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RESUMO 

Qualidade e conservação de lima ácida ‘Tahiti’ em função dos métodos de colheita e 
das etapas de beneficiamento pós-colheita 

 

 Embora o Brasil ocupe a primeira posição no ranking mundial de produção 
de lima ácida ‘Tahiti’, somente 6,6% desta produção é exportada. Tal aspecto deve-se, 
parcialmente, às perdas provocadas por danos pós-colheita, as quais estão distribuídas ao 
longo da cadeia de comercialização da fruta, desde a colheita até o consumidor final. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho foi determinar os efeitos dos métodos de colheita e das 
etapas de beneficiamento pós-colheita de lima ácida ‘Tahiti’ na sua qualidade e conservação. 
Para atingir este objetivo, foram realizados três experimentos. No primeiro, avaliaram-se os 
métodos de colheita com a tesoura, por torção, com o cesto e com o gancho, nos períodos de 
safra e entressafra. No segundo experimento, foram avaliados os mesmos métodos de 
colheita, para frutas de lima ácida ‘Tahiti’ destinadas a exportação, as quais após a colheita 
passaram pelo processo de beneficiamento pós-colheita. No terceiro experimento, avaliou-se 
o efeito das etapas do beneficiamento pós-colheita na qualidade e conservação da lima ácida 
‘Tahiti’. Nos três experimentos foram realizadas análises físicas, químicas e sensoriais ao 
longo do armazenamento a 22ºC±2 e 70±5 de umidade relativa. Nos experimentos 
envolvendo a avaliação dos métodos de colheita constatou-se que a colheita com o gancho 
foi a que mais prejudicou os atributos de qualidade da lima ácida ‘Tahiti’ 
independentemente de terem sido beneficiadas. Este método causou maior redução da 
coloração verde da casca das frutas, maior degradação do ácido ascórbico, maior perda de 
massa, maior incidência de distúrbios fisiológicos e maior alteração do sabor do suco 
quando comparado aos outros métodos. A quantidade de frutos aptos para exportação foi 
23% menor para a colheita com o gancho quando comparado com a tesoura. Tais resultados 
estão diretamente relacionados com a quantidade de injúrias mecânicas causadas nos frutos 
no método de colheita com gancho. No experimento com as etapas do beneficiamento pós-
colheita observou-se que as limas ácidas ‘Tahiti’ que passaram pelo beneficiamento 
completo apresentaram maior redução do conteúdo de ácido ascórbico, maior perda de 
massa, maior incidência de oleocelose, menor quantidade de frutos comercializáveis e maior 
alteração do aroma e sabor do suco quando comparado aos frutos que não passaram por 
todas as etapas do beneficiamento. Tais resultados podem ser relacionados ao fato do 
processo de beneficiamento aplicado nas limas ácidas ‘Tahiti’ conter etapas consideradas 
agressivas aos frutos, impedindo que os demais procedimentos tenham resultado eficiente. A 
avaliação dos distintos métodos de colheita permitiu identificar a colheita com a tesoura 
como mais eficiente na conservação dos atributos de qualidade da lima ácida ‘Tahiti’ e 
também como o método que apresentou maior rendimento de frutas com padrão de 
qualidade exigido para exportação. O método de colheita com o gancho causa danos físicos 
aos frutos e prejudica seus atributos de qualidade de forma irreversível. Os procedimentos de 
beneficiamento pós-colheita das limas ácidas ‘Tahiti’ têm sua eficiência reduzida quando 
aplicados em frutos que sofreram danos físicos. 
 
Palavras-chave: Citrus latifolia ; Injúria mecânica; Distúrbio fisiológico ; Perdas pós-

colheita 
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ABSTRACT 

 
Quality and conservation of 'Tahiti' lime depending on harvesting methods and 

packing line steps 
 

Although Brazil occupies the first position among the world’s largest 
producers of ‘Tahiti’ lime, only 6,6% of this production is exported. This situation is partly 
due to fruit losses caused by postharvest injuries, which are distributed along the fruit supply 
chain from harvest to the final consumer. Therefore, the purpose of this study was to 
determine the effects of different harvesting methods and postharvest practices of ‘Tahiti’ 
limes on their quality and conservation. For this purpose three trials were conducted. In the 
first trial, different harvesting methods were evaluated on fruit picked with scissors, by 
twisting, with basket and with hook, both during the main harvest as well as on the off-
season periods. In the second trial, the same harvesting methods were assessed on ‘Tahiti’ 
limes classified for export on a commercial packing line. In the third trial, different 
postharvest stages were evaluated regarding their effects on fruit quality and storage of 
‘Tahiti’ limes. In all the experiments physical, chemical and sensory analyses were 
conducted during fruit storage at 22±2 °C and 70±5% relative humidity. For the experiments 
comparing different harvesting methods, fruit picking with hook was found to cause largest 
injuries on quality attributes of ‘Tahiti’ limes, both for sorted and unsorted fruit. This 
harvest method caused larger degradation of green skin color and ascorbic acid content on 
fruits, with larger mass loss, increased incidence of physiological disorders and major 
alterations of juice flavor, when compared to other harvest methods. The amount of fruit 
classified for export was 23% lower when the harvest was performed with the hook, as 
compared with scissors-harvesting. These results are directly related to the amount of 
mechanical injuries caused by fruit harvesting with hook. In the experiment evaluating 
different postharvest stages it was observed that ‘Tahiti’ limes that went over all the sorting 
and grading steps showed larger reduction in ascorbic acid content, with larger mass loss 
and incidence of oleocelosis, fewer marketable fruit percentage and stronger alterations on 
juice smell and flavor, when compared to fruits that did not undergo through all the 
classification steps. These results may be related with the fact that sorting and grading 
processes currently applied to ‘Tahiti’ limes in the packing house are considered to be 
aggressive to fruits, and they prevent from achieving positive effects with other postharvest 
practices. Scissors-picking of fruits was more efficient for conserving quality attributes of 
‘Tahiti’ limes, and this was also the method yielding higher percentage of fruit meeting the 
quality standards required for export. Fruit harvesting using the hook caused physical 
injuries that irreversibly affected fruit quality. Postharvest practices of ‘Tahiti’ limes had 
reduced efficiency when applied onto fruits exposed to physical damage. 
 
Keywords: Citrus latifolia; Mechanical injury; Physiological disorder; Postharvest losses 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A lima ácida ‘Tahiti’ (Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka) é mais popularmente 

conhecida no Brasil como limão. O consumo desta fruta cítrica tem crescido no mercado 

interno, constituindo importante atividade econômica na citricultura brasileira. Além disso, 

sua exportação tem aumentado significativamente por tratar-se de um cultivar que satisfaz as 

exigências do mercado consumidor quanto à qualidade do suco, ao sabor, ao tamanho do 

fruto e à ausência de sementes (BARROS et al., 1991). No mercado interno, apresenta 

elevado valor comercial no preparo de limonadas ou bebidas à base de aguardente de cana, 

tradicionalmente conhecidas no Brasil como “caipirinha”, a qual apresenta grande aceitação 

pelo consumidor no mercado externo (KOLLER, 1994). 

No ranking da produção mundial de lima ácida ‘Tahiti’, o Brasil é atualmente, o 

maior produtor. Entretanto, considerando todas as frutas ácidas, ocupa a quarta posição, com 

uma produção de 972,4 mil toneladas em 41 mil hectares colhidos, perdendo somente para 

México, Argentina e União Européia que ocupam, respectivamente, a 1a, 2a e 3a posição 

(FAO, 2011). Os principais estados produtores são Bahia e São Paulo, sendo que este 

destaca-se como maior produtor brasileiro, com produção de 870 mil toneladas, responsável 

por 80 % da produção brasileira (CEPEA, 2011).  

Além de grande produtor, o Brasil também é exportador da lima ácida ‘Tahiti’ in 

natura. Em 2010, o volume exportado foi de 64,5 mil toneladas, sendo que deste total, 58 

mil toneladas foram originadas de pomares paulistas, indicando que o Estado de São Paulo é 

responsável por aproximadamente 90% das exportações brasileiras desta fruta (ALICEWEB, 

2011). O principal destino da fruta brasileira é a União Européia, sendo os Países Baixos os 

maiores importadores da lima ácida ‘Tahiti’ brasileira (ALICEWEB, 2011). Na América do 

Norte, o principal mercado consumidor é o Canadá, uma vez que o México é o responsável 

por abastecer o mercado dos Estados Unidos. 

Os mercados europeu e brasileiro têm aumentado cada vez mais suas exigências 

quanto à segurança dos alimentos e à qualidade organoléptica das frutas. Dessa forma, 

produtores que desejam permanecer e prosperar com a produção e comercialização desta 

fruta cítrica têm se adequado às normas de qualidade estabelecidas e têm buscado utilizar 

técnicas alternativas de conservação pós-colheita, a fim de manter as características da fruta 
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fresca por período maior, reduzir o uso de agroquímicos e de obter maior valor de mercado. 

Os principais atributos de qualidade exigidos para a lima ácida ‘Tahiti’ visando 

garantir uma comercialização rentável são forma, tamanho, brilho, sabor, valor nutritivo, 

segurança alimentar, coloração verde e turgescência (GAYET; SALVO FILHO, 2003), 

sendo que os dois mais importantes a serem mantidos durante sua vida pós-colheita são a 

coloração verde e a turgescência. A manutenção da cor verde-oliva da casca de limas ácidas 

é extremamente desejável durante toda vida útil pós-colheita, uma vez que o aparecimento 

da coloração amarela, total ou parcialmente, reduz sua aceitação pelo mercado consumidor 

(SPÓSITO et al., 2000). 

O ponto de colheita da lima ácida ‘Tahiti’ é determinado pela coloração e rugosidade 

da casca, tamanho dos frutos, quantidade de suco e massa do fruto. O processo de colheita é 

realizado, frequentemente, para que os frutos sejam colhidos tão logo atinjam a maturidade, 

evitando que entrem em senescência, pois, uma vez que este processo já se iniciou, não 

existem técnicas que permitam retardá-lo ou interrompe-lo (GAYET; SALVO FILHO, 

2003). 

Comercialmente, o método de colheita realizado na maioria dos pomares brasileiros 

consiste em colher manualmente fruta a fruta, torcendo-a para desprendê-la da planta e, em 

seguida, depositá-la em baldes plásticos com capacidade de 20 L, sendo que ao completar o 

volume, as frutas são transferidas para caixas plásticas com capacidade de 27 kg, que servirá 

para transportá-las até o packing-house.  

Visando manter as características da fruta proveniente do campo por maior tempo para 

que os consumidores do Brasil e do exterior possam apreciar as frutas com qualidade, a lima 

ácida ‘Tahiti’ passa por um processo de beneficiamento na pós-colheita, o qual busca a 

manutenção da turgescência, da coloração verde e redução de podridões. Entretanto, mesmo 

sendo beneficiada adequadamente, produtores e exportadores de lima ácida ‘Tahiti’ têm 

enfrentado muitos problemas de perda de qualidade da fruta durante o transporte, o 

armazenamento e a comercialização. Entre as fontes de perdas, têm-se as injúrias mecânicas, 

distúrbios fisiológicos e ocorrência de podridões (VILAS BOAS, 2000). 

As perdas pós-colheita dos produtos hortícolas, desde o instante em que são colhidos 

até chegarem ao consumidor, são da ordem de 20 a 25% do total colhido, dependendo da 

sensibilidade do produto (VIGNEAULT et al., 2002). Entretanto, são poucas as avaliações 
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precisas da quantidade de danos (redução na qualidade ou quantidade produzida) e das 

perdas (prejuízos econômicos) provocados por injúrias pós-colheita em frutos ao longo da 

cadeia produtiva (BASSETO, 2006).  

Dessa forma, o estudo da cadeia de produção das limas ácida ‘Tahiti’, desde a colheita 

até a comercialização, poderá identificar suas limitações, visando sua otimização. A garantia 

de qualidade pós-colheita das frutas permite ao produtor maior garantia de comercialização 

da sua produção, tanto no mercado interno como externo. Os beneficiados serão os 

produtores e comerciantes da lima ácida ‘Tahiti’, que apropriarão os ganhos; e os 

consumidores finais que poderão ter oferta de frutas com qualidade superior. 

Este trabalho teve por objetivo determinar os efeitos dos métodos de colheita e das 

etapas de beneficiamento pós-colheita de lima ácida ‘Tahiti’ na sua qualidade e conservação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Produção e comercialização da lima ácida ‘Tahiti’ 

 

A lima ácida ‘Tahiti’ é mais popularmente conhecida no Brasil como limão. Sua 

classificação botânica se refere à família Rutaceae, subfamília Aurantioideae, tribo Critreae, 

subtribo Citrinae, gênero Citrus e espécie C. latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka. É uma fruteira 

de origem tropical e exploração econômica bastante recente, segundo se tem notícias, 

iniciou-se no Estado de São Paulo a partir de 1940.  

Tornou-se conhecida na Califórnia, Estados Unidos, onde sua exploração comercial 

não se expandiu devido à pequena adaptação ao clima. Foi introduzida no Brasil como 

forma de substituição ao limão ‘Galego’ (Citrus aurantifolia), que é sensível ao cancro 

cítrico e à tristeza dos citros. Teve bastante aceitação do consumidor devido à composição 

do suco, ao óleo da casca e à sua conformação serem muito semelhantes às do limão 

(MOURÃO FILHO, 1997). 

Esta fruta cítrica vem alcançando posição de destaque na citricultura brasileira, pois, 

além de satisfazer as exigências do mercado consumidor, também apresenta propriedades 

medicinais e o seu óleo essencial pode ser extraído para uso como aromatizante 

(LUCHETTI et al., 2003). Recentemente, por conta da maior divulgação da lima ácida 

‘Tahiti’ no exterior, a utilização desta fruta tem aumentado em substituição ao limão 

Siciliano (Citrus limon Burm.), mais consumido entre os europeus. Segundo DONADIO 

(1999), o interesse pela importação dessa fruta também cresce pelo fato dela ainda ser 

considerada exótica em muitos países. 

A cultura da lima ácida ‘Tahiti’ também vem despertando grande interesse nos 

produtores brasileiros para a ampliação dos plantios comerciais, em função do seu bom 

desempenho em relação às principais doenças e pragas presentes nos pomares de citros e que 

têm causado grandes prejuízos aos produtores de laranja doce (FIGUEIREDO et al., 2001). 

Plantas de lima ácida ‘Tahiti’ apresentam produtividade muito boa, alcançando 

normalmente, mais de 200 Kg de frutos por planta, cujo destino é o consumo in natura, nos 

mercados interno e externo ou para suco concentrado. A produtividade média dos pomares 

brasileiros é cerca de 20 t.ha-1, sendo que propriedades que adotam estratégias adequadas de 
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produção, como manejo nutricional, irrigação, tratamento fitossanitário e procedimentos de 

colheita, têm registrado níveis superiores a 40 t.ha-1 (LUCHETTI et al., 2003). 

O Brasil é, atualmente, o maior produtor de lima ácida ‘Tahiti’ (VITTI, 2009), sendo 

que São Paulo destaca-se como maior estado produtor, com produção de 783 mil toneladas 

em 2010, sendo responsável por 80% da produção brasileira (CEPEA, 2011; IBGE, 2011). 

Dentre os municípios produtores, merecem destaque os localizados na região de Catanduva, 

incluindo Itajobi, Taquaritinga e Urupês com produções de 95, 56 e 40 mil toneladas, 

respectivamente (IBGE, 2011). 

No Brasil, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) 

é responsável pelo grande volume de frutas comercializadas no mercado interno. No período 

de 2006 a 2009, a lima ácida ‘Tahiti’ representou 98% do volume total de limões e limas 

ácidas comercializadas naquele local. Em 2009, o volume de lima ácida Tahiti’ 

comercializado foi ao redor de 81 mil toneladas, sendo que a maior oferta ocorreu no 

período de outubro a março, com média de 7,2 mil toneladas por mês. A oferta e o consumo 

dessa fruta ocorrem durante todo o ano. Entretanto, nos meses mais frios (maio a setembro), 

verifica-se uma queda na quantidade comercializada, devido à redução da produção em 

função da entressafra e aumento significativo nos preços (AGRIANUAL, 2011). 

Em relação à exportação, o Estado de São Paulo também se destaca, uma vez que é 

responsável por aproximadamente 90% das exportações brasileiras da fruta (ALICEWEB, 

2011). Para o ano de 2010, a receita gerada com a exportação da lima ácida ‘Tahiti’ foi de 

US$ 53 milhões, sendo que em 2011 espera-se superar este valor, uma vez que a receita 

atingiu US$ 14 milhões apenas nos meses de janeiro e fevereiro, números recordes para o 

período, quase 110% acima do primeiro bimestre de 2010 e 84,5% acima do segundo maior 

valor da série (CEPEA; ALICEWEB, 2011). 

Os principais países importadores desta fruta do Brasil são aqueles pertencentes ao 

bloco econômico da União Europeia, sendo os Países Baixos o principal mercado brasileiro 

respondendo por aproximadamente 67% da totalidade exportada em 2010. Em seguida 

registram-se Reino Unido (17%), Espanha (4,6%) e Alemanha (3,8%) (ALICEWEB, 2011).  

Apesar de grande produtor de lima acida ‘Tahiti’, o volume exportado pelo Brasil em 

2010 foi de apenas 6,6% do total produzido (CEPEA, 2011). Tal aspecto é devido ao 

consumo externo restrito, à dificuldade de expansão do mercado, à grande oferta no período 
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de safra e também às exigências de qualidade (FNP, 2009). Entretanto, apesar das 

dificuldades enfrentadas, o Brasil é o segundo maior exportador mundial desta fruta e o 

maior exportador para a Europa, ficando atrás apenas do México que concentra suas 

exportações para os Estados Unidos (VITTI, 2009). No triênio 2008/09/10, sem considerar 

os países produtores/exportadores da Europa, o Brasil foi responsável por 67% do total de 

limas ácidas importadas por este bloco econômico, enquanto que o México por 27% 

(EXPORT HELPDESK, 2011). 

 

2.2 Colheita da lima ácida ‘Tahiti’ 

 

A colheita é a última operação do processo produtivo. Entretanto, deve ser considerada 

tão importante quanto as demais, uma vez que os frutos colhidos devem apresentar elevado 

padrão de qualidade, pois, estas são determinantes, não só para o consumo imediato mas, 

principalmente, durante sua conservação. Para os frutos cítricos, a colheita pode ser 

considerada como uma das etapas mais críticas do processo de produção, pois, é necessário 

um longo período de investimento e custeio na formação e condução do pomar, e é nessa 

etapa que o citricultor poderá ou não concretizar suas expectativas de lucro. 

Independentemente do mercado para o qual a fruta será destinada, a colheita é um 

procedimento que deve ser realizado de maneira criteriosa, pois, se o destino for o consumo 

in natura, parâmetros como a aparência dos frutos e as condições pós-colheita são muito 

importantes. Entretanto, se destinadas à industrialização, a exigência maior é com relação à 

maturidade e propriedades organolépticas dos frutos (POZZAN; TRIBONI, 2005). 

Dessa forma, é necessária a realização de um adequado planejamento estratégico de 

colheita, visando determinar os seguintes aspectos: a melhor época para seu início, levando-

se em consideração os aspectos qualitativos do fruto; qual o ritmo ideal de colheita; qual 

será a disponibilidade de mão-de-obra volante no período estipulado para a colheita; como 

minimizar os custos de colheita e transporte; e como atender a expectativa do comprador sob 

ponto de vista quanti-qualitativo (POZZAN; TRIBONI, 2005). 

A produção da lima ácida ‘Tahiti’ ocorre durante o ano todo. Portanto, sua colheita é 

realizada frequentemente, não havendo uma época de colheita predeterminada como ocorre 

para as outras fruteiras. Esta fruta cítrica possui um ciclo que varia ente 105 e 170 dias, 
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desde a fixação dos frutos até atingir o ponto ideal de maturação, dependendo das condições 

climáticas. Durante o verão do Estado de São Paulo, quente e úmido, a colheita é realizada 

semanalmente em função da velocidade de crescimento das frutas, enquanto que no inverno, 

a colheita poder ser realizada mensalmente (IBRAF, 1995). 

Essa sistemática de colheita tem como objetivo retirar as frutas da planta tão logo elas 

atinjam a maturação, pois, se permanecerem na árvore por mais tempo entram em 

senescência, acarretando em alterações fisiológicas importantes, tais como o início do 

processo de degradação (oxidação) da clorofila e o maior consumo de carboidratos. Esse 

procedimento é importante para a vida pós-colheita da lima ácida, pois, quando o processo já 

se iniciou, não existem técnicas que permitam retardá-lo ou interrompê-lo (GAYET; 

SALVO FILHO, 2003). 

Além de contribuir para a qualidade do fruto, esta colheita contínua e sistemática 

induz a planta a vegetar e florescer constantemente. Observa-se que cada colheita 

impulsiona um novo fluxo vegetativo parcial, que resultará em novas flores e frutos, ou seja, 

como consequência da colheita contínua, tem-se a produção permanente (GAYET; SALVO 

FILHO, 2003). 

O ponto de colheita adequado dos frutos cítricos é o que garantirá o seu tempo de vida 

pós-colheita, pois, se colhido antes de sua maturidade fisiológica ou durante a sua 

senescência não haverá tratamento pós-colheita que manterá a qualidade do fruto (MATTOS 

JUNIOR et al., 2003). Para lima ácida ‘Tahiti’, a determinação do estádio ideal para colheita 

é através da coloração da casca, que deve ser verde oliva brilhante; superfície da casca 

parcialmente lisa; diâmetro equatorial dos frutos entre 47 e 65 mm; quantidade de suco entre 

42 e 50% da massa do fruto (BLEINROTH, 1995).  

Nos plantios comerciais, esta fruta é colhida com coloração verde, após alcançar o 

pleno desenvolvimento, e comercializada enquanto a cor da casca permanece nesta 

condição. Entretanto, os processos de degradação da clorofila e síntese de carotenóides 

continuam ocorrendo durante a comercialização sob condição ambiente ou refrigeração, e 

culminam com o amarelecimento da fruta, o que é prejudicial para a comercialização 

(BALDWIN, 1994). 

O procedimento de colheita desta fruta cítrica, realizado pela maioria dos produtores 

brasileiros, consiste em colher manualmente fruta a fruta, torcendo-a para desprendê-la da 
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planta e em seguida depositá-la em baldes plásticos com capacidade de 20 L. Ao completar 

o volume das sacolas ou baldes as frutas são transferidas com cuidado para uma caixa de 

colheita plástica com capacidade de 27 kg, que servirá para transportá-las até o packing-

house. Logo após a colheita, as caixas plásticas, geralmente, são mantidas sob as árvores, 

para proteger os frutos da exposição ao sol até que sejam transportadas para o packing-

house. 

Em relação aos aspectos econômicos da colheita da lima ácida ‘Tahiti’, esta apresenta 

custos mais altos que a de laranjas, devido ao fato de ser realizada de forma sistemática e 

cuidadosa. Considerando os custos de salários, encargos e transportes, rateados pelo número 

de caixas colhidas, os valores podem variar de US$ 8,00 t-1 na safra a US$ 34,00 t-1 na 

entressafra (GAYET; SALVO FILHO, 2003). 

Em função do elevado percentual de custo que esta etapa representa no valor de 

produção desta cultura e do elevado padrão de qualidade exigido tanto pelo mercado interno, 

mas principalmente pelo externo, para fruta in natura, torna-se justificável a realização de 

cuidados adicionais na colheita deste tipo de fruto, quando comparado com os destinados à 

industrialização, uma vez que estresses causados durante essa fase poderão prejudicar a 

resistência dos frutos na pós-colheita, influenciando a aparência e a vida de prateleira dos 

mesmos. 

Como exemplo de medidas que devem ser consideradas durante esta etapa, citam-se 

(POZZAN; TRIBONI, 2005): evitar a colheita nas primeiras horas da manhã em que os 

frutos estão túrgidos e úmidos, para evitar a queimadura da casca, devido a alta fragilidade 

da casca saturada, em que membranas das células de óleo se rompem apenas com o toque do 

dedo do colhedor; evitar a colheita de frutos demasiadamente sujos e com terra devido à alta 

sensibilidade dos frutos cítricos aos fungos Pennicillium digitatum Sacc., causador do bolor 

verde e P. italicum Wehmer, causador do bolor azul, ambos presentes nos pomares; exigir 

que os colhedores utilizem luvas visando evitar ferimentos na casca causados pelas unhas 

dos colhedores; cuidados com uso da tesoura e cesto de colheita evitando ferimentos na 

região do pedúnculo; orientação dos colhedores quanto às características e ao destino do 

frutos que serão colhidos (in natura ou industrialização), evitando aumento no descarte e no 

custo de beneficiamento; cuidados no empilhamento das caixas respeitando o limite superior 

para que a pressão exercida pelas camadas superiores não causem lesões nos frutos e 
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manutenção dos frutos colhidos na sombra e transportados o mais rápido possível para o 

packing-house, para que não sofram estresses causados pelo sol e calor como perda de 

massa ou queimaduras, danos esses que são irreversíveis à vida pós-colheita. 

Conscientes de que os procedimentos realizados na pós-colheita dos produtos vegetais 

têm como objetivo conservar a qualidade produzida no campo, é essencial que a colheita 

seja realizada de forma adequada para que os produtos apresentem as características de 

qualidade exigidas pelo mercado consumidor. Grande parte do valor final da produção está 

diretamente relacionada com a forma que a colheita é realizada. 

 

2.1.3 Beneficiamento, qualidade e conservação pós-colheita da lima ácida ‘Tahiti 

 

O processo de beneficiamento aplicado nas frutas visa conservar suas características 

de qualidade provenientes do campo por um tempo maior, para que possam ser 

comercializadas, tanto no mercado interno como externo, com o padrão de qualidade 

exigido. Para a lima ácida ‘Tahiti’, os principais atributos de qualidade que devem ser 

conservados são a turgescência do fruto, a coloração verde da casca, além da redução da 

incidência de podridões. 

Assim como toda fruta cítrica, a lima ácida ‘Tahiti’ não é climatérica e, portanto, 

apresenta atividade respiratória baixa e constante, com leve declínio após sua colheita, 

apresentando, assim, poucas alterações fisiológicas e bioquímicas. As principais mudanças 

desses tipos de frutos estão relacionadas à perda de massa, que ocorre pelo processo de 

transpiração, e à mudança de coloração da casca (CHITARRA; CHITARRA, 2005), que em 

geral, é dependente de fatores ambientais tais como cultivar copa e porta-enxerto, 

temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade, posição do fruto na planta, nutrição, 

irrigação e fatores endógenos como giberelinas, etileno, carboidratos e compostos 

nitrogenados (MATTOS JUNIOR et al., 2005). 

Problemas de qualidade intrínsecos e extrínsecos geram perdas quanti-qualitativas 

desta fruta. Devido à alta exigência dos consumidores nos mercados interno e externo, 

produtores e comerciantes devem tomar muito cuidado tanto no manejo do fruto no campo 

como no manuseio desta fruta cítrica durante o processo de beneficiamento para garantir 

bons rendimentos. Defeitos, manchas e cicatrizes na casca são suficientes para promover a 
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desvalorização da fruta, dada a importância do aspecto visual e aroma da lima ácida ‘Tahiti’. 

As exigências quanto aos atributos de qualidade a serem mantidos variam em função 

do mercado. Os europeus, por exemplo, não aceitam manchas na casca que ultrapassem 10% 

da superfície da casca. Em relação ao teor de suco, os norte-americanos não permitem a 

comercialização de frutos com menos de 42% de suco em volume. Quanto ao mercado 

europeu, este não apresenta norma de comercialização para este quesito e no mercado 

brasileiro o teor médio encontrado é sempre acima de 50% de suco (IBRAF, 1995). 

Mediante tanta variação nas exigências de mercado, para otimizar o beneficiamento 

de limas ácidas ‘Tahiti’, os packing-houses costumam separá-las em três categorias: frutas 

frescas para exportação, frutas para o mercado interno e frutas destinadas à industrialização. 

Dessa forma, é mais fácil garantir que cada classe contenha o fruto com as características de 

qualidade exigidas e receba os tratamentos pós-colheita necessários para conservação das 

mesmas. 

O processo de beneficiamento se inicia logo após a colheita e é composto pelas 

seguintes etapas: recepção; lavagem e seleção; aplicação de fungicida e regulador vegetal 

(frutos destinados à exportação); repouso de 24h; aplicação de cera; classificação e 

embalagem; paletização e resfriamento (frutos destinados à exportação) (IBRAF, 1995). 

A etapa de recepção consiste em manter os frutos recém-chegados do pomar em área 

sombreada e ventilada até que seja possível dar início ao primeiro processo do 

beneficiamento, em que as limas ácidas ‘Tahiti’ serão lavadas e selecionadas. Esta fase 

consiste em, primeiramente, sanitizar os frutos com hipoclorito de sódio (1 mL m-3 de cloro 

ativo) e em selecioná-los, retirando-se os frutos danificados, fora do padrão de cor e de 

tamanho. Nesta etapa, os frutos também são classificados quanto ao tipo de mercado em que 

serão comercializados (IBRAF, 1995). 

Os frutos destinados ao mercado interno seguem para fase de repouso de 24 horas, 

que é necessária para a detecção de distúrbios fisiológicos e podridões, permitindo eliminar 

esses frutos antes das etapas seguintes. Depois do repouso, recebem uma pulverização de 

cera, à base de carnaúba ou polietilieno, e são acondicionados em caixas de madeira, 

retornáveis, do tipo M, que comportam 29 kg de frutos. Em relação aos frutos que serão 

destinados ao mercado externo, são realizados tratamentos adicionais para prolongar sua 

“vida-de-prateleira”, permitindo que seja exportado via marítima e que chegue até o 
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mercado consumidor com a qualidade exigida. 

Após a etapa de seleção e antes de serem direcionados ao repouso, os frutos que 

serão exportados recebem a aplicação de fungicida (Imazalil) em doses que variam de 500 a 

1.000 mL m-3 de água, dependendo da condição (IBRAF, 1995). Essa aplicação tem como 

objetivo a redução do inóculo do patógeno na superfície dos frutos, decréscimo das 

infecções produzidas no campo e supressão da esporulação e dispersão de esporos 

(POZZAN, 1997). NASCIMENTO et. al (2005) observaram que a utilização dos fungicidas 

Magnate e Sportak em lima ácida ‘Tahiti’, laranja Pêra e tangor ‘Murcote’ foi eficiente no 

controle de Penicilliun digitatum quando aplicados em pós-colheita. 

A etapa seguinte consiste na aplicação do regulador vegetal ácido giberélico (GA3) 

em doses que variam de 20 a 100 mg L-1 (BIASI; ZANETTE, 2000) cuja função é a 

conservação da coloração verde da casca de lima ácida ‘Tahiti’. Este regulador vegetal tem 

sido usado na pós-colheita para reduzir o amadurecimento, devido à sua propriedade de ação 

contrária à do ácido abscísico, o qual é um regulador do estresse e, portanto, tem total 

relação com a senescência e etileno (DILLEY, 1969).  

Dessa forma, o GA é considerado o hormônio da juvenilidade, pois, promove o 

atraso da degradação da clorofila, o acúmulo de carotenóides e a perda de firmeza dos 

tecidos, devido ao bloqueio parcial da ação do etileno (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Entretanto, seu efeito no retardo da degradação da clorofila só é positivo se aplicado antes 

do fruto iniciar os processos de degradação e síntese de pigmentos (CASTRO et. al, 2001a). 

Diversos trabalhos têm reportado bons resultados de manutenção da coloração verde 

da lima ácida ‘Tahiti’ quando tratada com GA. Em experimento usando doses de 20 mg L-1 

de GA essa fruta cítrica manteve sua coloração verde por 50 dias em temperatura ambiente 

(SERCILOTO E CASTRO, 2001). Ainda utilizando essa mesma dose, TAVARES et al. 

(2004) mantiveram as limas ácidas ‘Tahiti’ por 40 dias em armazenamento refrigerado sem 

alteração da coloração verde.  

Após a realização desses tratamentos, os frutos destinados à exportação também 

passam pelo repouso, em que as limas ácidas ‘Tahiti’ ficam acondicionadas em caixas 

plásticas de colheita, em condição ambiente de temperatura e umidade pelo período de 24 

horas. Em seguida, são colocados na segunda máquina de beneficiamento na qual recebem a 

aplicação de cera de carnaúba, são embalados em caixas de papelão de 4,5 a 6,0 kg, 
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paletizados e armazenados em ambiente refrigerado com temperatura de aproximadamente 

10°C. A aplicação de cera de carnaúba tem por objetivo reduzir a perda de massa dos frutos 

e, consequentemente, reduzir a incidência de amolecimento e murchamento. Além disso, 

também proporciona à lima ácida ‘Tahiti uma aparência brilhante, um aspecto mais atrativo, 

melhorando a qualidade visual da mesma (KAPLAN, 1986). A utilização de cera apresenta 

também uma ação antifúngica e minimiza desordens na casca do tecido próximo ao pecíolo 

(WAKS et al., 1985).  

A utilização do armazenamento refrigerado também é uma das alternativas para a 

conservação das características de qualidade desta fruta cítrica, para o aumento do período 

de comercialização e para regularização do abastecimento (KLUGE, 2006). A refrigeração é 

pouco ou quase nunca usada quando o destino da lima ácida ‘Tahiti’ é o mercado interno. 

Entretanto, quando se trata do envio da fruta para o mercado externo, com a necessidade de 

pelo menos 30 dias de vida útil pós-colheita, o armazenamento refrigerado é indispensável. 

A temperatura ótima de armazenamento da lima ácida é entre 8 e 10°C com umidade 

relativa de 90 a 95% (KLUGE, 2006). Limas ácidas ‘Tahiti’ tratadas com cera e 

armazenadas a 8-10°C e 80-95% de umidade relativa apresentaram redução na perda de 

massa e mantiveram suas qualidades por até 80 dias (FIORAVANÇO, 1992). JOMORI et al. 

(2003) também observaram redução na perda de massa de limas ácidas ‘Tahiti’ quando 

tratadas com cera de carnaúba. 

Apesar das técnicas pós-colheita utilizadas no beneficiamento da lima ácida ‘Tahiti’ 

contribuírem para conservação dos atributos de qualidade desta fruta, ainda há a necessidade 

da realização de novos estudos e desenvolvimento de novas tecnologias a fim de reduzir as 

perdas deste produto e elevar o período de armazenamento e comercialização, para colaborar 

com o aumento da exportação e consumo desta fruta fresca (KLUGE, 2006). 

 

2.1.4 Perdas e danos pós-colheita de lima ácida ‘Tahiti e frutas tropicais  

 

Desde o instante em que são colhidos até chegarem ao consumidor, os produtos 

hortícolas sofrem diversas injúrias mecânicas que, dependendo da sensibilidade do produto, 

podem causar danos que comprometerão a sua qualidade final, gerando perdas da ordem de 

20 a 25% do total colhido (VIGNEAULT et al., 2002). 
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As perdas pós-colheita podem ocorrer devido ao manejo inadequado no campo e 

durante o beneficiamento, podendo também ocorrer durante o armazenamento, transporte e 

comercialização. Essas podem ser total, no caso de ocorrência de doenças, ou parcial, no 

caso de perda de massa, murchamento, perda de brilho e alterações em seus atributos 

químicos tais como conteúdo de sólidos solúveis e de ácidos. Em frutos cítricos, práticas 

culturais inadequadas durante o ciclo produtivo e a utilização de técnicas impróprias na pós-

colheita podem causar o rompimento da casca, descoloração e amolecimento, causando 

desta forma, redução da vida-de-prateleira dos mesmos (EL-OTMANI, 2006).  

Mesmo sendo beneficiada adequadamente, produtores e exportadores de lima ácida 

‘Tahiti’ têm enfrentado muitos problemas de perda de qualidade da fruta durante o 

transporte, o armazenamento e a comercialização (KLUGE et al., 2001). Entre as fontes de 

perdas citam-se as injúrias mecânicas, distúrbios fisiológicos e ocorrência de podridões 

(VILAS BOAS, 2000). 

Características como forma, estrutura, textura relativamente macia e alto teor de 

umidade tornam os frutos frescos sensíveis a injúrias mecânicas e mais exigentes em 

manuseio especializado, uma vez que a incidência das mesmas podem ocorrer em qualquer 

etapa da cadeia pós-colheita como resultado do manuseio, embalagem, transporte, 

armazenamento e comercialização inadequados (VILAS BOAS, 2000). Embora as injúrias 

possam se constituir no primeiro passo para o ingresso de patógenos, a incidência dessas é 

frequentemente negligenciada (RUSHING, 1995). 

Como resultado da ocorrência de injúrias mecânicas em frutos, tem-se deformações 

plásticas, rupturas superficiais chegando até à destruição dos tecidos. Além dos danos 

diretos, a incidência de ferimentos pode levar a um aumento de doenças pós-colheita e 

alterações fisiológicas e químicas, como respiração, síntese de etileno, cor, aroma, sabor, 

textura e outros (HONÓRIO; MORETTI, 2002).  

Segundo WRIGHT & BILLETER (1975), as injúrias mecânicas foram identificadas 

como a principal causa de redução de qualidade no mercado atacadista e varejista de vários 

produtos, como alface, batata, morango, maçã e pêssego. DURIGAN et al. (2005), ao 

avaliarem diferentes injúrias mecânicas na qualidade de limas ácidas ‘Tahiti’ observaram 

que dentre as lesões impacto, compressão e corte, a primeira foi a mais prejudicial para 

qualidade das frutas, tornando os frutos impróprios para comercialização após 9 dias de 



 29 

armazenamento, comprometendo tanto a aparência dos frutos como facilitando a incidência 

de doenças pós-colheita. 

Os distúrbios fisiológicos são alterações de origem não patogênica, decorrentes de 

modificações no metabolismo normal de um vegetal, ou na integridade estrutural de seus 

tecidos. Podem causar alterações na aparência e no sabor dos vegetais, levando à redução na 

qualidade e aceitação pelo mercado consumidor (KLUGE et al., 2001). 

Na lima ácida ‘Tahiti’, os mais comumente encontrados são a oleocelose e a podridão 

estilar. A primeira é caracterizada pelo rompimento das glândulas de óleo e o 

extravasamento do seu conteúdo, que provoca injúrias nas células ao redor da epiderme da 

casca do fruto. Os sintomas dificilmente são visualizados durante a seleção nos packing-

houses, mas com o tempo, os locais afetados tornam-se escuros e encharcados. A ocorrência 

desse distúrbio está relacionada com o dano mecânico do fruto durante a colheita e 

manipulação de pós-colheita, e é favorecido pela turgescência das glândulas de óleo. Dessa 

forma, esse problema pode ser amenizado evitando-se a colheita durante os períodos da 

manhã, em dias nublados, chuvosos ou após a irrigação, quando o fruto está túrgido. Além 

disso, é necessário o manuseio cuidadoso na colheita e no beneficiamento do fruto 

(AGUILAR-VILDOSO et al., 2003). 

A podridão estilar é caracterizada pelo rompimento das vesículas de suco, localizadas 

na periferia dos lóculos dos frutos. Os sintomas são causados pela invasão do suco liberado 

na casca pelo eixo central, causando a podridão dos tecidos, inicialmente de coloração parda, 

sendo que esta expande-se até atingir uma área prejudicial ao fruto. A ocorrência desse 

distúrbio está relacionada à temperatura e ao estado de maturação do fruto. Portanto, a 

colheita dos frutos antes de atingirem seu tamanho máximo e fora do período de máxima 

turgescência das glândulas pode amenizar a ocorrência da podridão estilar (AGUILAR-

VILDOSO et al., 2003). Também podem contribuir para redução na ocorrência desse 

distúrbio fisiológico a manutenção dos frutos em temperaturas amenas após a colheita e 

manuseio adequado durante a colheita, transporte, seleção e comercialização da lima ácida 

‘Tahiti’ (AGUILAR-VILDOSO et al., 2003). 

As doenças mais comuns que ocorrem na pós-colheita das limas ácidas ‘Tahiti’ são 

conhecidas como bolor azul e verde, causadas pelos patógenos Penicillium italicum e 

Penicillium digitatum, respectivamente. As podridões azeda e peduncular, embora os fungos 
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ataquem os frutos ainda no campo, também são muito comuns na fase pós-colheita da lima 

ácida ‘Tahiti’ e são causadas pelos fungos Endomyces geotrichum Butler & Petersen e 

Phomopsis citri Fawcetti, respectivamente (AGUILAR-VILDOSO et al., 2003). 

Todas essas fontes de perdas estão distribuídas ao longo da cadeia de comercialização 

do fruto, desde a colheita até o consumidor final. BASSETO (2006), ao quantificar os danos 

pós-colheita ao longo da cadeia produtiva do pêssego, observou que a etapa de classificação 

dos frutos foi a responsável pela maior incidência das injúrias mecânicas, pois apresentou 

38% dos pêssegos com injúrias mecânicas, enquanto que as etapas onde os frutos foram 

coletados na sacola e no contentor apresentaram 22 e 27% respectivamente. Segundo 

PELEG (1985) e SARGENT et al. (1989a e 1989b), as operações de seleção e classificação 

ou a passagem do fruto por equipamentos inadequados podem ser os principais pontos de 

incidência de injúrias mecânicas. 

Na quantificação de injúrias mecânicas de pós-colheita ao longo da cadeia produtiva 

de duas cultivares de manga, ‘Totapuri’ e ‘Alphonso’, verificou-se que a redução na 

produção de manga ‘Totapuri’ chegou a 17,9%, sendo 3,5% logo após a colheita (no 

campo), 4,9% durante o transporte, 4,1% no armazenamento e 5,4% no varejo. Para a manga 

‘Alphonso’ o total foi de 14,4%, sendo 1,9% logo após a colheita (no campo), 3,7% durante 

o transporte, 3,5% no armazenamento e 5,3% no varejo. Verificou-se também, que as 

maiores causas dos danos pós-colheita, em ordem de frequência, são devidas a injúrias 

mecânicas, estádio de maturação avançado, frutos imaturos e injúrias causadas por insetos e 

granizo (SRINIVAS et al., 1997). 

Em mamão papaya nas Filipinas estimou-se que os danos pós-colheita foram de 20 a 

26%, sendo 8 a 12% ocasionado por doenças, 2 a 4% devido ao sobre-amadurecimento e 

10% devido a injúrias mecânicas (PANTASTICO, 1979). Em Taiwan, foram observados 

23,7% de danos também em mamão papaya, sendo 14,3% no mercado varejista, 7,3% no 

atacadista e 2,1% durante o transporte de frutos (LIU; MA, 1984). 

São poucas as avaliações precisas da quantidade de danos (redução na qualidade ou 

quantidade produzida) e das perdas (prejuízos econômicos) provocados por injúrias pós-

colheita em frutos ao longo da cadeia produtiva. A estimação das perdas por danos pós-

colheita desde a colheita até o varejista é imprecisa. Por outro lado, os estudos atuais 

indicam que a magnitude dessas perdas é muito variável, oscilando de 5% (KADER, 2002) a 
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50% (WILSON et al., 1994) de acordo com o produto, região produtora e tecnologia de 

produção e de pós-colheita. 

Para reduzir essas perdas, produtores e comerciantes devem primeiro conhecer os 

fatores biológicos, fisiológicos e ambientais envolvidos na deterioração dos frutos e, 

posteriormente, utilizar técnicas pós-colheita que atrasem a senescência dos frutos e 

mantenham a melhor qualidade possível (KADER, 2002). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi desenvolvido a partir de frutos de pomares comerciais de lima ácida 

‘Tahiti’, localizados no município de Itajobi (21º19'05" S, 49º03'16” O e 453 metros de 

altitude), no Estado de São Paulo. O município de Itajobi está inserido na maior região 

produtora de lima ácida ‘Tahiti’ do Brasil, sendo que a produção neste município é 

compreendida por um grande número de pequenos produtores, que cultivam entre 3 a 8 

hectares. 

Os frutos utilizados nos experimentos foram colhidos de produtores certificados para 

exportação e fornecedores da Itacitrus Agroindustrial e Exportadora S/A. Esta empresa 

encontra-se localizada a 400 km a Noroeste da cidade de São Paulo e desde 2004, é a maior 

exportadora de lima ácida Tahiti no Brasil. 

Foram utilizados frutos provenientes dos clones Quebra-galho e Peruano (IAC-5) de 

lima ácida ‘Tahiti’ (C. latifolia Tanaka), enxertados em limoeiro ‘Cravo’ (Citrus limonia 

Osbeck), colhidos em estádio de maturação fisiológica seguindo os padrões de qualidade 

utilizados para exportação (casca rugosa, de cor verde oliva brilhante, diâmetro da região 

equatorial entre 47 e 65 mm) (BLEINROTH, 1995). 

 

3.1 Experimento 1: Avaliação de métodos de colheita na qualidade e conservação de 

lima ácida ‘Tahiti’ 

 

O objetivo deste experimento foi avaliar a qualidade e a conservação de lima ácida 

‘Tahiti’ em função dos distintos métodos de colheita utilizados em pomares comerciais. A 

colheita dos frutos foi realizada nos meses de agosto de 2010 e abril de 2011, meses 

correspondentes à entressafra e safra da fruta, respectivamente.  

Os frutos de lima ácida ‘Tahiti’ foram colhidos por quatro métodos (Figura 1):  

T1 – Tesoura: corte do pedúnculo com o auxílio de uma tesoura de colheita, colhendo 

fruto a fruto manualmente; 

T2 – Torção: torção do pedúnculo e arranquio para desprender o fruto da planta; 
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T3 – Cesto: utilização de um cesto de metal que possui o fundo recoberto por espuma, 

sete garras responsáveis pela retirada do fruto da planta, os quais ficam acoplados ao cesto e 

capacidade para armazenar 5 frutos de lima ácida ‘Tahiti’; 

T4 – Gancho: utilização de um gancho para retirar os frutos das plantas, os quais são 

derriçados no solo para posterior coleta manual. 

Os métodos da torção, cesto e gancho foram realizados pela equipe de colheita da 

Itacitrus Agroindústria Exportadora S/A. Os frutos colhidos foram colocados primeiramente 

em baldes plásticos com capacidade de 20 L, que possuem o fundo forrado por espuma, e 

posteriormente acondicionados nas caixas plásticas de colheita (27 kg), da mesma forma que 

é realizado nas colheitas comerciais (Figura 2). Estes são os três métodos de colheita 

realizados diariamente pelos produtores. A colheita com auxílio da tesoura foi adicionada ao 

estudo como forma de tratamento controle, uma vez que os frutos provenientes desta 

colheita foram manuseados cuidadosamente e colocados diretamente nas caixas plásticas. 

Todas as caixas plásticas foram previamente forradas com espuma, de forma a isolar os 

danos da colheita evitando injúrias durante o transporte até Piracicaba-SP. 
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Figura 1 - Métodos de colheita avaliados. Colheita com a tesoura (A); Torção (B); Colheita com 

o cesto (C); Colheita com o gancho (D) 
 

  
Figura 2 - Frutos sendo colocados no balde (A); Frutos sendo derriçados nas caixas plásticas de 

colheita (B) 
 

 

A B 
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Logo após a colheita, os frutos foram transportados até o Laboratório de Pós-colheita 

de Plantas Hortícolas (USP/ESALQ/Piracicaba) onde foram armazenados em câmaras com 

temperatura e umidade controladas (22ºC±2 e 70±5 de UR), por 20 e 30 dias para os frutos 

colhidos na entressafra e safra, respectivamente. 

As limas ácidas ‘Tahiti’ foram analisadas ao chegarem ao laboratório quanto às 

seguintes características: teores de acidez titulável, sólidos solúveis, ácido ascórbico, 

clorofila total e coloração da casca, com o auxílio do colorímetro Minolta (modelo CR-300). 

Essas análises foram repetidas a cada 5 dias durante o armazenamento (Ver item 3.4). 

Um lote de frutos foi reservado exclusivamente para análises não destrutivas, em que 

foram avaliados a incidência de podridão estilar e oleocelose e perda de massa a cada 4 dias. 

Ao final do armazenamento, foi realizada a contagem de todos os frutos colhidos para 

classificar as limas ácidas ‘Tahiti’, em comercializáveis (casca verde, túrgida e sem 

oleocelose e podridão estilar) e não comercializáveis (com podridão estilar, oleocelose e 

com dano mecânico), em função de cada método de colheita. Análises sensoriais de sabor e 

aroma em amostras de suco também foram realizadas a cada 7 dias (Ver item 3.4). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em parcelas subdivididas 

no tempo, sendo que cada tratamento foi formado por 4 repetições para cada dia de análise e 

as repetições foram compostas por amostras de 10 frutos. 
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3.2 Experimento 2: Avaliação da qualidade e conservação de lima ácida ‘Tahiti’ 

destinadas à exportação em função dos métodos de colheita 

 

O objetivo deste experimento foi avaliar a qualidade e a conservação de limas ácidas 

‘Tahiti’ destinadas à exportação em função do método de colheita utilizado. A colheita dos 

frutos foi realizada em abril de 2011, mês de safra da fruta no Estado de São Paulo, em 

pomares comerciais do município de Itajobi-SP e beneficiada no packing-house da empresa 

Itacitrus Agroindústria Exportadora S/A, localizado no município de Urupês-SP. 

Para a realização deste estudo, os frutos foram colhidos por meio dos mesmos quatro 

métodos descritos no Experimento 1. Optou-se também por colher o dobro de frutos na 

colheita por torção, pois, como este método é mais comumente realizado nos pomares 

comerciais, adicionou-se um tratamento, correspondente a não aplicação do regulador 

vegetal giberelina (GA) durante o processo de beneficiamento, para analisar a resposta dos 

frutos. Dessa forma, os tratamentos avaliados foram: 

T1 – Tesoura: corte do pedúnculo com o auxílio de uma tesoura de colheita, colhendo 

fruto a fruto manualmente e beneficiamento completo; 

T2 – Torção: torção do pedúnculo e arranquio para desprender o fruto da planta e 

beneficiamento completo; 

T3 – Cesto: utilização de um cesto de metal que possui o fundo recoberto por espuma, 

sete garras responsáveis pela retirada do fruto da planta, os quais ficam acoplados ao cesto e 

capacidade para armazenar 5 frutos de lima ácida ‘Tahiti’; 

T4 – Gancho: utilização de um gancho para retirar os frutos das plantas, os quais são 

derriçados no solo para posterior coleta manual e beneficiamento completo (Figura 1); 

T5 – Torção sem GA: torção do pedúnculo e arranquio para desprender o fruto da 

planta e beneficiamento sem aplicação do regulador vegetal GA; 

Assim como no Experimento 1, as colheitas através da torção, com o cesto e com o 

gancho foram realizadas pela equipe de colheita da Itacitrus Agroindústria Exportadora S/A, 

sendo que apenas a colheita com auxílio da tesoura, adicionada ao estudo como forma de 

tratamento controle, foi realizada pela própria aluna.  

Para este estudo, foi realizado o procedimento de colheita padrão dos pomares 

comerciais, ou seja, todos os frutos colhidos, independentemente do método de colheita, 
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foram colocados primeiramente em baldes plásticos com capacidade de 20 L, os quais têm o 

fundo forrado por espuma, e posteriormente, acondicionados nas caixas plásticas de colheita 

(26 kg), inclusive aqueles do tratamento controle, correspondente à colheita com a tesoura 

(T1). Cada caixa plástica foi devidamente identificada para evitar-se misturas entre os frutos 

provenientes dos distintos métodos de colheita. 

A colheita foi realizada no período da manhã e foram colhidas 14 caixas plásticas (26 

kg) para cada método de colheita, sendo que durante todo o procedimento, procurou-se 

manter as caixas com frutos sob a copa das plantas, evitando a exposição das mesmas ao sol. 

Após a colheita, todas as caixas foram transportadas até o packing-house, localizado a uma 

distância de 35 Km do pomar, em caminhão aberto, e em seguida foram beneficiadas. 

Cada método de colheita foi beneficiado separadamente. Entretanto, o procedimento 

foi realizado no mesmo dia, nas mesmas máquinas e da mesma forma, para todos os 

tratamentos. Ao final de cada processo de beneficiamento foi realizada a limpeza da 

máquina para não haver mistura de frutos entre os tratamentos. Foi realizada também a 

contagem dos frutos descartados, em cada tratamento. Foram descartados os frutos que não 

atendiam ao padrão mínimo de qualidade exigidos para o mercado externo, sendo que os 

principais motivos são: tamanho e coloração inadequados, presença de podridão estilar e 

podridões. 

Na primeira máquina da linha de beneficiamento, os frutos foram sanitizados numa 

balsa de 1500 L de capacidade, com 0,75 mL de dióxido de cloro por litro de água, 

selecionados, retirando-se os frutos danificados, fora do padrão de cor e de tamanho. Nesta 

etapa, receberam também a aplicação de fungicida Magnate 500 CE (50% de Imazalil – 

ingrediente ativo) e regulador vegetal Pro-Gibb (100g kg-1 de Ácido gibelélico – ingrediente 

ativo) nas doses 200 mL e 100 g para 100 litros de água, respectivamente. Ao final desde 

procedimento, os frutos descartados foram contados em função da seleção realizada por cor 

e tamanho para contabilizar a porcentagem de perda na primeira máquina de 

beneficiamento, em função dos métodos de colheita. 

Após esta etapa, os frutos foram colocados novamente em caixas plásticas (26 kg) 

devidamente identificadas, e foram levados para a etapa de repouso, onde permaneceram por 

24 horas, em condição ambiente de temperatura e de umidade. Em seguida, os frutos de cada 

tratamento foram colocados na segunda máquina da linha de beneficiamento, onde houve 
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nova seleção, realizada de forma manual e visual pela equipe da empresa, retirando-se os 

frutos que manifestaram podridões e distúrbios fisiológicos, durante o período de repouso. 

Após a seleção, os frutos receberam a aplicação de cera à base de carnaúba (AruáBR, 

18% de sólidos solúveis), na dose de 1 kg t-1. Junto com a aplicação de cera, foram 

adicionados o fungicida Magnate e sanitizante dióxido de cloro nas doses 200 mL e 100 mL 

por 100 L de cera, respectivamente. Por último, os frutos foram acondicionados em caixas 

de papelão de 4,5 kg, pela própria equipe de embaladeiras da Empresa, devidamente 

identificadas quanto aos tratamentos, paletizadas e transportadas em caminhão baú, não 

refrigerado, até o Laboratório de Pós-colheita de Produtos Hortícolas, em Piracicaba-SP. Ao 

final do beneficiamento, foi realizada a análise do rendimento de cada método de colheita, 

quanto a porcentagem de frutos que atenderam ao padrão de qualidade exigido para 

exportação. Esta avaliação foi realizada através da contagem das caixas de papelão, com 

capacidade aproximada de 4,5 kg de frutos, originada por cada método de colheita, em 

relação às 14 caixas plásticas, com capacidade aproximada de 26 kg de frutos colhidos. 

Uma amostra de cada tratamento, foi separada para realização da análise de 

caracterização dos frutos, enquanto que o restante foi armazenado em câmara fria com 

temperatura e umidade controladas de 9ºC±2 e 70±5 de UR, onde permaneceram pelo 

período de 30 dias, simulando o processo de exportação em containers refrigerados. Após 

este período de armazenamento refrigerado, os frutos foram armazenados por mais 30 dias 

em câmara fria com temperatura e umidade controladas de 22ºC±2 e 70±5 de UR, simulando 

agora a condição de comercialização dos frutos nas gôndolas dos supermercados dos países 

importadores. Durante esse período, foram realizadas as análises físicas, químicas e 

sensoriais dos frutos. 

Quanto às características de qualidade, foram analisados teores de acidez titulável, 

sólidos solúveis, ácido ascórbico e clorofila total, e a coloração da casca com o auxílio do 

colorímetro Minolta (modelo CR-300). A frequência das análises foi a cada 5 dias durante o 

período de armazenamento (Ver item 3.4). 

Análises não destrutivas também foram realizadas a cada 4 dias, sempre no mesmo 

lote de frutos quanto à incidência de podridão estilar e oleocelose, perda de massa e 

ocorrência de podridões. Ao final do período de armazenamento, foi realizada a 

classificação de todos os frutos colhidos em limas ácidas ‘Tahiti’ comercializáveis (casca 
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verde, túrgida e sem oleocelose e podridão estilar) e não comercializáveis (com podridão 

estilar, oleocelose e com dano mecânico), em função de cada método de colheita. As 

análises sensoriais de sabor e aroma em amostras de suco foram realizadas a cada 7 dias 

(Ver item 3.4). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em parcelas subdivididas 

no tempo, sendo que cada tratamento foi formado por 5 repetições para cada dia de análise e 

as repetições foram compostas por amostras de 10 frutos. 

 

3.3 Experimento 3: Avaliação das etapas de beneficiamento pós-colheita na qualidade e 

conservação de lima ácida ‘Tahiti’ 

 

O objetivo deste experimento foi determinar os efeitos das etapas de beneficiamento 

pós-colheita de lima ácida ‘Tahiti’, na sua qualidade e conservação. A colheita dos frutos foi 

realizada no mês de novembro de 2010, mês de entressafra da fruta no Estado de São Paulo, 

em pomares comerciais da cidade de Itajobi/SP e beneficiados no packing-house da empresa 

Itacitrus Agroindústria Exportadora S/A, localizado na mesma cidade.  

Para a realização deste estudo, foi padronizado o tipo de colheita, sendo que o método 

escolhido foi o de torção, pois, é o mais utilizado pelos produtores e também porque 

apresentou resultados satisfatórios na primeira avaliação realizada em relação à interferência 

dos métodos de colheita na qualidade e conservação da lima ácida ‘Tahiti’. 

Após a colheita, os frutos foram transportados até o packing-house onde foram 

sanitizados numa balsa de 4000 L de capacidade, com dióxido de cloro na proporção de 0,75 

mL do produto por litro de água, selecionados, retirando-se os frutos danificados, fora do 

padrão de cor e de tamanho. Os frutos foram tratados com o regulador vegetal Pro-Gibb 

(10% de ácido gibelélico) na dose 100 g do produto para 100 litros de água e colocados em 

repouso por 12 horas, em condição ambiente de temperatura e de umidade. Em seguida, 

receberam a aplicação de cera à base de carnaúba (AruáBR, 18% de sólidos solúveis) na 

dose de 1 kg t-1, onde foram adicionados o fungicida Magnate 500 CE (50% de Imazalil – 

ingrediente ativo) e o sanitizante dióxido de cloro nas doses 200 e 100 mL por 100 L de 

cera, respectivamente. Por último, os frutos foram acondicionados em caixas plásticas de 

colheita (27 kg), sendo que apenas os frutos de um tratamento em específico, foram 
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acomodados em caixas de madeira do tipo M (29 kg), seguindo o procedimento realizado 

para a comercialização das limas ácidas ‘Tahiti’ nas redes de distribuição, no mercado 

interno. 

Ao longo do processo de beneficiamento, foram estabelecidos cinco pontos de coleta 

de frutos, de acordo a rotina do packing-house, os quais correspondem aos tratamentos 

estudados: 

T1 – Campo: coleta diretamente na planta, colhendo fruto a fruto manualmente com 

o auxílio de uma tesoura de colheita, manuseio cuidadoso e acondicionamento em caixas 

plásticas de colheita (27 kg) totalmente forradas com espuma (espessura de 1 cm); 

T2 – Recepção: coleta de frutos na área de recepção do packing-house, provenientes 

da colheita através da torção, transportados em caixas plásticas e sem espuma até a entrada 

do packing-house; 

T3 – Repouso: frutos provenientes da colheita através da torção, transportados até o 

packing-house em caixas plásticas totalmente forradas com espuma (espessura 1 de cm), e 

após passarem pelos processos de lavagem em água clorada, seleção por tamanho e cor, 

aplicação de fungicida e regulador vegetal (ácido giberélico) e repouso de 12 horas em 

temperatura ambiente; 

T4 – Beneficiamento completo: frutos provenientes da colheita através da torção, 

transportados em caixas plásticas totalmente forradas com espuma (espessura de 1 cm), e 

após passarem por todas as etapas do beneficiamento: lavagem em água clorada, seleção por 

tamanho e cor, aplicação de fungicida, regulador vegetal (ácido giberélico), repouso de 12 

horas em temperatura ambiente, nova lavagem em água clorada, aplicação de cera de 

carnaúba com fungicida e dióxido de cloro e secagem a 60ºC; 

T5 – Centro de comercialização: frutos coletados na CEAGESP após passarem pelo 

beneficiamento descrito, acondicionados em caixas de madeira do tipo M e transportados 

pela empresa até o centro de comercialização. 

Os frutos foram transportados até o Laboratório de Pós-colheita de Produtos 

Hortícolas (USP/ESALQ/Piracicaba) onde foram armazenados em câmaras com temperatura 

e umidade controladas (22ºC±2 e 70±5 de UR), por 20 dias. 

Os frutos foram analisados ao chegarem ao laboratório quanto às seguintes 

características de qualidade: teores de acidez titulável, sólidos solúveis, ácido ascórbico e 
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clorofila total e também quanto à coloração da casca com o auxílio do colorímetro Minolta 

(modelo CR-300). Essas análises foram repetidas a cada 5 dias durante o armazenamento 

(Ver item 3.4). 

Um lote de frutos foi reservado para a realização de análises quanto à incidência de 

podridão estilar e oleocelose e perda de massa e ocorrência de podridões a cada 4 dias. Ao 

final do período de armazenamento, foi realizada a contagem de todos os frutos beneficiados 

para classificar as limas ácidas ‘Tahiti’ em comercializáveis (casca verde, túrgida e sem 

oleocelose e podridão estilar) e não comercializáveis (com podridão estilar, oleocelose e 

com dano mecânico), em função de cada etapa do processo de beneficiamento. Análises 

sensoriais de sabor e aroma em amostras de suco também foram realizadas a cada 7 dias 

(Ver item 3.4). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em parcelas subdivididas 

no tempo, sendo que cada tratamento foi formado por 4 repetições para cada dia de análise e 

as repetições foram compostas por amostras de 10 frutos. 

 

3.4 Protocolo para as Análises 

Análises físicas e químicas 

Perda de massa: calculada pela diferença, em porcentagem, entre a massa inicial de cada 

repetição, e a massa no momento da avaliação. 

 

Acidez titulável: 10 mL de suco dos 10 frutos de cada uma das repetições foram colocados 

em 90 mL de água destilada. Foi efetuada a titulação potenciométrica com hidróxido de 

sódio 1 N até pH 8,10 (ponto de viragem da fenolftaleína). Os cálculos foram realizados 

segundo CARVALHO et al. (1990), e os resultados expressos em porcentagem de ácido 

cítrico no suco. 

 

Teor de sólidos solúveis: uma amostra do suco proveniente de 10 frutos de cada repetição 

foi colocada no refratômetro digital, com correção automática de temperatura para 20ºC. Os 

resultados foram expressos em ºBrix. 
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Teor de ácido ascórbico: foi determinado de acordo com CARVALHO et al. (1990), com 

base na redução do indicador 2,6-diclofenol indolfenol-sódio (DCFI) pelo ácido ascórbico. 

Foram tomados 5 mL de suco de cada amostra, composta por 10 frutos, e colocados em 

erlenmeyer contendo 25 mL de solução de ácido oxálico 1%. A titulação foi efetuada com 

DCFI até atingir a coloração rosada persistente por 15 segundos. Os resultados foram 

expressos em miligramas de ácido ascórbico por grama de suco. 

 

Clorofila total: foi determinada segundo a metodologia de MANFROI et al. (1996) 

adaptada. Foi retirado cerca de 1 cm2 da casca de cada lima ácida ‘Tahiti’ de todos os frutos 

de cada repetição. As cascas foram pesadas e colocadas em frascos herméticos de vidro 

envoltos com papel alumínio contendo 20 mL de solução extratora de acetona 80%. Os 

frascos foram armazenados a 4ºC por 72 horas, quando foi realizada a leitura de absorbância 

da solução em espectrofotômetro nos comprimentos de onda 646 e 663 nm. O teor de 

clorofila total foi obtido pela eq. (1) e os resultados expressos em mg g-1. 

CT = 7,15 x (Absorbância a 663nm) + 18,71 x (Absorbância a 646nm)                        (1) 

 

Coloração da casca: foi determinada com colorímetro, que expressa a coloração através de 

três parâmetros: luminosidade (L*), que oscila entre 0 (cores escura ou opacas) a 100 (cores 

brancas ou de máximo brilho); o grau de coloração vermelha ou verde (a*), que varia de -

100 (verde) a 100 (vermelho), e o grau de coloração amarela ou azul (b*), que varia entre -

100 (azul) a 100 (amarelo). Foram utilizadas duas leituras em lados opostos da região 

equatorial dos 10 frutos de cada repetição. Para a determinação da coloração da casca, 

avaliou-se o índice de cor (IC), calculado pela eq. (2). O índice de cor varia entre -20 a +20, 

sendo que quanto menor for o IC, mais verde será a coloração da casca do fruto (JIMENEZ-

CUESTA et al., 1983).  

IC = 1000 x a/(L x b)      (2) 

Avaliação visual: contagem dos frutos por tratamento e classificação em comercializáveis 

(casca verde, túrgida e sem olecelose e podridão estilar), com oleocelose, podridão estilar, 

incidência de podridões e injúrias mecânicas. 
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Análise Sensorial 

A avaliação sensorial foi realizada com estudantes universitários e funcionários 

públicos de ambos os sexos e com idades entre 17 e 50 anos com base no teste de ordenação, 

permitindo a comparação das amostras em relação ao aroma característico do fruto e ao 

sabor do suco da lima ácida ‘Tahiti’ (FERREIRA, 2000). A realização da análise sensorial 

recebeu a aprovação do Comitê de Ética da ESALQ (Anexo A). 

O teste de ordenação permite a comparação de três ou mais amostras com relação a um 

atributo como acidez ou doçura, por exemplo, em um único teste. Os resultados são 

simplesmente ordinais, de forma que tanto amostras com pequeno, como com grande grau 

de diferença entre elas são separadas por um ponto na ordenação (MEILGAARD et al., 

1989; STONE; SIDEL, 1985). 

As amostras foram servidas aleatoriamente aos julgadores em copos plásticos, com 

quantidades padronizadas (50 mL) e codificadas com 3 dígitos de maneira casualizada e 

balanceadas. Os provadores foram então solicitados a classificá-las em ordem crescente em 

relação à intensidade do aroma que cada amostra apresentava e também em relação à 

intensidade das características acidez, amargor e gosto de fruto sobremaduro em amostras de 

suco preparadas a partir de 100 ml do suco proveniente de 10 frutos, diluídos em 1000 ml de 

água destilada e adoçado com 60 g de açúcar (FIORAVANÇO et al.,1995) (Figuras 3 e 4). 

O delineamento foi em blocos aleatorizados, sendo cada provador considerado um 

bloco. A sequência dos tratamentos em cada bloco foi aleatorizada.  
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Nome: __________________________ Data: ____ / ____ / ____  

Você está recebendo 4 amostras de suco de limão ‘Tahiti’. Por favor, sinta o aroma 

das amostras da esquerda para a direita e ordene-as em ordem crescente de acordo com a 

intensidade do aroma característico de limão. 

   ______      ______      ______      ______ 

   - forte  + forte 

Comentários: ________________________________________ 

Figura 3 – Modelo de ficha para aplicação do teste sensorial de ordenação do aroma de limas ácidas ‘Tahiti’ 
 
 
Nome: __________________________ Data: ____ / ____ / ____  

Você está recebendo 4 amostras de suco de limão ‘Tahiti’. Por favor, prove as 

amostras da esquerda para a direita e ordene-as em ordem crescente de acordo com as 

características abaixo. 

   ______      ______      ______      ______ 

- ácido    + ácido 

   ______      ______      ______      ______ 

 - amargo   + amargo 

   ______      ______      ______      ______ 

 - sobremaduro   + sobremaduro 

Comentários: ________________________________________ 
Figura 4 – Modelo de ficha para aplicação do teste sensorial de ordenação do sabor de limas ácidas ‘Tahiti’. 
 

Análise Estatística 

Foi utilizado o programa SAS para execução das análises estatísticas dos dados. As 

variáveis foram submetidas aos supostos de normalidade dos erros e heterogeneidade das 

variâncias. As variáveis que apresentaram interação entre os fatores estudados foram 

submetidas à análise de dados longitudinais (regressão polinomial), devido ao caráter 

quantitativo imposto pelo tempo avaliado. Para as demais variáveis e/ou para aquelas cujas 

equações de regressão não se ajustaram tiveram suas médias analisadas através do teste de 

Tukey. Para os dados de porcentagem (danos mecânicos e distúrbios fisiológicos) foi 
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utilizada a comparação pelo teste de Fisher (PIMENTEL-GOMES, 2000). Em todas as 

análises, foi considerado P<0,05. 

Para as avaliações sensoriais, a análise dos resultados foi baseada na diferença da soma 

das ordens para cada amostra e comparadas com o número total de julgadores, sendo 

analisadas com P<0,05. Segundo os dados da tabela de Newell e MacFarlane, utilizando-se 

30 provadores e 4 amostras, a diferença da soma das ordens deve que ser maior ou igual a 26 

para que haja diferença significativa a P<0,05. Já para 30 provadores e 5 amostras, ao 

mesmo nível de significância, a diferença da soma das ordens dever ser maior ou igual a 34 

(MEILGAARD et al., 1991).  
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4 RESULTADOS  

4.1 Experimento 1: Avaliação de métodos de colheita na qualidade e conservação de 

lima ácida ‘Tahiti’ 

 

Análises físicas e químicas 

Coloração e teor de clorofila da casca  

Os resultados obtidos para coloração da casca de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a 

diferentes métodos de colheita, tanto no período de safra como entressafra, indicam que a 

colheita com o gancho causou maiores alterações da coloração da casca do fruto, uma vez 

que este tratamento apresentou maior valor de índice de cor quando comparado aos outros 

tratamentos. Ao longo do período de armazenamento, para as duas épocas de colheita 

estudadas, os frutos colhidos com o gancho apresentaram maior aumento do índice de cor 

quando comparados aos provenientes dos demais métodos de colheita. Para as duas épocas 

analisadas, os frutos colhidos com a tesoura, foram os que melhor mantiveram a coloração 

verde da casca do fruto seguidos pela colheita com o cesto (Figura 5). 
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Tesoura: y = 0,0282x - 10,420                 R² = 0,2530    P=0,0021 

Torção: y = 0,004x2 - 0,067x - 9,592     R² = 0,5830    P=0,0008 

Cesto: y = 0,027x - 10,00                    R² = 0,2061    P=0,0062 

Gancho: y = 0,0067x2 - 0,121x - 8,688      R² = 0,5433    P=0,0011 
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Tesoura: y = 0,137x - 10,199     R² = 0,8851     P<0,0001 

Torção: y = 0,145x - 9,515    R² = 0,8470     P<0,0001 

Cesto: y = 0,071x - 8,706      R² = 0,4796     P=0,0007 

Gancho: y = 0,155x - 8,343   R² = 0,7092     P<0,0001 
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Figura 5 – Coloração da casca (Índice de cor) de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de 
colheita, nos períodos de safra (abril 2011) (A) e entressafra (agosto 2010) (B), e armazenadas a 
22±2ºC e 70±5% UR, durante 30 e 20 dias respectivamente 

A 

B 
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Os frutos colhidos por torção também apresentaram resultados satisfatórios na 

manutenção da coloração verde da casca quando comparados com os colhidos com o 

gancho. Entretanto, quando comparados com os frutos colhidos com a tesoura, apresentaram 

maior redução da coloração verde da casca, para as duas épocas de colheita avaliadas 

(Figura 5). 

Esta alteração da coloração da casca dos frutos também pode ser constatada pelo teor 

médio de clorofila presente na casca da fruta, pois, embora os valores desta variável tenham 

reduzido naturalmente em função da senescência do fruto, a colheita com o gancho acelerou 

este processo, uma vez que os frutos colhidos com o gancho apresentaram os menores 

valores durante o período de armazenamento (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Teor de clorofila de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de 
colheita, nos períodos de safra (abril 2011) e entressafra (agosto 2010) e 
armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante 30 e 20 dias respectivamente 

Período Safra Entressafra 

Métodos de 
colheita Clorofila Clorofila 

----------------------(mg g-1)---------------------- 
Tesoura 24,85 a 11,92 a 
Torção 21,40 b 10,12 b 
Cesto 22,97 ab 9,82 b 

Gancho 17,35 c 8,41 c 
C.V. 25,30 15,30 

Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 
 

Teores de sólidos solúveis, ácido ascórbico e acidez titulável 

Os teores de sólidos solúveis, ácido ascórbico e acidez titulável não apresentaram 

alterações significativas ao longo do tempo de armazenamento estudado. Tanto para a 

colheita realizada na safra como na entressafra, estes atributos de qualidade sofreram 

alterações apenas em função dos métodos de colheita aplicados. 

Os frutos colhidos durante o período de safra utilizando a tesoura e o cesto 

apresentaram maior teor de sólidos solúveis quando comparados aos frutos colhidos por 
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torção e com o gancho. Na entressafra, apenas os frutos colhidos com o cesto apresentaram 

maior concentração de sólidos solúveis (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Teores de sólidos solúveis de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes 
métodos de colheita, nos períodos de safra (abril 2011) e entressafra (agosto 
2010) e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante 30 e 20 dias 
respectivamente 

Métodos de 
colheita Safra Entressafra 

--------------------ºBrix-------------------- 
Tesoura 7,48 a 8,05 b 
Torção 7,33 b 8,20 b 
Cesto 7,52 a 8,63 a 

Gancho 7,31 b 8,03 b 
C.V. 2,67 3,59 

Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 

 

Do ponto de vista comercial, onde a exigência mínima para a comercialização da 

lima ácida ‘Tahiti’ é de 6,5 ºBrix (GUTIERREZ; ALMEIDA, 2005), nenhum dos métodos 

de colheita estudados prejudicou o teor de sólidos solúveis o suficiente para classificar a 

fruta como fora do padrão de comercialização. 

Quanto ao teor de ácido ascórbico, verifica-se que este sofreu alterações em função 

dos métodos de colheita analisados, nas duas épocas de colheita estudadas. A colheita com 

o cesto apresentou maior manutenção do conteúdo de ácido ascórbico nos frutos, enquanto 

que na colheita com o gancho foi observado maior degradação deste atributo de qualidade 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 – Teor de ácido ascórbico de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes 
métodos de colheita, nos períodos de safra (abril 2011) e entressafra (agosto 
2010) e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante 30 e 20 dias 
respectivamente 

Métodos de 

colheita 
Safra Entressafra 

------mg ácido ascórbico 100g-1 de polpa------ 

Tesoura 33,65 a 33,22 ab 

Torção 31,63 b 33,51 ab 

Cesto 33,74 a 35,17 a 

Gancho 30,63 b 32,91 b 

C.V. 6,50 7,53 
Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 

 

 Durante a safra, os frutos colhidos com o gancho e por torção apresentaram valores de 

ácido ascórbico mais baixos e semelhantes entre si, enquanto que os frutos colhidos com a 

tesoura e com o cesto apresentaram maior manutenção deste atributo de qualidade. Na 

entressafra, somente na colheita com o cesto, os frutos apresentaram maior teor de ácido 

ascórbico, enquanto que a colheita com a tesoura, gancho e torção não diferiram entre si 

para esta variável (Tabela 3). 

 Para a acidez titulável, verificou-se que no período de entressafra a alteração sofrida 

pelos frutos devido aos métodos de colheita aplicados foi bastante acentuada, uma vez que, 

os frutos colhidos com o gancho apresentaram redução significativa na porcentagem de 

ácido cítrico quando comparado com os outros métodos de colheita. Na safra, apenas as 

colheitas com o ganho e cesto diferiram entre si, sendo que os frutos colhidos com o cesto 

apresentaram menor degradação do ácido cítrico (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Teor de acidez titulável de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos 
de colheita, nos períodos de safra (abril 2011) e entressafra (agosto 2010) e 
armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante 30 e 20 dias respectivamente 

Métodos de 
colheita Safra Entressafra 

------------% de ácido cítrico------------ 
Tesoura 6,18 ab 6,19 a 
Torção 6,18 ab 6,17 a 
Cesto 6,24 a 6,06 a 

Gancho 6,13 b 5,70 b 
C.V. 2,4 3,73 

Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 

 

Perda de massa e incidência de danos mecânicos e distúrbios fisiológicos 

A maior perda de massa foi observada nos frutos colhidos com o gancho tanto na safra 

como na entressafra. Entretanto, para esta última, a diferença entre os tratamentos foi mais 

acentuada (Figura 6). 

Nos frutos de safra, apenas a partir do vigésimo quarto dia de armazenamento, 

observou-se alteração significativa entre as colheitas com o gancho e com a tesoura 

(P<0,05), sendo que para as colheitas por torção e com o cesto verificou-se que a perda de 

massa foi semelhante (Figura 6). 

Os distintos métodos de colheita aplicados em frutos da entressafra apresentaram 

reduções significativas na quantidade de massa fresca a partir do quarto dia após a colheita, 

sendo que esta resposta manteve-se constante durante todo o período de armazenamento. 

Nas colheitas com a tesoura e com o cesto verificaram-se os menores valores de perda de 

massa enquanto que, as maiores reduções foram observadas na colheita dos frutos com o 

gancho seguido pelos frutos colhidos por torção (Figura 6). 
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Dias após a colheita 

 

Figura 6 - Perda de massa (%) de limas ácidas submetidas a diferentes métodos de colheita, nos períodos de 
safra (abril 2011) (A) e entressafra (agosto 2010) (B) e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, 
durante 30 e 20 dias respectivamente 

Constatou-se que a maior perda de massa das limas ácidas ‘Tahiti’ está relacionada 

com a incidência da injúria mecânica do tipo impacto para as duas épocas de colheita 

analisadas. Os frutos colhidos com o cesto, embora apresentem maior incidência de danos 

mecânicos que os frutos da colheita com o gancho, na entressafra, as injúrias observadas 

foram apenas do tipo lesão superficial na casca. Quanto aos frutos colhidos com o gancho, 

além de lesões superficiais na casca, estes também exibiram cortes e impactos que levaram a 
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maior incidência de oleocelose e podridão estilar e, consequentemente, maior redução da 

massa fresca quando comparado aos outros métodos de colheita (Figuras 6 e 7). 
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Figura 7 - Ocorrência de injúrias mecânicas e distúrbios fisiológicos (%) em limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a 

diferentes métodos de colheita, nos períodos de safra, (abril 2011) (A) e entressafra, (agosto 2010) 
(B) e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante 30 e 20 dias respectivamente 

 

A aparência externa dos frutos também foi muito prejudicada em função das injúrias 

mecânicas e dos distúrbios fisiológicos, sendo que a colheita com o gancho resultou em 

A 

B 
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muitos frutos sem condição de comercialização a partir do quinto dia após a colheita. A 

principal causa da depreciação externa neste método de colheita foi a podridão estilar, a qual 

leva ao rompimento das vesículas de suco e, consequentemente, ao encharcamento das 

células que compõem as extremidades das limas ácidas ‘Tahiti’ (AGUILAR-VILDOSO et 

al., 2003) (Figura 8B).  

Além disso, a elevada incidência de oleocelose também prejudicou a aparência externa 

dos frutos, principalmente naqueles provenientes da colheita da safra. As injúrias mecânicas 

e os distúrbios fisiológicos, além de depreciarem a aparência externa dos frutos, também 

favoreceram a infestação de fungos, principalmente da espécie Penicillium spp., causadores 

de podridões do tipo bolores, tornando a comercialização dos frutos inviável (Figura 8). 
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Figura 8 – Injúrias mecânicas e distúrbios fisiológicos causados em lima ácidas ‘Tahiti’ em função do 

método de colheita. Lesões superficiais na casca causada pela colheita com o cesto (A); lesões 
superficiais na casca e podridão estilar causada pela colheita com o gancho (B); Oleocelose 
(C); Podridões causadas por fungos (D) 

Ao final do período de armazenamento, foi feita uma classificação de todas as limas 

ácidas ‘Tahiti’ colhidas, tanto na safra como na entressafra, e estas foram separadas em 

comercializáveis e não comercializáveis (Figura 7 e 9). Nota-se que há variação na 

porcentagem de incidência dos distúrbios fisiológicos em relação as colheitas realizadas na 

safra e na entressafra, uma vez que a porcentagem de frutos com oleocelose em frutos da 

safra foi significativamente maior do que na colheita na entressafra. Este resultado está 

diretamente relacionado com a elevada turgescência dos frutos, devido à alta frequência das 

chuvas. Nesta época, as limas ácidas ‘Tahiti’ são mais sensíveis ao rompimento das 

glândulas de óleo presentes na casca, exigindo maiores cuidados na colheita, manuseio e 

beneficiamento para garantir a qualidade e conservação dos frutos. 
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Figura 9 – Classificação (%) de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de colheita nos períodos 

de safra, (abril 2011) (A) e entressafra (B), (agosto 2010) e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, 
durante 30 e 20 dias respectivamente (contagem média de 500 frutos). Médias com letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Fischer (P<0,05) 

Com o objetivo de identificar o método de colheita mais rentável e que menos deprecia 

a qualidade e conservação dos frutos, foi realizada a comparação dos tratamentos aos pares, 

pelo teste de Fischer ao nível de 5% de probabilidade. Essa análise permitiu constatar que há 
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variação no rendimento e na qualidade dos frutos em relação ao método de colheita e 

também em função da época em que são colhidos. 

Quanto à porcentagem de frutos comercializáveis ao final do período de 

armazenamento, na safra, os métodos de colheita com a tesoura e com o cesto foram 

superiores aos métodos de colheita por torção e com o gancho, as quais não diferiram entre 

si (Figura 9A). 

A colheita com o gancho foi significativamente inferior às outras metodologias quanto 

à incidência de distúrbios fisiológicos, causando maior porcentagem de limas ácidas ‘Tahiti’ 

com podridão estilar. Em relação à incidência de oleocelose, houve diferença significativa 

apenas entre as colheitas com a tesoura e com o gancho, sendo que a primeira apresentou os 

melhores resultados. Devido à alta incidência deste distúrbio durante o período de safra, não 

foram verificadas variações entre os outros métodos estudados evidenciando que, em épocas 

em que o fruto está muito túrgido, cuidados na colheita fazem a diferença na qualidade final 

da lima ácida ‘Tahiti. 

A necessidade de um procedimento de colheita cuidadoso é constatada novamente, 

quando analisada a porcentagem de frutos com danos mecânicos do tipo lesões superficiais 

na casca, em que a colheita com a tesoura e por torção apresentam menor incidência destas 

injúrias quando comparada com os métodos de colheita com o cesto e com o gancho. Estes 

dois últimos métodos não apresentaram diferenças entre si (Figura 9A). 

Na entressafra, a resposta das limas ácidas ‘Tahiti’ em relação aos métodos de colheita 

é diferente da safra devido ao estresse induzido às plantas, em especial o estresse por 

deficiência hídrica, que confere menor turgescência aos frutos, tornando-os menos sensíveis 

à incidência de distúrbios fisiológicos, como a oleocelose (Figura 9B). 

A colheita com a tesoura foi melhor em relação aos outros métodos de colheita, quanto 

à porcentagem de frutos comercializáveis, proporcionando melhor qualidade e conservação 

das limas ácidas ‘Tahiti’. O método por torção e com o cesto se mostraram superiores em 

relação à colheita com o gancho. Entretanto, não apresentaram diferenças relevantes entre si 

(Figura 9B). 

Os frutos colhidos com o gancho apresentaram maior incidência de podridão estilar 

quando comparados com aqueles provenientes dos outros métodos de colheita. Em relação à 

porcentagem de frutos com oleocelose, a colheita com a tesoura se apresentou superior aos 
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outros métodos aplicados, com menor incidência deste distúrbio fisiológico. A colheita por 

torção foi superior à colheita com cesto. Entretanto, ambas não diferiram da colheita com o 

gancho (Figura 9B). 

Para ocorrência de danos mecânicos, as colheitas com a tesoura e por torção causaram 

menor depreciação da casca dos frutos quando comparadas às colheitas com o cesto e com o 

gancho. Estas apresentaram elevada quantidade de frutos com lesões superficiais na casca, 

causada pelos instrumentos utilizados para retirada do fruto da planta (Figura 9B). 

A qualidade interna dos frutos foi muito prejudicada pelas injúrias mecânicas do tipo 

impacto. A colheita com o gancho reduziu a qualidade das limas ácidas ‘Tahiti’ a partir do 

quinto dia de análise. Os outros métodos de colheita estudados conservaram a qualidade 

interna dos frutos até o final do período de armazenamento, tanto para colheita na safra 

como na entressafra (Figura 10).  

Os frutos que sofreram a injúria por impacto indicaram a presença de uma mancha 

setorial na polpa causando alteração da coloração da mesma e deixando o fruto com aspecto 

deteriorado (Figura 10D). 
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Figura 10 – Aparência interna de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de colheita e 

armazenamento a 22±2ºC e 70±5% UR. Colheita com a tesoura (A); Torção (B); Colheita 
com o cestinho (C); Colheita com o gancho (D) 

 

Análise Sensorial 

A fim de determinar se as modificações observadas na qualidade interna dos frutos 

também causariam alterações na qualidade do suco, perceptíveis aos consumidores, foram 

realizadas análises sensoriais no suco de lima ácida ‘Tahiti’ através do teste de ordenação 

(MEILGAARD et al., 1991) a cada 7 dias durante o armazenamento. 

As avaliações indicaram que há diferença na resposta dos frutos em relação ao período 

da colheita. No período de safra, para intensidade do aroma das amostras de suco, foram as 

colheitas por torção e com o gancho que menos conservaram este atributo nas amostras. Na 

entressafra, o mesmo aconteceu para as colheitas com o cesto e com gancho (Tabela 5 e 6).  

Quanto ao sabor ácido, observa-se que na safra os provadores detectaram menor 

acidez nas amostras de suco provenientes da colheita com a tesoura para o primeiro dia de 

análise e na colheita com o gancho para o último dia (Tabela 5).  

A B 

C D 



 61 

Para colheita da entressafra, as amostras provenientes do método com o gancho 

contiveram menor acidez nos dias 0, 7 e 20 após a colheita. As amostras que melhor 

conservaram a acidez foram as provenientes de frutos colhidos com a tesoura e por torção 

(Tabela 6). Para o período de safra, tanto a colheita com o cesto como com a tesoura 

levaram à conservação deste atributo de qualidade, principal característica do suco de lima 

ácida ‘Tahiti’, por 20 dias após o armazenamento.  

O sabor amargo das amostras apresentou diferença significativa apenas no período da 

entressafra, e o suco dos frutos colhidos com o gancho foi classificado como menos amargo. 

O resultado foi semelhante ao observado para a acidez das amostras. Isso pode estar 

relacionado à dificuldade dos provadores em diferenciar o sabor ácido do amargo. 

Entretanto, novamente é possível perceber que o sabor do suco proveniente das colheitas 

com a tesoura, torção e cesto levaram à maior conservação da intensidade do sabor do suco 

(Tabela 6). 

O sabor de fruto sobremaduro apresentou alteração entre as amostras de suco no 

período de safra e entressafra, sendo que esta diferença foi identificada após 14 e 20 dias de 

armazenamento, respectivamente. Nas amostras provenientes da colheita com o gancho foi 

identificado maior intensidade do sabor de  fruto sobremaduro (Tabela 5 e 6).  
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Tabela 5 - Avaliação sensorial de aroma e sabor de amostras de suco de lima ácida ‘Tahiti,’ 

por ordenação, submetidas a diferentes métodos de colheita, colhidas na safra 
(abril 2011) e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR por 30 dias 
Métodos de 

colheita 
Dias de armazenamento 

0 7 14 20 
 Aroma característico 

Tesoura 66 a 87 a 71 a 87 a 
Torção 80 a 68 a 76 a 65 ab 
Cesto 76 a 83 a 73 a 85 a 

Gancho 78 a 62 a 90 a 57 b 
 Sabor - Ácido 

Tesoura 49 b 79 a 78 a 79 ab 
Torção 81 a 57 a 84 a 68 b 
Cesto 76 a 81 a 69 a 94 a 

Gancho 81 a 82 a 69 a 54 b 
 Sabor - Amargo 

Tesoura 51 a 41 a 60 a 49 a 
Torção 62 a 46 a 53 a 56 a 
Cesto 52 a 50 a 58 a 68 a 

Gancho 52 a 49 a 70 a 48 a 
 Sabor - Sobremaduro 

Tesoura 50 a 31 a 41 b 25 a 
Torção 45 a 25 a 50 ab 35 a 
Cesto 47 a 32 a 57ab 33 a 

Gancho 42 a 44 a 67 a 47 a 
*Totais (soma das ordens) com a mesma letra não diferem significativamente entre si (P ≤ 0,05). 
**Quanto maior o valor da soma das ordens, maior a intensidade da característica. 
***Aroma característico: intensidade do odor natural do suco de lima ácida ‘Tahiti’; 
      Sabor ácido: sabor semelhante à uma solução de ácido cítrico; 
      Sabor amargo: sabor semelhante a uma solução de cafeína; 
      Sabor sobremaduro: gosto desagradável de fruto sobremaduro. 
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Tabela 6 - Avaliação sensorial de aroma e sabor de amostras de suco de lima ácida ‘Tahiti,’ 
por ordenação, submetidas a diferentes métodos de colheita, colhidas na 
entressafra (agosto 2010) e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR por 20 dias 

Métodos de 
colheita 

Dias de armazenamento 
0 7 14 20 

 Aroma característico 
Tesoura 76 a 79 a 97 a 81 a 
Torção 67 a 69 a 80 ab 80 a 

Cestinho 82 a 79 a 59 b 76 a 
Gancho 83 a 73 a 30 c 62 a 

 Sabor - Ácido 
Tesoura 68 ab 85 a 53 a 89 a 
Torção 89 a 85 a 74 a 80 ab 

Cestinho 73 ab 59 b 59 a 61 bc 
Gancho 60 a 61 ab 75 a 45 c 

 Sabor - Amargo 
Tesoura 79 a 45 a 53 a 47 ac 
Torção 51 bc 53 a 53 a 68 ab 

Cestinho 69 ab 61 a 66 a 82 b 
Gancho 35 c 39 a 42 a 39 c 

 Sabor - Sobremaduro 
Tesoura 30 a 29 a 24 a 37 b 
Torção 34 a 20 a 23 a 45 ab 

Cestinho 32 a 30 a 22 a 48 ab 
Gancho 34 a 31 a  34 a     63 a 

*Totais (soma das ordens) com a mesma letra não diferem significativamente entre si (P ≤ 0,05). 
**Quanto maior o valor da soma das ordens, maior a intensidade da característica. 
***Aroma característico: intensidade do odor natural do suco de lima ácida ‘Tahiti’; 
      Sabor ácido: sabor semelhante à uma solução de ácido cítrico; 
      Sabor amargo: sabor semelhante a uma solução de cafeína; 
      Sabor sobremaduro: gosto desagradável de fruto sobremaduro. 
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4.2 Experimento 2: Avaliação da qualidade e conservação de limas ácida ‘Tahiti’ 

destinadas à exportação em função dos métodos de colheita 

 

Análises físicas e químicas 

Coloração e teores de clorofila da casca  

Embora os frutos tenham sido beneficiados, a colheita com a tesoura conservou por 

mais tempo a coloração verde da casca dos frutos quando comparada aos outros métodos. 

Portanto, a coloração da casca não apresentou alterações significativas para este tratamento 

ao longo do período de armazenamento a 22°C. Os frutos colhidos com o cesto e por torção 

com a aplicação de GA apresentaram menor perda de coloração da casca em relação aos 

frutos colhidos com o gancho. Entretanto, para estes três métodos, o tempo influenciou de 

forma significativa a conservação da coloração da casca (Figura 11). 

Por outro lado, os frutos colhidos por torção e beneficiados sem a aplicação de GA 

apresentaram maior perda de coloração verde em relação aos frutos colhidos por torção que 

receberam tal aplicação. Este método de colheita sem a aplicação de GA também garantiu 

menor qualidade dos frutos em relação às colheitas com a tesoura, cesto e por torção com a 

aplicação de GA, pois, apresentou menor conservação deste atributo de qualidade. Nota-se 

ainda que a resposta dos frutos sem aplicação de GA foi semelhante aos da colheita com o 

gancho para coloração da casca, apesar desta ter recebido a aplicação do regulador vegetal 

(Figura 11). 
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Tesoura: y = 0,028x - 9,925        R² = 0,0952        P=0,527 

Torção: y = 0,053x - 9,965       R² = 0,4737        P<0,0001 

Cesto: y = 0,054x - 10,106          R² = 0,4919        P<0,0001 

Gancho: y = 0,066x - 9,510         R² = 0,4020        P<0,0001 
Torção sem GA y = 0,058x - 9,578        R² = 0,4395        P<0,0001 -12,0 
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Figura 11 – Coloração da casca (Índice de cor) de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de 

colheita, beneficiadas e armazenadas a 9ºC±2 e 70±5% UR por 30 dias e posteriormente a 
22±2ºC e 70±5% UR, durante mais 30 dias. Caracterização dos frutos: IC = -10,39 

 

O teor de clorofila da casca dos frutos mostrou resposta semelhante ao observado na 

análise do índice de cor da casca, ou seja, houve maior conservação deste atributo nos frutos 

que receberam o beneficiamento completo e foram colhidos com a tesoura, com o cesto e 

por torção (Tabela 7). 

Novamente, a colheita com o gancho levou à menor conservação desta 

característica, que indica a coloração verde da casca. Embora estes frutos tenham passado 

por todas as etapas do beneficiamento e recebido a aplicação de GA, apresentaram 

degradação da clorofila semelhante aos frutos que foram colhidos por torção e não 

receberam tal aplicação (Tabela 7). Estes resultados confirmam que, mesmo sendo 

beneficiados, os danos sofridos pelos frutos durante a colheita podem prejudicar a 

conservação dos atributos de qualidade da lima ácida ‘Tahiti’ durante todo seu período pós-

colheita.  
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Tabela 7 - Teor médio de clorofila de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos 
de colheita, beneficiadas e armazenadas a 9ºC±2 e 70±5% UR por 30 dias e 
posteriormente a 22±2ºC e 70±5% UR, durante mais 30 dias 

 

Métodos 
 de colheita Clorofila 

 
--------------------mg.g-1------------------- 

Tesoura 13,64 a 
Torção 12,90 ab 
Cesto 12,15 ab 

Gancho 10,49 c 
Torção sem GA 11,76 bc 

C.V. 21,23 
Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 
**Caracterização dos frutos: clorofila = 18,52. 

Teores de sólidos solúveis, ácido ascórbico e acidez titulável 

Os teores de sólidos solúveis não apresentaram alterações significativas do ponto de 

vista comercial. Esta variável não sofreu influência dos métodos de colheita estudados e nem 

do período de armazenamento (Tabela 8). 

O teor de ácido ascórbico variou em função do método de colheita e também devido à 

não aplicação de GA durante o beneficiamento dos frutos colhidos por torção. Entretanto, 

não foram observadas alterações significativas em função do tempo de armazenamento 

(Tabela 8). Entre os métodos de colheita que receberam todas as aplicações do 

beneficiamento, foram as limas ácidas ‘Tahiti’ colhidas com a tesoura e com o cesto que 

apresentaram maior conservação do teor de ácido ascórbico, enquanto que a colheita com o 

gancho foi o método que levou à maior degradação deste componente nos frutos (Tabela 8).  

Em relação às colheitas por torção, observa-se que os frutos que não receberam a 

aplicação do regulador vegetal GA apresentaram maior redução de ácido ascórbico, sendo 

que os valores encontrados para este tratamento também não diferiram significativamente 

daqueles da colheita com o gancho (Tabela 8). Esses resultados evidenciam que os 

problemas causados nas limas ácidas ‘Tahiti’ pelo método de colheita com o gancho 
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prejudicaram, não somente a aparência externa do fruto, como também interferiu nos 

atributos químicos de qualidade. 

 

Tabela 8 – Teores sólidos solúveis (SS), de ácido ascórbico (AA) e acidez titulável (AT) de 
limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de colheita, beneficiadas 
e armazenadas a 9ºC±2 e 70±5% UR por 30 dias e posteriormente a 22±2ºC e 
70±5% UR, durante mais 30 dias 

 
Métodos  

de colheita 
SS AA  AT 

 °Brix mg.100g-1 % ácido  
cítrico 

Tesoura 7,50 a 32,82 a 6,01 a 

Torção 7,14 b 31,09 b 5,80 c 

Cesto 7,44 a 32,92 a 5,86 bc 

Gancho 7,47 a 30,24 bc 6,00 a 

Torção sem GA 7,15 b 29,43 c 5,93 ab 

C.V. 3,04 5,52 3,31 
Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 
**Caracterização dos frutos: SS = 7,20; AA = 31,27; AT = 5,77. 
 Os valores observados para a porcentagem de ácido cítrico indicaram que o período 

de armazenamento também não interferiu nesta característica de qualidade. Entretanto, a 

análise estatística dos dados, ao nível de 5% de significância, mostrou que os métodos de 

colheita estudados causaram variações para este atributo de qualidade (Tabela 8). Por outro 

lado, as alterações verificadas entre os métodos de colheita não são significativas do ponto 

de vista comercial, uma vez que a maior diferença observada foi de 0,21% de ácido cítrico 

entre os frutos colhidos com a tesoura e por torção. Estas alterações, possivelmente, estão 

relacionados a análise de diferentes frutos ao longo do período de armazenamento a 22°C e 

não aos tratamentos estudados (Tabela 8). 

 

Perda de massa e incidência de danos mecânicos e distúrbios fisiológicos 

 A avaliação da perda de massa ao longo do armazenamento a 22°C permitiu constatar 

que as limas ácidas ‘Tahiti’ colhidas com o gancho e com o cesto apresentaram maior 

redução da massa fresca em relação às dos outros métodos. A colheita com a tesoura foi o 
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método que melhor conservou a massa dos frutos, seguida pela colheita por torção, com e 

sem aplicação de GA durante o beneficiamento (Figura 12). 

 A resposta dos métodos de colheita verificada neste experimento foi semelhante ao 

observado no Experimento 1, no qual os frutos colhidos através dos mesmos métodos não 

passaram pelo processo de beneficiamento. Dessa forma, nota-se que os tratamentos 

aplicados nos procedimentos após a colheita não são capazes de corrigir os problemas 

ocasionados durante a etapa da colheita.  

 

Tesoura: y = 0,338x -0,183               R² = 0,9864  P<0,0001 

Torção: y = 0,364x -0,273             R² = 0,9939  P<0,0001 

Cesto: y = 0,389x -0,230                R² = 0,9938  P<0,0001 

Gancho: y = 0,397x -0,248              R² = 0,9897  P<0,0001 

Torção sem GA: y = 0,359x -0,233    R² = 0,9817  P<0,0001 
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Figura 12 – Perda de massa (%) de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de colheita, 

beneficiadas e armazenadas a 9ºC±2 e 70±5% UR por 30 dias e posteriormente a 22±2ºC e 
70±5% UR, durante mais 30 dias 

 

Os resultados encontrados para perda de massa estão relacionados com a incidência de 

danos mecânicos e oleocelose apresentados pelos frutos de cada método de colheita. Nas 

limas ácidas ‘Tahiti’ colhidas com a tesoura foi verificada baixa porcentagem de danos 

mecânicos e oleocelose quando comparadas com as colheitas com o cesto e com o gancho. 

Estas foram responsáveis pelas maiores porcentagens de injúrias e distúrbios fisiológicos e, 

consequentemente, maior redução de massa fresca. Na colheita por torção, embora não 

tenham sido verificados danos mecânicos nos frutos, estes apresentaram elevada incidência 

de oleocelose em relação a colheita com a tesoura (Figura 13). 
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Para este experimento, não foi verificada a incidência de podridão estilar em nenhum 

dos métodos de colheita analisadas. Este resultado está relacionado ao processo de 

beneficiamento dos frutos, uma vez que após a etapa de repouso das limas ácidas ‘Tahiti’, é 

feita uma seleção dos frutos, sendo eliminados aqueles que desenvolvem este distúrbio. 
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Figura 13 – Incidência de danos mecânicos e distúrbios fisiológicos (%) em limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a 

diferentes métodos de colheita, beneficiadas e armazenadas a 9ºC±2 e 70±5% UR por 30 dias e 
posteriormente a 22±2ºC e 70±5% UR, durante mais 30 dias 

 

Ao final do período de armazenamento, foi feita uma classificação de todas as limas 

ácidas ‘Tahiti’ colhidas e estas foram separadas em comercializáveis e não comercializáveis. 

Esta análise permitiu verificar que houve diferença entre os métodos de colheita para 

porcentagem de frutos comercializáveis e para incidência de oleocelose. Quanto à 

porcentagem de frutos com podridão estilar e com danos mecânicos, não foi observada 

diferença entre os métodos de colheita (Figura 14). 

A colheita com a tesoura, quando comparada aos outros métodos, garantiu melhor 

rendimento, com maior porcentagem de frutos com qualidade para serem comercializados 

mesmo após 60 dias de armazenamento. Ainda para esta variável, observou-se que a colheita 

por torção, com e sem a aplicação de GA, não apresentou diferença em relação à colheita 

com o cesto e com o gancho. Entretanto, os frutos colhidos com o cesto apresentaram 
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melhores condições de comercialização, ao final do período de armazenamento, quando 

comparado com os colhidos com o gancho (Figura 14). 

Quanto à incidência de oleocelose, a colheita com a tesoura foi melhor em relação à 

colheita com cesto, com o gancho e por torção sem a aplicação de GA. Já a colheita por 

torção, com e sem aplicação GA, foi superior apenas quando comparada à do gancho. Os 

frutos colhidos por torção e com o cesto não diferiram para porcentagem de frutos com 

oleocelose (Figura 14). 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 14 – Classificação (%) de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de colheita, 

beneficiadas e armazenadas a 9ºC±2 e 70±5% UR por 30 dias e posteriormente a 22±2ºC e 
70±5% UR, durante mais 30 dias (Contagem média de 2000 frutos). Médias com letras distintas 
diferem entre si pelo teste de Fischer (P<0,05) 

 

A análise dos frutos realizada ao final das etapas do beneficiamento indicou que a 

colheita com a tesoura apresentou maior rendimento quando comparado aos outros métodos. 

Após a primeira etapa do beneficiamento (lavagem, seleção e aplicação de GA) a 

porcentagem de frutos descartados (fora do padrão de cor e tamanho para exportação) para 

este método de colheita foi de 7,82%. Já os frutos colhidos por torção, com o cesto e com o 

gancho, apresentaram, respectivamente, 16,84, 17,17, e 26,18% de frutos fora do padrão de 

qualidade exigidos para exportação. 
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A análise do rendimento de cada método de colheita, realizada ao final do 

beneficiamento, indicou que, 53,16% dos frutos colhidos com a tesoura apresentaram o 

padrão de qualidade exigido pelo mercado externo. Para a colheita por torção, essa 

porcentagem foi de 50,68%, seguido pela colheita com o cesto e com o gancho que tiveram, 

respectivamente, 43,26 e 30,90% dos frutos colhidos aptos para serem exportados. 

 

Análise Sensorial 

 As análises sensoriais de aroma e sabor foram realizadas pelo teste de ordenação a 

cada 7 dias após os 30 dias de armazenamento refrigerado, durante o período em que os 

frutos foram mantidos em condição ambiente de temperatura e umidade relativa. Para esta 

análise, foram considerados apenas os métodos de colheita, sendo que os frutos colhidos por 

torção que não receberam a aplicação de GA não foram considerados para a avaliação 

sensorial. 

 O aroma dos frutos apresentou diferença significativa entre os métodos de colheita nos 

dias 0, 7 e 14 dias após o armazenamento, sendo que no primeiro dia foram os frutos das 

colheitas com o cesto e com o gancho que apresentaram aroma mais intenso em relação as 

colheitas através da torção e com a tesoura. No sétimo dia de análise, os frutos dos métodos 

de colheita com a tesoura e com o cesto que apresentaram maior conservação do aroma da 

amostra de suco. Entretanto após 14 dias de armazenamento, os frutos das colheitas com a 

tesoura e por torção apresentaram aroma melhor e mais intenso em relação aos outros 

métodos (Tabela 9). 

 Quanto ao sabor ácido das amostras, os provadores identificaram diferença somente no 

primeiro e no décimo quarto dia de análise, sendo que para o primeiro dia, apenas as 

amostras provenientes da colheita com a tesoura e por torção apresentaram diferença 

significativa. Entretanto, após 14 dias de armazenamento, as amostras de suco dos frutos 

colhidos com o gancho foram menos ácidas quando comparadas àquelas dos frutos colhidos 

com a tesoura e por torção (Tabela 9). 

 Para o sabor amargo, só foi identificada diferença pelos provadores no décimo quarto 

dia após o armazenamento, sendo que apenas para as amostras de suco da colheita por torção 

e com gancho diferiram entre si, de forma que os frutos provenientes do primeiro método se 

apresentaram mais amargo. Já em relação ao sabor de fruto sobremaduro, a diferença só foi 
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identificada no sétimo dia de análise, sendo que os provadores identificaram que as amostras 

da colheita com o gancho estavam com sabor de fruto sobremaduro mais intenso apenas 

quando comparado com aos colheita com o cesto, não havendo diferenças em relação aos 

outros métodos (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Avaliação sensorial de aroma e sabor de amostras de suco de lima ácida ‘Tahiti,’ 
por ordenação, de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a diferentes métodos de 
colheita, beneficiadas e armazenadas a 9ºC±2 e 70±5% UR por 30 dias e 
posteriormente a 22±2ºC e 70±5% UR, durante mais 30 dias 

 
Métodos de 

colheita 
Dias de armazenamento 

0 7 14 20 
 Aroma característico 

Tesoura 66 bc 85 a 95 a 73 a 
Torção 54 c 59 b 97 a 75 a 
Cesto 98 a 90 a 64 b 85 a 

Gancho 82 ab 66 ab 44 b 67 a 
 Sabor - Ácido 

Tesoura 57 c 70 a 84 a 67 a 
Torção 86 ab  69 a 86 a 74 a 
Cesto 74 bc 80 a 75 ab 72 a 

Gancho 83 ab 81 a 55 a 87 a 
 Sabor - Amargo 

Tesoura 71 a 54 a 74 ab 75 a 
Torção 75 a 41 a 79 a 69 a 
Cesto 61 a 56 a 63 ab 83 a 

Gancho 80 a 59 a 51 b 70 a 
 Sabor - Sobremaduro 

Tesoura 38 b 41 ab 37 a 56 a 
Torção 54 ab 35 ab 45 a 56 a 
Cesto 64 a 28 b 42 a 47 a 

Gancho 42 ab 60 a 49 a 41 a 
*Totais (soma das ordens) com a mesma letra não diferem significativamente entre si (P ≤ 0,05). 
**Quanto maior o valor da soma das ordens, maior a intensidade da característica. 
***Aroma característico: intensidade do odor natural do suco de lima ácida ‘Tahiti’; 
      Sabor ácido: sabor semelhante à uma solução de ácido cítrico; 
      Sabor amargo: sabor semelhante a uma solução de cafeína; 
      Sabor sobremaduro: gosto desagradável de fruto sobremaduro. 
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4.3 Experimento 3: Avaliação das etapas de beneficiamento pós-colheita na qualidade e 

conservação de lima ácida ‘Tahiti’ 

 

Análises físicas e químicas 

Coloração e teores de clorofila da casca  

A análise da coloração realizada com o colorímetro Minolta (modelo CR-300) e os 

resultados, expressos em índice de cor, indicaram perda da coloração verde da lima ácida 

‘Tahiti’ de forma semelhante para todas as etapas de beneficamento, uma vez que, ao longo 

do período de armazenamento os valores do índice de cor aumentaram. Entretanto, só foi 

possível observar alterações significativas para esta variável em função das etapas de 

beneficiamento avaliadas, nos últimos 5 dias do armazenamento, em que houve diferença 

entre frutos coletados no comércio com os coletados após o repouso (Figura 15). Dessa 

forma, nota-se que a movimentação e manipulação pelas quais o fruto passa durante o 

processo de beneficiamento analisado neste estudo resultaram em poucas alterações na 

coloração da casca da lima ácida ‘Tahiti’.  

 

Campo: y = 0,108x - 9,374    R² = 0,3782    P=0,0039 

Recepção: y = 0,155x - 9,270    R² = 0,2570    P=0,0225 

Repouso: y = 0,171x - 9,219   R² = 0,2642    P=0,0204 

Beneficiamento completo y = 0,152x - 9,154   R² = 0,2401    P=0,0283 

Comércio: y = 0,111x - 9,058   R² = 0,2066    P=0,0441 -9,6 
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Figura 15 - Coloração da casca (IC) (A) de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas etapas de 

beneficiamento pós-colheita e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante vinte dias. Campo = 
coleta no campo; Recepção = coleta na entrada do packing-house; Repouso = coleta após 
repouso de 12h; Beneficiamento completo = coleta no final do beneficiamento; Comércio = 
coleta no centro de comercialização 
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Embora o índice de cor tenha mostrado diferença entre os frutos coletados no 

comércio e após o repouso, a análise do teor total de clorofila da casca, ao final do período 

de armazenamento, não apresentou alterações significativas entre as etapas de 

beneficiamento analisadas (Tabela 10). 

Nota-se que nos frutos coletados após o repouso, no final do beneficiamento e na rede 

de comercialização foi feita a aplicação de GA o qual, ao bloquear a ação do etileno, 

interfere nas reações metabólicas dependentes deste hormônio e, portanto, pode retardar o 

processo de amarelecimento da casca de citros (LIEBERMAN, 1981). Apesar da aplicação 

deste regulador vegetal, os frutos provenientes destas etapas não apresentaram diferença 

significativa na coloração nem no teor total de clorofila em relação aos frutos provenientes 

diretamente do campo e coletados na recepção do packing-house (Figura 15 e Tabela 10).  

 
Tabela 10 – Teor de clorofila de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas etapas de 

beneficiamento pós-colheita após vinte dias de armazenamento (22±2ºC e 
70±5% UR) 

 

Etapas de beneficiamento 
pós-colheita Clorofila 

----------------------mg.g-1-------------------- 
Campo 10,09 a 

Recepção 10,81 a 
Repouso 12,43 a 

Beneficiamento completo 12, 28 a 
Comércio 12,37 a 

C.V. 12,25 
Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 
 

Teores de sólidos solúveis, ácido ascórbico e acidez titulável 

 

O teor de sólidos solúveis não sofreu alterações em função do período de 

armazenamento. Entretanto, apresentou diferença significativa para os frutos colhidos na 

recepção, os quais apresentaram maior valor para esta variável (Tabela 11). Contudo, esta 

variação observada não é relevante do ponto de vista comercial e também não pode ser 

relacionada aos tratamentos estudados. Possivelmente, a diferença existente entre os frutos 

amostrados pode ter causado essa pequena variação nos resultados.
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Tabela 11 – Teores de sólidos solúveis (SS), ácido ascórbico (AA) e acidez titulável (AT) 
de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas etapas pós-colheita e 
armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante vinte dias 

 
Etapas de beneficiamento  

pós-colheita 
SS AA AT 

 °Brix mg 100g-1 % ácido cítrico 
Campo 8,60 b 33,58 bc 5,55 a 

Recepção 8,97 a 37,33 a 5,37 a 
Repouso 8,61 b 36,41 ab 5,45 a 

Beneficiamento completo 8,60 b 32,19 c 5,38 a 
Comércio 8,52 b 30,79 c 5,36 a 

C.V. 2,77 9,75 5,41 
Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
*Valores apresentados correspondem à média dos resultados obtidos durante o período de armazenamento. 
 

Quanto ao teor de ácido ascórbico, as limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas 

etapas de beneficiamento pós-colheita apresentaram alterações significativas. Entretanto, 

esta variável não sofreu alterações em função do período de armazenamento. Frutos 

coletados após o beneficiamento completo e da rede de comercialização apresentaram os 

menores teores de ácido ascórbico quando comparados aos frutos dos demais tratamentos 

(Tabela 11). Estes resultados podem estar relacionados à maior manipulação sofrida por 

estes frutos causando menor conservação deste atributo de qualidade. 

Os frutos coletados na recepção do packing-house e após o repouso apresentaram 

maior quantidade de ácido ascórbico, sendo que este último foi semelhante aos frutos 

coletados no campo. Entretanto, as limas ácidas ‘Tahiti’ deste tratamento não diferiram 

estatisticamente dos frutos coletados após o beneficiamento completo e da rede de 

comercialização (Tabela 11). 

Em relação à variável acidez titulável, os frutos provenientes das distintas etapas de 

beneficiamento pós-colheita não apresentaram diferença significativa entre si, assim como 

também não sofreram influência do período de armazenamento (Tabela 11). Assim como no 

experimento de métodos de colheita, os frutos não apresentaram redução da quantidade de 

ácidos.  
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Perda de massa e incidência de danos mecânicos e distúrbios fisiológicos 

Os resultados encontrados para perda de massa fresca dos frutos foram semelhantes 

aos obtidos no experimento de métodos de colheita, uma vez que as limas ácidas ‘Tahiti’ 

que apresentaram maior redução da massa fresca foram coletadas após o repouso, no final 

do beneficiamento e na rede de comercialização. Estes tratamentos correspondem aos frutos 

que foram mais manipulados e, consequentemente, submetidos à maior quantidade de 

injúrias mecânicas quando comparado com os tratamentos que não chegaram a entrar na 

linha de beneficiamento (Figura 16). 

 

Campo: y = 0,325x - 0,440                        R² = 0,8996  P<0,0001  

Recepção: y = 0,312x - 0,440                      R² = 0,9735  P<0,0001 

Repouso: y = 0,408x - 0,497                       R² = 0,9785  P<0,0001 

Beneficiamento completo: y = 0,403x - 0,447     R² = 0,9469  P<0,0001 

Comércio: y = 0,409x - 0,413                      R² = 0,9854  P<0,0001 
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Figura 16 – Perda de massa de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas etapas pós-colheita e armazenadas a 

22±2ºC e 70±5% UR, durante vinte dias. Campo = coleta no campo; Recepção = coleta na entrada 
do packing-house; Repouso = coleta após repouso de 12h; Beneficiamento completo = coleta no 
final do beneficiamento; Comércio = coleta no centro de comercialização 

 
Os frutos coletados no final da linha de beneficiamento e nas redes de comércio 

receberam aplicação de cera de carnaúba, a qual tem por objetivo reduzir a perda de massa 

dos frutos através da formação de uma fina camada que obstrui os poros, impede a 

transpiração e diminui a troca de gases entre a fruta e o ambiente, além de proporcionar à 

lima ácida uma aparência brilhante um aspecto mais atrativo (DAVIS; HOFMANN, 1973). 
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Entretanto, constatou-se maior perda de massa fresca nas limas ácidas ‘Tahiti’ 

provenientes das duas últimas coletas embora estes frutos tenham recebido cera, quando 

comparados aos frutos que não receberam esta aplicação (Figura 16). Tal resultado pode 

estar relacionado com o fato de que estes frutos foram expostos a maior quantidade de 

injúrias mecânicas como impacto e compressão, quando comparados aos tratamentos do 

campo e recepção do packing-house, em que os frutos destas etapas passaram apenas pela 

colheita por torção e transporte até o local de beneficiamento. 

Estes resultados são confirmados pela alta porcentagem de oleocelose apresentada 

pelos frutos coletados no final do beneficiamento e na rede de comercialização (Figura 17). 

Uma vez que este distúrbio fisiológico ocorreu devido ao rompimento das glândulas de óleo 

da casca das limas devido a fortes pressões, o impacto e a compressão sofridos pelos frutos 

na linha de beneficiamento podem ter aumentado a incidência de oleocelose e, 

consequentemente, levando a maior perda de massa. 
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Figura 17 – Incidência de distúrbios fisiológicos (%) em limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas etapas 

pós-colheita e armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR, durante vinte dias. Campo = coleta no campo; 
Recepção = coleta na entrada do packing-house; Repouso = coleta após repouso de 12h; 
Beneficiamento completo = coleta no final do beneficiamento; Comércio = coleta no centro de 
comercialização 

 

As limas ácidas ‘Tahiti’ provenientes da coleta após o repouso, não apresentaram alta 

incidência de oleocelose, porém, foram submetidas à primeira etapa do beneficiamento 
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(lavagem, seleção e aplicação de GA) e às injúrias provocadas por ela e não receberam a 

aplicação de cera. Tal fato pode justificar a perda de massa dos frutos coletados após o 

repouso ser semelhante à dos frutos coletados ao final do beneficiamento e nos centros de 

comercialização. 

Observa-se que neste experimento, a incidência de podridão estilar foi reduzida, só 

vindo a ser constatada na contagem final dos frutos coletados, não chegando a atingir 1% de 

ocorrência. Logo, isto pode ser uma evidência de que o impacto sofrido na colheita pode ser 

um dos principais causadores deste distúrbio, uma vez que na avaliação das etapas do 

beneficiamento pós-colheita a podridão estilar teve baixa ocorrência.  

Nesta avaliação também foi verificada a incidência da podridão peduncular causada 

pelo fungo Phomopis citri, a qual apresenta coloração da lesão marrom clara e aroma de 

ranço. No interior do fruto, o fungo afeta o albedo e o eixo central (AMAT, 1991). O tecido 

afetado por Phomopsis citri encolhe, verificando-se uma protuberância no limite entre o 

tecido doente e o sadio (Figura 18). O fato das limas ácidas ‘Tahiti’ terem permanecido por 

12 horas em repouso em caixas plásticas em condição ambiente e se encontrarem úmidas 

(devido ao processo de lavagem) pode ter propiciado a alta incidência desta podridão para os 

frutos coletados após o repouso, uma vez que a porcentagem de contaminação dos outros 

pontos de coleta foi menor (Figura 19). 

Em limas ácidas ‘Tahiti’ colhidas no Estado de São Paulo, tem-se verificado alta 

incidência da podridão peduncular após a colheita. Quando os frutos não são tratados 

adequadamente na unidade de beneficiamento, a podridão pode se manifestar a partir do 

décimo segundo dia, durante o transporte, como é o caso das exportações (KUCHAREK et 

al. (2000). No presente trabalho, os primeiros frutos infectados foram detectados 7 dias após 

a colheita e beneficiamento. 
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Figura 18 – Aparência externa e interna de limas ácidas ‘Tahiti’ apresentando sintomas de podridão peduncular 

causada por Phomopis citri 
 

Na classificação final dos frutos em comercializáveis e não comercializáveis, foi 

constatado também, através do teste de Fisher a 5% de probabilidade, que apesar dos frutos 

provenientes da coleta no campo, na entrada do packing-house e após o repouso não terem 

sido submetidos a todas as etapas da cadeia pós-colheita da lima ácida ‘Tahiti’, estes 

apresentaram maior porcentagem de frutos em condições de comercialização (túrgido, casca 

verde, sem podridão e distúrbio fisiológico) quando comparados aos frutos da coleta no final 

do beneficiamento e no centro de comercialização, ao final do período de armazenamento 

(Figura 19). 

Quanto à incidência de podridão estilar, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos. Entretanto, em relação a oleocelose, os tratamentos que apresentaram menor 

incidência deste distúrbio foram as coletas no campo, na recepção e após o repouso. Os 

frutos coletados após o beneficiamento completo e da rede de comércio apresentaram maior 

porcentagem de frutos com esse distúrbio fisiológico e qualidade inferior em relação aos 

outros tratamentos quanto à aparência externa (Figura 19). 

A incidência de Phomopsis também apresentou variação entre os tratamentos, de 

forma que a menor contaminação ocorreu nos frutos coletados diretamente no campo e a 

maior na coleta após o repouso. Entre os frutos coletados ao final do beneficiamento e nas 

redes de comercialização não foram verificadas diferenças (Figura 19).  
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Figura 19 – Classificação (%) de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas etapas pós-colheita e armazenadas a 

22±2ºC e 70±5% UR, durante vinte dias (contagem média de 470 frutos). Campo = coleta no 
campo; Recepção = coleta na entrada do packing-house; Repouso = coleta após repouso de 12h; 
Beneficiamento completo = coleta no final do beneficiamento; Comércio = coleta no centro de 
comercialização 

 

Na análise da qualidade interna da fruta, foi possível observar novamente a degradação 

e o escurecimento da polpa nos locais que sofreram o impacto durante as etapas de pós-

colheita, sendo que os frutos que apresentaram esse sintoma foram os submetidos ao 

processo de beneficiamento, ou seja, coletados após o repouso, beneficiamento completo e 

no comércio (Figura 20). 
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Figura 20 – Aparência interna de limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a distintas etapas pós-colheita 20 dias após 

o armazenamento (22±2ºC e 70±5% UR). Campo (A); Recepção do packing-house (B); Após o 
repouso (C); Beneficiamento completo (D); Centro de comercialização (E) 

 

Análise Sensorial 

Em relação à intensidade do aroma, foi detectada diferença 0, 7 e 20 dias após a 

colheita e beneficiamento, sendo que em todos esses dias, os tratamentos que apresentaram 

maior intensidade do aroma característico do suco de lima ácida ‘Tahiti’ foram aqueles 

coletados no final do beneficiamento e na rede de comercialização. Portanto, para este 

experimento, as injúrias mecânicas sofridas durante o beneficiamento não prejudicaram a 

conservação do aroma do suco (Tabela 12). 

Em relação ao sabor ácido e amargo, não foi detectada nenhuma diferença entre as 

amostras, durante todo o período de armazenamento. O sabor de fruto sobremaduro só foi 

A B 

C D 

E 
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identificado no último dia de armazenamento para as amostras provenientes das coletas no 

final do beneficiamento e no centro de comércio (Tabela 12), evidenciando, novamente, que 

as injúrias mecânicas sofridas pelo fruto podem levar à diminuição da qualidade e do 

período de conservação das limas ácidas ‘Tahiti’ e também alterar o sabor do suco. 
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Tabela 12 - Avaliação sensorial de aroma e sabor de amostras de suco de lima ácida ‘Tahiti,’ 
por ordenação, submetidas a distintas etapas de beneficiamento pós-colheita e 
armazenadas a 22±2ºC e 70±5% UR durante 20 dias 

Etapas de 
beneficiamento 

pós-colheita 

Dias de armazenamento 

0 7 14 20 

 Aroma característico 
Campo 65 a 70 a 84 a 85 ab 

Recepção 81 ab 88 ab 101 a 76 a 
Repouso 92 abc 85 ab 86 a 75 a 

Beneficiamento 
completo 103 bc 95 ab 97 a 100 ab 

Comércio 119 c 107 b 86 a 115 b 
 Sabor - Ácido 

Campo 86 a 90 a 101 a 78 a 
Recepção 71 a 74 a 88 a 76 a 
Repouso 81 a 74 a 75 a 82 a 

Beneficiamento 
completo 77 a 72 a 86 a 79 a 

Comércio 95 a 88 a 68 a 78 a 
 Sabor - Amargo 

Campo 60 a 57 a 58 a 75 a 
Recepção 56 a 40 a 51 a 56 a 
Repouso 51 a 59 a 59 a 56 a 

Beneficiamento 
completo 65 a 45 a 74 a 54 a 

Comércio 79 a 34 a 72 a 72 a 
 Sabor - Sobremaduro 

Campo 41 a 21 a 41 a 39 a 
Recepção 40 a 29 a 43 a 42 a 
Repouso 54 a 27 a 41 a 32 a 

Beneficiamento 
completo 62 a 32 a 60 a 63 ab 

Comércio 53 a 48 a 73 a 81 b 
*Totais (soma das ordens) com a mesma letra não diferem significativamente entre si (P ≤ 0,05). 
**Quanto maior o valor da soma das ordens, maior a intensidade da característica. 
***Aroma característico: intensidade do odor natural do suco de lima ácida ‘Tahiti’; 
      Sabor ácido: sabor semelhante à uma solução de ácido cítrico; 
      Sabor amargo: sabor semelhante a uma solução de cafeína; 
      Sabor sobremaduro: gosto desagradável de fruto sobremaduro. 
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5 DISCUSSÃO 

 Nos diversos setores da produção vegetal, as pesquisas pós-colheita têm sido 

direcionadas para o prolongamento da vida útil do produto, conservando seus atributos de 

qualidade, de acordo com o exigido pelo mercado consumidor. Há alguns anos, preocupava-

se basicamente com as respostas imediatas que o vegetal oferecia mediante a aplicação de 

determinadas práticas culturais. Atualmente, sabe-se que as características de produção estão 

diretamente relacionadas aos fatores pós-colheita. Dessa forma, as áreas de produção são 

planejadas de acordo com o destino do produto, ou seja, o consumo imediato, o 

armazenamento a curto, médio ou longo prazos.  

A colheita é uma das principais etapas do sistema produtivo. É um processo 

traumático, conduzindo naturalmente à formação de ferimentos no local da abscisão do 

produto e, quando conduzida de forma pouco tecnificada, pode acarretar danos físicos aos 

vegetais, que em geral, induz posteriores deteriorações devido a causas fisiológicas e 

fitopatológicas (CHITARRA; CHITARRRA, 2005). 

Nos métodos de colheita estudados para lima ácida ‘Tahiti’, constatou-se que a falta de 

cuidados durante a colheita e a utilização de instrumentos inadequados, podem causar 

injúrias físicas que, consequentemente, causam redução da qualidade final do produto. Tanto 

para os frutos da safra, como da entressafra, o método de colheita com o gancho foi aquele 

que causou maior redução da coloração verde da casca das limas ácidas ‘Tahiti’. Essa 

alteração ocorreu devido aos danos mecânicos que este método de colheita causou nos 

frutos.  

Durante a colheita com o gancho, as limas ácidas ‘Tahiti’ são derriçadas ao solo com 

força excessiva, devido à necessidade do rompimento do pedúnculo do fruto e, 

posteriormente, são coletados manualmente, acondicionadas nos baldes de colheita com 

fundo forrado de espuma e por último nas caixas plásticas. Portanto, o estresse causado 

nesses frutos é superior quando comparado aos causados por outros métodos de colheita, em 

que os frutos são retirados da planta e colocados diretamente nos baldes de colheita com 

fundo forrado de espuma, evitando a queda do fruto no solo.  

O principal dano mecânico causado pela colheita com o gancho é o impacto. 

Entretanto, em função da ponta de ferro presente neste instrumento (Figura 1D), muitos 
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frutos também sofrem cortes e ferimentos superficiais que afetam a coloração da casca e 

prejudicam a aparência externa da lima ácida ‘Tahiti’.  

No estudo dos frutos destinados à exportação, colhidos pelos mesmos métodos, 

porém beneficiados, a resposta foi semelhante aos que não sofreram beneficiamento pós-

colheita. Os frutos colhidos com o gancho, embora tenham passado por todas as etapas do 

beneficiamento, apresentou maior degradação da coloração verde da casca. O índice de cor 

desses frutos, que receberam a aplicação de GA durante o beneficiamento, foi semelhante 

aos frutos colhidos pela torção que não receberam tal aplicação. 

O teor total de clorofila confirmou a redução da coloração verde da casca para os 

frutos colhidos com o gancho, tanto no período de safra como na entressafra, em relação aos 

outros métodos estudados. Nas limas ácidas ‘Tahiti’ beneficiadas, a maior degradação de 

clorofila também ocorreu para o método de colheita com o gancho. Resultado semelhante foi 

observado na análise das distintas etapas do processo de beneficiamento pós-colheita. Frutos 

coletados após o período de repouso, embora tenham recebido a aplicação de GA, 

apresentaram degradação da coloração verde da casca semelhante aos frutos coletados no 

campo e na recepção do packing-house, os quais não receberam tal aplicação. 

Os principais processos envolvidos na perda da coloração verde dos frutos durante o 

amadurecimento são a degradação da clorofila e a síntese de carotenos (CROSS, 1987). No 

presente estudo, observou-se a aceleração do processo de degradação da clorofila dos frutos 

submetidos a danos físicos causados pelo impacto na colheita com o gancho e também pela 

manipulação durante o processo de beneficiamento. Esse fato deve-se, provavelmente, à 

degradação da clorofila pela enzima clorofilase, por modificação no pH ou por sistemas 

oxidativos dependentes da magnitude da injúria aplicada (DURIGAN et al., 2005). 

Em estudo realizado por DURIGAN et al. (2005) sobre a interferência de injúrias 

mecânicas na qualidade pós-colheita de limas ácidas ‘Tahiti’ armazenadas em condição 

ambiente, foi demonstrado que entre as injúrias mecânicas por impacto, compressão e corte, 

o impacto causou maior perda de coloração verde da casca, assim como observado neste 

trabalho. Em análise da qualidade de tangerias submetidas a injúrias mecânicas, MONTERO 

et al. (2009) também observaram alteração na coloração da casca de tangerinas 

‘Montenegrinas’ em função do impacto sofrido pelos frutos, especialmente naqueles frutos 

que sofreram impactos referentes à queda de 80 e 100 cm de altura. 
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Trabalhos com pêssego ‘Aurora 1’, goiabas ‘Paluma’ e ‘Pedro Sato’ também 

mostraram que nos frutos injuriados por impacto, o ângulo de cor apresentou diferença 

significativa quando comparado aos dados obtidos por injúrias por corte e compressão. Em 

ambos trabalhos houve o aumento desse ângulo nas áreas injuriadas que pode ter sido 

influenciado pela oxidação de compostos que contribuíram para o maior escurecimento 

(KASAT et al., 2007; MATTIUZ; DURIGAN, 2001a). 

A manutenção da coloração verde oliva da casca pela aplicação de GA ocorre devido 

ao efeito retardador da degradação da clorofila, do acúmulo de carotenóides e do 

amaciamento da casca (CHITARRA; CHITARRRA, 2005). Este regulador vegetal, bloqueia 

a ação do etileno, interferindo nas reações metabólicas dependentes deste hormônio. Desta 

forma, pode retardar o processo de amarelecimento da casca da lima ácida ‘Tahiti’ 

(LIEBERMAN, 1981). Entretanto, no presente estudo, observou-se que quando aplicado em 

frutos submetidos a injúrias, a ação do GA pode ter sido superada pelo efeito do etileno, o 

qual sofre um aumento em sua taxa de produção minutos após o sofrimento do dano físico 

(CHITARRA; CHITARRRA, 2005).  

Os parâmetros que definem a coloração podem ser indicativos da perda de qualidade, 

pois, à medida que um produto sofre alterações em suas características originais, seja 

clareando, seja adquirindo outra tonalidade, há o comprometimento da sua aparência e, por 

conseguinte, da sua aceitabilidade pelo mercado consumidor (CHITARRA, 1994). No que 

se refere a lima ácida ‘Tahiti’, a manutenção da coloração verde oliva da casca é 

fundamental para sua aceitação no mercado externo, em que o aspecto decorativo desta fruta 

é muito utilizado. Dessa forma, a realização de cuidados durante a colheita e beneficiamento 

pós-colheita que visem evitar injúrias mecânicas que depreciem a aparência externa do fruto 

é plenamente justificável. 

O teor de sólidos solúveis não apresentou variações para os três experimentos 

realizados ao longo do período de armazenamento. As alterações observadas para os 

métodos de colheita estudados, tanto nos frutos destinados à exportação como para mercado 

interno não são consideradas significativas do ponto de vista comercial. O mesmo pode ser 

afirmado em relação às limas ácidas ‘Tahiti’ coletadas nas distintas etapas do 

beneficiamento pós-colheita. Nos três experimentos realizados a maior variação observada 
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entre os tratamentos foi de 0,6 °Brix nos frutos colhidos no período de entressafra, entre os 

métodos de colheita com o cesto e com o gancho. 

O teor de sólidos solúveis indica a quantidade de açúcares existentes na fruta, além de 

compostos como ácidos, vitaminas, aminoácidos, aminas e algumas pectinas (KLUGE et al., 

2002). Esses compostos também são substratos da respiração, que é o principal processo 

metabólico dos frutos, após a colheita, que consiste na conversão destes compostos em 

energia química para manterem sua atividade metabólica, uma vez que não existe mais 

relação fonte-dreno com a planta. 

Sendo a lima ácida ‘Tahiti’ um fruto não-climatérico, sua atividade respiratória é 

relativamente baixa e constante, com ligeiro declínio após a colheita. Esta classe de frutos 

não é capaz de completar o processo de amadurecimento fora da planta-mãe. Portanto, para 

que apresentem melhor qualidade, devem ser colhidos quando atingirem as características 

físicas, químicas e organolépticas desejáveis (CHITARRA; CHITARRRA, 2005).  

Do ponto de vista comercial, o teor de sólidos solúveis mínimo para garantir a 

comercialização da lima ácida ‘Tahiti’ é de 6,5 °Brix (GUITARREZ; ALMEIDA, 2005). No 

presente estudo, apesar das injúrias mecânicas observadas, nenhum dos métodos de colheita 

estudados ou etapas do processo de beneficiamento pós-colheita prejudicaram este atributo 

de qualidade o suficiente para torná-las inviáveis para comercialização. Resultado 

semelhante foi observado em pêssegos ‘Aurora 1’ e abacates ‘Geada’, nos quais as 

diferentes injúrias mecânicas a que foram submetidos não afetaram o teor de sólidos 

solúveis (KASAT, et al., 2007; SANCHES et al., 2008). Maças ‘Royal Gala’ submetidas ao 

dano mecânico por impacto também não apresentaram alterações significativas para esta 

variável em relação aos frutos não danificados (HENDGES et al., 2011). 

Entretanto, estudos com lima ácida ‘Tahiti’, tangor ‘Murcott’ e tangerina 

‘Montenegrina’ submetidas a impacto, levaram à redução do teor de sólidos solúveis devido 

à injúria mecânica sofrida (DURIGAN et al., 2005; MONTERO, 2010). Já em mamões 

‘Golden’ submetidos a danos mecânicas observou-se o aumento desta variável em função da 

injúria do tipo abrasão (GODOY et al., 2010). 

Quanto ao teor de ácido cítrico foi constatado diferença apenas nos frutos submetidos 

a diferentes métodos de colheita. As limas ácidas ‘Tahiti’ coletadas ao longo das distintas 

etapas de beneficiamento não apresentaram variação para este atributo de qualidade. Durante 
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o período de armazenamento também não houve alteração significativa para esta variável em 

nenhum dos experimentos realizados. 

Em produtos hortícolas, a acidez é atribuída, principalmente, aos ácidos orgânicos 

dissolvidos no vacúolo das células. Em alguns produtos, os ácidos orgânicos não apenas 

contribuem para a acidez, como também para o aroma característico, pois, alguns 

componentes são voláteis. Para maioria dos frutos, o teor de ácidos orgânicos diminui com a 

maturação devido ao seu uso como substrato no processo respiratório ou de sua conversão 

em açúcares (CHITARRA; CHITARRRA, 2005).  

A manutenção do teor de ácido cítrico nas limas ácidas ‘Tahiti’ ao longo do período de 

armazenamento pode estar relacionada ao fato desta ser um fruto não-climatérico e, desta 

forma, apresentar taxa respiratória muito baixa após a colheita. Nos frutos colhidos na 

entressafra e não beneficiados foi constatada resposta para o teor de ácido cítrico em função 

da injúria mecânica causada durante a colheita. Nestes, o método com o gancho apresentou 

maior degradação de ácidos orgânicos em relação aos outros. Essa redução, provavelmente, 

ocorreu devido ao consumo destes como substrato no processo respiratório, sobretudo nos 

frutos injuriados. Resultado semelhante foi observado em limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a 

injúrias mecânicas, em que o impacto reduziu o teor de acidez titulável e provocou o 

aumento na produção de CO2 (DURIGAN et al., 2005). 

Diversos trabalhos também verificaram em tangerinas, tomates, goiabas, mangas e 

pêssegos a redução na quantidade de ácidos orgânicos quando estes foram submetidos a 

diferentes danos mecânicos (MONTERO et al., 2009; MORETTI, 1998; MATTIUZ; 

DURIGAN, 2001b; DURIGAN et al., 2005; KASAT et al., 2007). Entretanto, os frutos 

colhidos na safra, independentemente do beneficiamento, não apresentaram resposta para 

acidez titulável em função da injúria mecânica causada pelo método de colheita. Para estes 

experimentos, os frutos colhidos com gancho não apresentaram diferença em relação à 

colheita com a tesoura (frutos controle). Esta variação nos resultados pode estar relacionada 

à época de crescimento dos frutos, uma vez que foram colhidos nos períodos de safra e 

entressafra. Em estudos realizados com abacates ‘Geada’ e maçã ‘Royal Gala’, os frutos 

submetidos a injúrias mecânicas também não apresentaram diferença em relação ao controle 

para a variável acidez titulável (SANCHES et al., 2008; HENDGES et al., 2011). 

O teor de ácido ascórbico também não sofreu influência do período de 
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armazenamento, para nenhum dos experimentos realizados. Entretanto, o amadurecimento e 

o armazenamento dos frutos tendem a causar a redução deste ácido orgânico devido à ação 

direta da enzima ácido ascórbico oxidase e de enzimas oxidantes como a peroxidase 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005). Em limas ácidas ‘Tahiti’ armazenadas por 24 dias a 10 

°C mais 6 dias a 20 °C foi observado redução de 25% na quantidade do ácido ascórbico 

presente no suco destes frutos (CARON, 2009). 

No estudo realizado em função apenas dos distintos métodos de colheita, somente os 

frutos colhidos na safra apresentaram redução do teor de ácido ascórbico devido a presença 

de injúrias mecânicas. Neste período, foi verificado maior degradação deste nutriente para as 

limas ácidas ‘Tahiti’ colhidas com o gancho e por torção. Resultado semelhante foi 

observado para o experimento com os frutos destinados à exportação em que, mesmo 

beneficiados, os métodos com o gancho e por torção também apresentaram maior 

degradação do ácido ascórbico. Verificou-se também que, no tratamento de torção a redução 

deste nutriente foi maior nos frutos que não receberam a aplicação de GA.  

A degradação deste atributo de qualidade nos frutos danificados pode estar relacionado 

ao fato das injúrias mecânicas causarem danos aos sistemas protetores antioxidantes 

associados com o ácido ascórbico, permitindo a depleção oxidativa irreversível do ácido 

ascórbico a ácido 2,3 diceto L-gulônico (BURTON; SCHULTE-PASON, 1987). 

Os frutos colhidos com o gancho, além de sofrerem o impacto do solo ao serem 

derriçados também sofrem lesões superficiais na casca e cortes devido ao instrumento 

utilizado. Já o método da torção pode ter apresentado resultado semelhante ao gancho 

devido ao fato de muitos colhedores derriçarem os frutos no balde de colheita, de alturas 

variadas, em vez de os acomodarem cuidadosamente. O impacto gerado por esta queda pode 

ter sido suficiente para desencadear as reações de degradação do ácido ascórbico.  

A diferença apresentada entre os frutos colhidos por torção com e sem a aplicação de 

GA pode estar relacionada à sua função bloqueadora do etileno (LIEBERMAN, 1981). Este 

regulador vegetal pode ter reduzido a ação do etileno e, desta forma, conduzido a 

desaceleração dos eventos metabólicos que levam a senescência dos frutos, dentre os quais a 

diminuição dos teores de ácido ascórbico (CHITARRA; CHITARRA, 2005).  

A avaliação das etapas do beneficiamento pós-colheita, mostraram que os frutos 

coletados diretamente no campo não diferiram dos analisados após o beneficiamento 
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completo e nos centros de comercialização. Este resultado pode indicar que, em relação à 

conservação do ácido ascórbico, os tratamentos aplicados na pós-colheita da lima ácida 

‘Tahiti’ não foram eficientes, uma vez que, os frutos beneficiados apresentaram degradação 

semelhante aos não tratados. Os dados obtidos podem estar relacionados às injúrias 

mecânicas sofridas pelos frutos durante as etapas do beneficiamento.  

Estudos realizados com limas ácidas ‘Tahiti’ (DURIGAN et al., 2005; MONTERO, 

2010), tangerinas ‘Montenegrina’ e ‘Rainha’ (MONTERO et al., 2009), tangerina ‘Poncã’, 

tangor ‘Murcott’ (MONTERO, 2010) e tomate (MORETTI et al., 1999) também mostraram 

redução significativa do teor de ácido ascórbico em função de injúrias mecânicas, 

corroborando os resultados obtidos no presente trabalho.  

Tanto para os experimentos de métodos de colheita como para o de etapas do 

beneficiamento pós-colheita, os resultados de perda de massa foram diretamente 

relacionados com a incidência de danos mecânicos e distúrbios fisiológicos. Para os frutos 

não beneficiados, colhidos nos períodos de safra e entressafra, a colheita com o gancho 

apresentou maior redução da massa fresca, enquanto que o método com a tesoura levou à 

maior conservação da mesma. 

Nos frutos destinados à exportação, colhidos através dos mesmos quatro métodos, a 

resposta das limas ácidas ‘Tahiti’ para esta variável foi semelhante embora tenham passado 

por todos os tratamentos do beneficiamento pós-colheita. Esses dados estão de acordo com 

os encontrados no estudo das etapas do beneficiamento, em que foi verificado maior perda 

de massa fresca nos frutos coletados após as etapas do repouso, beneficiamento completo e 

nas redes de comercialização. 

A perda de massa em produtos frescos é decorrente da perda de água por transpiração 

e pelos processos de respiração celular (HERNANDEZ-MUNOZ et al., 2006). Apesar das 

frutas cítricas não serem climatéricas, limas ácidas ‘Tahiti’ submetidas a injúrias mecânicas 

apresentaram aumento de sua atividade respiratória, sendo que para a compressão, este 

aumento foi de 1,5 vezes; para o corte, este incremento respiratório foi 2,2 vezes; e para o 

impacto esta atividade triplicou (DURIGAN et al., 2005). Além disso, as injúrias mecânicas 

podem danificar os tecidos que evitam a perda de água, a qual é uma das causas principais 

da perda de qualidade pós-colheita (ALAYUNT et al., 1998). 
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Trabalhos realizados em pêssegos (KASAT et al., 2007), mamões (BRAGA, 2004; 

GODOY et al., 2010), abacates (SANCHES et al., 2008), maçãs ‘Fuji Suprema’, tangor 

‘Murcot’, tangerina ‘Rainha’ (MONTERO, 2010) e mangas ‘Keitt’ (DURIGAN, 2003) 

também evidenciaram menor conservação da massa fresca dos frutos submetidos a injúrias 

mecânicas. Além disso, a alta incidência de oleoceloce nos tratamentos em que constatou-se 

maior perda de massa, corrobora a hipótese de maior ocorrência de danos mecânicos nestes 

frutos. Injúrias mecânicas provocam o rompimento das glândulas de óleo da epiderme, com 

consequente aparecimento deste distúrbio fisiológico (HONÓRIO; MORETTI, 2002). 

A aparência externa dos frutos também foi muito prejudicada em função das injúrias 

mecânicas, sendo que a colheita com o gancho deixou muitos frutos sem condição de 

comercialização já no quinto dias após a colheita devido aos sintomas de podridão estilar 

que gera o rompimento das vesículas de suco e consequente encharcamento das células que 

compõem as extremidades dos limões (AGUILAR-VILDOSO et al., 2003). Resultados 

semelhantes foram observados por DURIGAN et al. (2005) em que a aparência externa de 

limas ácidas ‘Tahiti’ foi bastante prejudicada pela aplicação dos tratamentos injuriantes, uma 

vez que os frutos não submetidos a injúrias mecânicas mantiveram ótima aparência por até 

15 dias de armazenamento, enquanto as submetidas às injúrias mecânicas se encontravam 

bastante prejudicadas no 6° dia, sendo que os frutos submetidos a impacto mostraram-se 

sem condições de comercialização após 9 dias de armazenamento em condição ambiente de 

temperatura e umidade.  

Quanto a qualidade interna dos frutos, esta também foi prejudicada pelas injúrias 

mecânicas. Constatou-se o aparecimento de uma mancha setorial na polpa dos frutos que 

sofreram a injúria por impacto causando alteração da coloração da polpa e deixando o fruto 

com aspecto deteriorado. Em estudo com maçãs ‘Granny Smith’ submetidas a impactos, 

foram observadas modificações significativas na cor da polpa, e, neste caso, encontraram 

variações em todas as variáveis da cor (SAMIM; BANKS, 1993). Segundo os autores, o 

tecido fica mais escuro (reduções na luminosidade), tendendo para o marrom (reduções no 

ângulo hue), sendo essas alterações atribuídas à ruptura celular seguida da oxidação de 

compostos fenólicos e encharcamento do tecido danificado. 

As reações químicas e bioquímicas desencadeadas pelas alterações fisiológicas 

promovidas pelas injúrias mecânicas podem causar modificações na qualidade sensorial 
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(sabor e aroma) dos frutos. Para lima ácida ‘Tahiti’, foi verificado que as amostras de suco 

provenientes de frutos injuriados apresentaram redução do aroma característico e do sabor 

ácido característico desta fruta. Quanto aos sabores amargo e gosto de fruto sobremaduro, 

estes foram acentuados nos frutos que sofreram danos físicos. Entretanto, a variação 

observada nos dados das análises sensoriais ao longo do período de armazenamento pode ser 

relacionada à falta de treinamento dos provadores, uma vez que estes podem ter usado a 

preferência pessoal como fator determinante na avaliação e não propriamente a comparação 

(semelhança/diferença) entre os tratamentos. 

Em estudo com injúrias mecânicas em tomates, provadores não treinados também 

foram capazes de identificar que os frutos não injuriados apresentaram sabor diferente em 

relação aos que sofreram danos físicos (CASTRO et al., 2001b). MORETTI; SARGENTE 

(2000) também verificaram alteração de sabor e aroma em tomates que sofreram injúrias por 

impacto. Segundo esses autores, alguns provadores comentaram que as amostras injuriadas 

apresentavam-se com sabor “aguado” ou insípido quando comparadas com o controle. 

Em tomates, as desordens fisiológicas causadas por impacto causam alterações 

significativas na acidez titulável, vitamina C, atividade enzimática, carotenóides totais, 

consistência (MORETTI et al.,1998) e na concentraçãoo de compostos voláteis chaves para 

determinação do sabor e aroma característicos do fruto (MORETTI et al., 1997). É possível 

que no presente estudo, as injúrias mecânicas causadas durante a colheita e beneficiamento 

pós-colheita também tenham causado alterações fisiológicas nas limas ácidas ‘Tahiti’ que 

levaram a alteração do sabor e aroma das amostras de suco. 

As injúrias mecânicas causadas na colheita e durante o processo de beneficiamento 

pós-colheita também causaram redução no rendimento econômico, o qual proporciona o 

retorno líquido mais elevado com a comercialização da cultura. Para os métodos de colheita 

estudados, foi constatado que a realização de uma colheita cuidadosa com a tesoura é mais 

rentável em relação aos outros métodos.  

A falta de cuidados durante a colheita também levou à redução no rendimento 

econômico. Os dados coletados revelaram que, após o beneficiamento, o método de colheita 

com o gancho promoveu uma redução de 69,10% na quantidade de frutos para exportação. 

Nesta mesma etapa, o método da tesoura resultou em 46,84% de frutos sem a qualidade 

exigida para o mercado externo. Ao final das etapas de beneficiamento e mais 60 dias de 
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armazenamento, a colheita com o gancho reduziu em 93,3% a quantidade de frutos com 

qualidade para exportação. No método com a tesoura, esta redução foi de 61,8%. Portanto, 

embora os frutos tenham passado pelo mesmo processo de beneficiamento, os prejuízos 

provenientes do campo, para a colheita com o gancho, foram irreversíveis, o que reflete na 

porcentagem de lucro a ser alcançada no momento da comercialização. Em análise da 

qualidade de frutas de caroço e mangas, também foram relatados altos índices de perdas em 

função da falta de cuidados no manejo no campo (AMORIM et al., 2008; SRINIVAS et al., 

1997). Verificou-se ainda, que as maiores causas dos danos pós-colheita, em ordem de 

frequência, são devidas às injúrias mecânicas, estádio de maturação avançado, frutos 

imaturos e injúrias causadas por insetos e granizo (SRINIVAS et al., 1997). Dessa forma, 

constata-se a necessidade de melhorias na tecnologia de produção das frutas para garantia de 

comercialização com qualidade. 

A análise das etapas de beneficiamento pós-colheita também mostrou que a 

manipulação dos frutos nos equipamentos utilizados durante esta fase pode ser muito 

agressiva às limas ácidas ‘Tahiti’. As coletas realizadas após o beneficiamento completo e 

nas redes de comercialização apresentaram rendimento menor quando comparada aos frutos 

coletados diretamente no campo, principalmente, em função da grande quantidade de 

oleocelose observada. 

Estudo realizado em três galpões de beneficiamento de frutos cítricos para exportação, 

com análise de duas linhas para lima ácida ‘Tahiti’ e duas para laranja, identificou como 

ponto crítico de impacto as etapas de recebimento e na entrada em containers de 

recebimento. Nestes pontos de transferência a principal causa do impacto é a queda dos 

frutos em superfícies rígidas e de alturas excessivas (FERREIRA et al., 2006). Estes 

resultados corroboram os dados encontrados neste trabalho, em que as limas ácidas ‘Tahiti’ 

beneficiadas por completo, embaladas e transportadas até as redes de comércio apresentaram 

qualidade inferior às coletadas campo e no início do beneficiamento. 

Considerando que a tonelada da lima ácida ‘Tahiti’ com padrão de qualidade para 

exportação foi comercializada no ano de 2011, a 2.185 reais no mercado externo e, no 

mercado interno o valor obtido é de 820 reais por tonelada, a utilização de cuidados que 

garantam a qualidade e conservação do fruto, durante a colheita e no processo de 
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beneficiamento pós-colheita, pode ser bastante lucrativo tanto para comerciantes como 

produtores desta fruta (ITACITRUS AGROINDUSTRIAL E EXPORTADORA S/A, 2011) 

Os resultados obtidos neste trabalho podem ser uma evidência de que, embora 

tratamentos realizados na pós-colheita da lima ácida ‘Tahiti’ (lavagem, aplicação de GA, 

fungicida e cera) tenham como objetivo conservar a qualidade da fruta por um período de 

tempo maior, as injúrias mecânicas que os frutos sofrem durante o procedimento de colheita 

e beneficiamento pós-colheita impedem que estes procedimentos tenham um resultado 

eficiente. Portanto, é indispensável que as tecnologias utilizadas durante e após a colheita 

sejam integradas, para que produtos com alta qualidade e inócuos à saúde possam estar 

disponíveis para o consumidor e gerar lucros para os envolvidos na cadeia de produção deste 

fruto. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1) A avaliação dos distintos métodos de colheita identificou que a colheita com a 

tesoura é a mais eficiente na conservação dos atributos de qualidade da lima ácida 

‘Tahiti’. 

 

2) O método de colheita com o gancho causa danos físicos às limas ácidas ‘Tahiti’, 

prejudicando seus atributos de qualidade de forma irreversível. 

 

3) Os procedimentos aplicados no beneficiamento pós-colheita das limas ácidas ‘Tahiti’ 

têm sua eficiência reduzida quando aplicadas em frutos que sofreram danos físicos. 

 

4) O método de colheita com a tesoura apresentou maior rendimento de limas ácidas 

‘Tahiti’ com o padrão de qualidade exigido para exportação. 
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