado no Distrito de Holambra 
II, município de Paranapanema, cujas 
coordenadas geográficas são: latitude de 
23°02'40" S, longitude 48º4417" W e 630 m de 
altitude, distante 76 km de Botucatu: latitude 
de 22°52'20" S , longitude 48°26'37" W e 
815m de altitude. 
 
Os frutos foram transportados via terrestre ao 
Laboratório de Frutas e Hortaliças do 
Departamento de Gestão e Tecnologia 
Agroindustrial da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus de 
Botucatu, SP onde foi conduzido o 
experimento. 
 
Os pêssegos, assim que chegaram de 
Holambra II – SP, foram acondicionados em 
bandejas de poliestireno expandido e 
embalados com filme de policloreto de vinila 
0,020mm, estabelecendo-se a atmosfera 
modificada passiva. Os frutos passaram por 
seleção de acordo com a sua sanidade. 
Após a montagem do experimento, os frutos 
foram armazenados em câmara fria a 4oC 
durante 12 horas, visando à diminuição do 
metabolismo dos mesmos. Em seguida foram 

transportados, sem refrigeração a EMBRARAD 
(Empresa Brasileira de Radiação), localizada 
em Cotia – SP, onde receberam a aplicação de 
raios gama, que têm como fonte o 60CO. As 
doses utilizadas foram: T1 – 0,0kGy; T2 – 
0,4kGy; T3 – 0,6kGy; T4 – 0,8kGy; T5 – 1,0kGy. 
A dose aplicada em cada tratamento foi obtida 
em função da variação do tempo de exposição 
dos frutos à fonte irradiadora. Após aplicação 
das doses pré-determinadas, os pêssegos 
foram armazenados em B.O.D. a 0ºC e 90±5% 
de UR, segundo recomendação de Chitarra e 
Chitarra (2005) por 25 dias. 
 
Os frutos foram analisados quanto às 
características físicas, físico- químicas e 
químicas após a colheita e na retirada da B.O.D 
(aos 5, 10, 15, 20 e 25 dias). 
 
A firmeza foi determinada nos frutos com o 
auxílio do Texturômetro (STEVENS – LFRA 
texture analyser) com a distância de 
penetração de 10 mm e velocidade de 2,0 mm 
seg-1, utilizando-se o ponteiro TA 9/1000. O 
valor obtido para determinar a firmeza em 
grama-força por centímetro quadrado (gf/cm2), 
é definido como a força máxima requerida para 
que uma parte do ponteiro penetre na polpa 
do produto. 
 
O pH foi mensurado na polpa triturada dos 
frutos utilizando-se um potenciômetro (Digital 
DMPH-2), segundo a técnica da AOAC (1992). 
A acidez titulável foi expressa em gramas de 
ácido cítrico por 100g de polpa (g de ácido 
cítrico 100g-1), obtida por meio da titulação de 
5g de polpa homogeneizada e diluída para 100 
ml de água destilada, com solução padronizada 
de hidróxido de sódio a 0,1 N, tendo como 
indicador a fenolftaleína, que se dá quando o 
potenciômetro atinge 8,1, conforme 
recomendação do INSTITUTO ADOLFO LUTZ 
(1985). 
 
Os sólidos solúveis foram determinados por 
refratometria, em refratômetro digital tipo 
Palette PR – 32, marca ATAGO, com 
compensação de temperatura automática, 
segundo a AOAC (1992). Os resultados foram 
expressos em °Brix. 
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As amostras para a determinação do teor de 
ácido ascórbico foram obtidas pela adição de 
30ml de ácido oxálico a 30g de polpa, sendo 
estas congeladas em seguida. O conteúdo de 
ácido ascórbico foi determinado a partir de 10g 
da polpa, por titulação em ácido oxálico a 
0,5% com DFI – 2,6 Diclorofenolindofenol a 
0,01N, com resultados expressos em mL de 
ácido ascórbico 100mL-1 de polpa (INSTITUTO 
ADOLFO LUTZ, 1985). 
 
Uma parte do extrato da polpa foi congelada 
para a determinação posterior dos teores de 
açúcares. A metodologia utilizada foi descrita 
por Somogy, adaptada por Nelson (1944). O 
aparelho utilizado foi o espectrofotômetro 
Micronal B 382, sendo a leitura realizada a 535 
ηm. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Devido ao amadurecimento natural dos frutos, 
a entrada na senescência, e ataque do fungo 
Monilinia fructicola (Wint.) Honey, causador da 
Podridão Parda, os frutos do tratamento 
testemunha (dose 0,0KGy) foram descartados 
após o 15º dia de armazenamento, o que 
evidencia a eficiência da irradiação no combate 
deste fungo. 
 
A identificação do fungo foi realizada no 
Departamento de Produção Vegetal – Defesa 
Fitossanitária, pertencente à FCA/UNESP, 
campus de Botucatu. 
 
Houve redução nos valores de firmeza de 
pêssegos ‘Tropic Beuty’, em todos os 
tratamentos, ao longo do período de 
armazenamento. Estes dados são concordantes 
com Calore (2000), que relatou perda da 
consistência de pêssegos ‘Biuti’ aramazendados 
sob refrigeração e com Chitarra  e Carvalho 
(1985) que relatam ser a perda de firmeza 
decorrente de modificações na estrutura e na 
composição da parede celular, pela ação de 
enzimas como as pectinases, celulases e B-
galactosidases.  
Os valores de firmeza neste experimento 
oscilaram entre 452,06gf/cm2 no início do 
armazenamento e 40,45gf/cm2 no 25o dia de 
armazenamento, ocorrendo uma perda gradual 
da firmeza, dados concordantes com Kader 
(1986), o qual cita a perda de consistência dos 

frutos durante o armazenamento. A perda de 
firmeza e as mudanças na aparência, como 
verificado neste experimento, são 
conseqüências naturais do amadurecimento.  
Nos resultados referentes ao pH dos frutos 
observa se aumento nos valores durante o 
armazenamento, sem diferir entre os 
tratamentos. Os resultados obtidos concordam 
com Oliveira (2000) que relatou aumento nos 
valores de pH de pêssegos ‘Biuti’ em 
decorrência do amadurecimento sob 
refrigeração. Segundo Chitarra e Chitarra 
(2005), o pH dos frutos aumenta com a 
redução da acidez titulável. Neste experimento, 
foram encontrados valores de pH variando de 
3,53 no início do armazenamento, a 4,42 no 
25º dia de armazenamento. 
 
A acidez titulável (Tabela 1) não foi 
influenciada significativamente pelos 
tratamentos, porém, ocorreu decréscimo nos 
teores durante o período de armazenamento, 
dados estes concordantes com Chitarra e 
Chitarra (2005), onde relatam que com o 
amadurecimento, a maioria dos frutos perde 
rapidamente a acidez, e com Brody (1996), o 
qual demonstra em seus trabalhos que o teor 
de ácidos orgânicos, com poucas exceções, 
tende à diminuição com o amadurecimento dos 
frutos, em decorrência do processo respiratório 
ou da sua conversão em açúcares. 

 
Tabela 1. Variação média do teor de acidez titulável 
(g. ac.cítrico.100g de polpa-1) de pêssegos ‘Tropic 
Beauty’ irradiados e frigorificados submetidos à 
atmosfera modificada passiva. (T1 = 0,0KGy; T2 = 
0,4KGy; T3 = 0,6KGy; T4 = 0,8KGy; T5 = 1,0KGy ). 

 
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e 
maiúscula na linha não diferem entre si pelo Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. * Os frutos deste 
tratamento foram descartados após o 15º dia de 
armazenamento devido à incidência de podridão-parda. 

Dias de armazenamento  
Tratamentos 0 5 10 15 20 25 

0,0 kGy 0,89 a A 0,78 a AB 0,68 ab B 0,65 a B  -* -* 
0,4 kGy 0,89 a A 0,65 ab BCD 0,73 a B 0,70 a BC 0,51 a D 0,55 a CD 
0,6 kGy 0,89 a A 0,62 b B 0,56 b B 0,64 a B 0,51 a BC 0,39 b C 
0,8 kGy 0,89 a A 0,64 ab B 0,59 ab B 0,62 a B 0,64 a B 0,58 a B 
1,0 kGy 0,89 a A 0,71 ab B 0,65 ab B 0,57 a BC 0,60 a BC 0,45 ab C 
CV (%) 9,77      
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Os teores de sólidos solúveis não foram 
influenciados pelos tratamentos durante os 25 
dias de armazenamento, como demonstrado 
na Tabela 2. Verificaram-se acréscimos nos 
valores durante o decorrer do 
amadurecimento, dados estes concordantes 
com Chitarra e Chitarra (2005), que afirmam 
que os sólidos solúveis apresentam tendência 
de aumento com a amadurecimento devido ao 
aumento do teor de açúcares simples. 
 
Tabela 2. Variação média do teor de sólidos solúveis 

(°Brix) de pêssegos ‘Tropic Beauty’ irradiados e 
frigorificados submetidos à atmosfera modificada 
passiva. (T1 = 0,0KGy; T2 = 0,4KGy; T3 = 0,6KGy; 

T4 = 0,8KGy; T5 = 1,0KGy ). 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e 
maiúscula na linha não diferem entre si pelo Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
* Os frutos deste tratamento foram descartados após o 
15º dia de armazenamento devido à incidência de 
podridão-parda. 
 
Os valores de ácido ascórbico decaíram nos 
frutos de todos os tratamentos, no entanto não 
foram observadas diferenças estatísticas entre 
as doses de irradiação gama aplicadas, Figura 
1 e Tabela 3. Estes resultados sãos 
concordantes com Santos et al. (2006) que 
observaram diminuição nos teores de ácido 
ascórbico em pitangas, independentemente da 
temperatura de armazenamento e do estádio 
de amadurecimento quando armazenadas sob 
atmosfera modificada. Segundo Chitarra e 
Chitarra (2005), os valores de vitamina C 
tendem a diminuir com o amadurecimento e 
com o armazenamento de muitos hortícolas, 
devido à atuação direta da enzima ácido 
ascórbico oxidase (ascorbinase). 
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Figura 1. Curvas de regressão para Ácido ascórbico 
(mL ac. ascórbico.100mL-1) em pêssegos ‘Tropic 
Beauty’ irradiados e frigorificados submetidos à 

atmosfera modificada passiva. (T1 = 0,0KGy; T2 = 
0,4KGy; T3 = 0,6KGy; T4 = 0,8KGy; T5 = 1,0KGy ). 

 
 

Tabela 3. Equações de regressão e ajuste da reta 
(R2) para Ácido ascórbico (mL ac. ascórbico.100mL-

1) em pêssegos ‘Tropic Beauty’ irradiados e 
frigorificados submetidos à atmosfera modificada 
passiva. (T1 = 0,0KGy; T2 = 0,4KGy; T3 = 0,6KGy; 

T4 = 0,8KGy; T5 = 1,0KGy ). 

 
Diferenças estatísticas não foram detectadas 
entre os tratamentos testados para os teores 
de açúcares redutores, Tabela 8. Os valores 
variaram de 1,51 a 3,66%, resultados que 
concordam com Chitarra e Carvalho (1985) que 
relatam teores de açúcar redutor em pêssegos 
variando entre 2,0 a 3,2%. Ao longo do 
armazenamento observou-se elevação no teor 
de açúcares redutores nos frutos irradiados, 
concordando com Calore (2000) que também 
verificou em pêssegos irradiados e 

Dias de armazenamento Tratamentos 
0 5 10 15 20 25 

0,0 kGy 10,83 a A 11,33 a A 10,63 ab A 9,93 a A -* -* 
0,4 kGy 10,83 a AB 10,70 a AB 12,03 a A 11,17 a AB 9,83 a B 11,10 a AB 
0,6 kGy 10,83 a AB 10,17 a A 9,10 b B 10,93 a AB 10,70 a AB 11,30 a A 
0,8 kGy 10,83 a A 10,30 a A 10,20 b A 10,40 a A 11,10 a A 11,13 a A 
1,0 kGy 10,83 a A 11,00 a A 10,83 ab A 10,40 a A 10,93 a A 10,70 a A 
CV (%) 7,23      

Tratamentos Equação de Regressão R2

T1 y = -0,2842x + 7,949 0,9736 
T2 y = 0,0069x2 - 0,3911x + 8,5429 0,7009 
T3 y = 0,0043x2 - 0,3379x + 8,5489  0,6706 
T4 y = 0,001x2 - 0,2177x + 7,9268  0,4236 
T5 y = 0,0005x2 - 0,2176x + 7,9957 0,6106 
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armazenados sob refrigeração, aumento nestes 
teores. 
 
Verifica-se pela Tabela 4 que o teor de 
açúcares redutores totais aumentou no final do 
armazenamento em frutos irradiados, sem 
diferir estatisticamente quanto às doses 
aplicadas, variando de 7,17 a 11,0%. Estes 
resultados foram semelhantes aos encontrados 
por Calore (2000), que cita valores de açúcares 
redutores totais na faixa de 8,02 a 13,83%. No 
15º dia de armazenamento, os frutos 
submetidos à irradiação, independente da dose 
aplicada, ainda apresentavam tendência ao 
aumento dos açúcares redutores totais, ao 
passo que no tratamento testemunha (dose 
0,0KGy) os teores já apresentavam sinal de 
decréscimo em função do elevado grau de 
amadurecimento, concordando com Chitarra e 
Chitarra (2005) que descrevem a irradiação 
como método de conservação de frutas e 
hortaliças. 
 

Tabela 4. Variação média dos Açúcares redutores 
totais (%) de pêssegos ‘Tropic Beauty’ irradiados e 
frigorificados submetidos à atmosfera modificada 
passiva. (T1 = 0,0KGy; T2 = 0,4KGy; T3 = 0,6KGy; 

T4 = 0,8KGy; T5 = 1,0KGy ). 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e 
maiúscula na linha não diferem entre si pelo Teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
*Os frutos deste tratamento foram descartados após o 15º 
dia de armazenamento devido à incidência de podridão-
parda. 
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