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"Pois a natureza não nos faz crescer apenas em forças e tamanho. À medida que
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a inteligência."
William Shakespeare
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RESUMO

Variáveis relacionadas ao processamento de minitomates inteiros
desidratados em secador convectivo adiabático e liofilizados

Os produtos com umidade reduzida têm-se evidenciados como proposta
alternativa para disponibilizar produtos de origem vegetal caracterizados pelo alto
teor de umidade e vida útil curta, proporcionando, assim, um produto diferenciado,
estável, com maior tempo de vida útil, além de possibilitar diversificação no consumo
e aplicações. Este trabalho teve como objetivo a desidratação de minitomates
inteiros do híbrido Sweet Grape, pelo processo de secagem convectiva adiabática e
as interferências do pré-tratamento osmótico e adição de antioxidante, além da
comparação do produto desidratado e liofilizado. O tratamento osmótico consistiu de
cinco combinações de soluções osmóticas compostas por açúcar invertido, sacarose
e cloreto de sódio. A desidratação adiabática foi caracterizada por duplo estágio a
80°C/ 2h em seguida a diferentes temperaturas: 50, 60, 70 e 80°C, até atingir
umidade do produto de aproximadamente 30%. Foram aplicados antioxidantes e
acidulante (ácido ascórbico, metabissulfito de sódio e ácido cítrico), no intuito de
minimizar as alterações durante a desidratação. Em seguida, foi realizado um
comparativo entre minitomates desidratados e liofilizados, acondicionados em
embalagem laminada e mantidos a 5°C por 120 dias. O tratamento osmótico
composto por açúcar invertido (60°Brix), sacarose (15%) e NaCl (5%) a 25°C por 50
min foi o processo mais eficaz, que apresentou menor incorporação de sólidos,
maior perda de massa e menor atividade de água, associado à aplicação de
750mg.L-1 de ácido ascórbico, 50mg.L-1 de metabissulfito de sódio e 3g.L-1 de ácido
cítrico. Os minitomates desidratados em duplo estágio a 80°C/2h e 70°C/11h
apresentaram melhor aceitação quando comparados aos liofilizados, visto que a
liofilização promoveu redução acentuada da cor e umidade, tornando o produto mais
rígido. As características dos produtos desidratados e liofilizados foram mantidas
estáveis por um período de 90 dias, aproximadamente, e o tratamento osmótico
promoveu maior estabilidade aos produtos durante o armazenamento.

Palavras chave: Sweet Grape; Tratamento Osmótico; Sensorial; Licopeno
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ABSTRACT

Variables related to processing of dehydrated whole cherry
tomatoes in adiabatic and lyophilized convective dryer

Products with low humidity have been considered an alternative for vegetable
products characterized by high humidity content and short shelf life. Thus lowhumidity products provide stable with longer shelf life products, enabling diversity for
consumption and applications. This study investigated dehydration of whole cherry
tomatoes of the Sweet Grape variety by the process of adiabatic convective drying
and interference of osmotic pretreatment and antioxidant addition, comparing to
dehydrated and lyophilized tomatoes. The treatment consisted of five combinations
of osmotic solutions composed by inverted sugar, saccharose and sodium chloride.
Adiabatic dehydration was characterized by double stage at 80°C/2 h followed by
different temperatures: 50, 60, 70 and 80°C until the product reached moisture of
30%. Antioxidants and acidulants were applied (ascorbic acid, sodium metabisulphite
and citric acid) to minimize changes during dehydration. Afterward, we compared
dehydrated and lyophilized cherry tomatoes, packed in laminated packaging and kept
at 5°C for 120 days. The osmotic treatment with inverted sugar (60° Brix), sucrose
(15%) and sodium chloride (5%) at 25°C for 50 min was the most effective process.
This process showed lower incorporation of solids, greater weight loss and lower
water activity, associated with the application 750 mg.L-1 of ascorbic acid, 50 mg.L-1
of sodium metabisulphite and 3 g.L-1 of citric acid. The cherry tomatoes dehydrated in
a double stage at 80°C/2 h and 70°C/11 h showed better acceptance when
compared to lyophilized ones as freeze-drying caused greater color and moisture
reduction, making the product more rigid. Characteristics of dehydrated and
lyophilized products were kept stable for roughly 90 days and the osmotic treatment
on the products promoted greater stability during storage.

Keywords: Sweet Grape; Osmotic Treatment; Sensorial; Lycopene
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1 INTRODUÇÃO
O tomate (Lycopersicon esculentum L.) é considerado a segunda hortaliça mais
cultivada mundialmente. O segmento de tomate de mesa contribui em média com
60% da produção; os 40% restantes destinam-se ao processamento industrial
(AGRIANUAL, 2013; FAO, 2013).
O cultivo do tomate no Brasil representa 20% do total de hortaliças; os
principais estados produtores são Goiás, São Paulo e Minas Gerais. O acréscimo na
produção é consequência do aumento da produtividade do tomate destinado à
indústria, devido à introdução de variedades híbridas mais resistentes (AGRIANUAL,
2013; IBGE, 2014).
A produção de tomate é estabelecida por duas cadeias distintas, representadas
por produtos destinados ao consumo in natura e ao processamento industrial, em
função das características intrínsecas da produção, beneficiamento, processamento
e comercialização. Essas cadeias produtivas variam desde as variedades utilizadas
até as formas de cultivo, manuseio e colheita (MATOS; SHIRAHIGE; MELO, 2012;
WIENDL, 2010).
Em função do tomate ser um produto sensível à deterioração, representado por
vida útil em torno de uma a duas semanas, muitas de suas cultivares passaram por
modificações

genéticas,

que

as

tornaram

mais

resistentes

às

operações

estabelecidas durante o processo de comercialização, proporcionando maior
resistência pós-colheita. No Brasil, o tomate é produzido durante todo ano e
inúmeros são as cultivares existentes que atendem às diferentes demandas, desde
a indústria até o consumo in natura (FERREIRA; FREITAS; LAZZARI, 2004;
SANINO; CORTEZ; MEDEIROS, 2002).
Entre os tipos de tomate lançados no mercado, destacam-se os minitomates,
que pertencem ao grupo cereja e apresentam variações quanto ao formato, podendo
ser oval, periforme ou redondo; na coloração, entoando desde amarela, laranja ou
vermelha e no tamanho, variando de 5 a 30g cada unidade, além do valor nutricional
que difere quando comparado a outras cultivares (AGUIAR; ABRAHÃO; ANJOS,
2012; ALVARENGA, 2004).
Um dos híbridos que se destaca é o tomate Sweet Grape, desenvolvido pela
empresa japonesa Sakata Seed Sudamérica, do segmento de sementes, e que
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possui as seguintes características: tamanho pequeno, formato alongado, peso
médio de 12g, coloração vermelho intenso, baixo índice de acidez, teor de açúcar
elevado e sabor característico, apresenta grande aceitação do consumidor e valor
agregado de comercialização, com perspectiva de aumento na produção e consumo
estimado em torno de 20% (JUNQUEIRA; PEETZ; ONODA, 2011; VIEIRA et al.,
2014).
À medida que aumenta o número de consumidores mais exigentes em relação
à qualidade de um produto, torna-se necessário o desenvolvimento de opções
diferenciadas para sua disponibilização e comercialização. Este fato incentiva
estudos científicos com o propósito de estabelecer e manter a qualidade desejada e
a segurança do produto, por um período prolongado. A indústria alimentícia tem
passado por avanços tecnológicos relativos ao processamento e à conservação,
visando à qualidade e segurança do alimento, além de benefícios à saúde do
consumidor, pois as pessoas buscam a ingestão de alimentos adequados,
saudáveis,

nutricionalmente

corretos

e

com

qualidade

(BATALHA

2001;

CARVALHO; PALADINI, 2012; CORREIA, 2005).
A crescente demanda por alimentos saudáveis e nutritivos tem impulsionado o
consumo de hortaliças. O tomate fornece antioxidantes, os carotenoides (licopeno)
que atuam no combate aos radicais livres presentes nas células. Estudos
epidemiológicos mostraram que o aumento do consumo de alimentos ricos em
carotenoides, está relacionado com a diminuição do risco de várias doenças, devido
à capacidade do licopeno e outros componentes antioxidantes em prevenir danos às
células mediante interações sinérgicas (FRIEDMAN, 2002; GIOVANNUCCI et al.,
2002; MARKOVIC; HRUSKAR; VAHCIC, 2006; MOURA-ANDRADE; OETTERER;
TORNISIELO, 2010).
A desidratação do tomate representa uma alternativa de processamento
tecnológico para conservação do produto, prolongando sua vida útil e permitindo o
aproveitamento do excedente da produção e a utilização dos minitomates rejeitados
da comercialização in natura, além de estar disponibilizando ao consumidor e às
indústrias um produto diferenciado e estável, possibilitando uma infinidade de
aplicações (HOLCMAN, 2009; NACHTIGALL et al., 2000).
A desidratação é um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos;
consiste no processo que utiliza energia térmica para remoção de líquidos de um
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produto, sob forma de vapor, em temperatura menor que a de ebulição (OKADA et
al., 1997; TRAVAGLINI; GASPARINO FILHO; AGUIRRE, 2002).
O tomate desidratado chegou ao mercado brasileiro vindo de outros países,
particularmente Espanha e Itália, e de algumas produções nacionais em nível
artesanal e em pequena escala. Portanto existe interesse por parte das pesquisas
nacionais em investiga-lo como matéria prima para o processo industrial de
secagem. O mercado para o tomate desidratado vem exigindo cada vez mais
produtos de melhor qualidade, fato que vem motivando uma série de pesquisas
sobre o assunto (CAMARGO, 2000; CAMARGO; CORREIA, 2012).
Em função da complexidade e relevância do processo de conservação do
tomate, o trabalho teve como objetivo a desidratação de minitomates inteiros da
variedade Sweet Grape, pelo processo de secagem convectiva adiabática e as
interferências do pré-tratamento osmótico e adição de antioxidante, além da
comparação do produto desidratado e liofilizado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Tomate

O tomateiro é originário da Cordilheira dos Andes e pertencente à família das
Solanáceas, planta de ordem Tubiflorae, do gênero Licopersicon e espécie L.
esculentum, uma das hortaliças mais consumidas e mais industrializadas no mundo
(NASCIMENTO et al., 2013; SILVA; GIORDANO, 2000).
No início da década de 90, a área plantada de tomate para processamento
industrial era de 27 mil ha. O Nordeste (Pernambuco e Bahia) participou com 46%,
Sudeste com 30% e o Cerrado (Goiás e Minas Gerais) com 24%. Em 2000, a área
plantada representou 18 mil ha, o Cerrado foi considerado a região mais importante
de produção de tomate industrial, abrigando 77% da área plantada, seguido por São
Paulo (14%) e Nordeste (9%) (AGRIANUAL, 2002; MELO e VILELA, 2004). Com
crescimento ascendente houve um aumento da área de cultivo passando para 60 mil
ha em 2013 (IBGE, 2014).
O cultivo se distribuiu pelas regiões do território nacional, com participação
significativa dos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e
apresentou uma demanda de mercado crescente, estimulado pela busca de
alimentos mais saudáveis, industrializados ou semi-prontos, garantindo praticidade e
conveniência ao consumidor contemporâneo. Com destaque na produção de
tomate, o Brasil obteve um crescimento acima da média mundial, que quase
duplicou nos últimos 20 anos, promovido pelo aumento da produtividade, em função
da difusão de técnicas de irrigação, uso intensivo de insumos e do desenvolvimento
de híbridos mais produtivos e resistentes, favorecendo a redução de perdas no póscolheita (CARVALHO; PAGLIUCA, 2007; EMBRAPA, 2011).
No ranking mundial, o Brasil ocupa a oitava posição, cabendo à China o
primeiro lugar. As cultivares de tomate mais comercializadas nacionalmente são
Santa Cruz, Salada, Cereja, Italiano e Penca (AGRIANUAL, 2013; FAO, 2013).
Neste segmento, as características de qualidade sensorial do fruto em relação
ao tamanho, formato, aparência, textura, cor, sabor e aroma, além da diversificação
na disponibilização do produto ao consumidor, são de extrema relevância, visto que
a quantidade produzida e o preço são influenciados pelo fator sazonalidade. A
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obtenção de tomates diferenciados, em termos de vida útil, atributos sensoriais,
propriedades físico-químicas e nutricionais, são os maiores desafios dos produtores,
industrializadores e comerciantes (AZEREDO, 2004; GUIMARÃES et al., 2008;
GUSMÃO et al., 2000).
O tomate quando submetido a processamentos tecnológicos específicos,
origina outros produtos, sendo que alguns deles apresentam elevado consumo no
Brasil, cuja variação consiste em tomates inteiros, minimamente processados,
despelados, em cortes, purê, polpa concentrada, suco, extrato, molhos, catchup,
tomate seco, triturado, com diferentes graus de intensidade, inclusive tomate em pó
(CAMARGO, 2005; GEORGÉ et al., 2011).

2.1.1 Características do tomate

Com características adaptáveis a quase todos os tipos de clima, sendo sua
produção mais favorável ao clima tropical, o tomate é constituído de película, polpa,
placenta e sementes. Fruto com características climatéricas, sofrendo mudanças
bioquímicas, como aumento na taxa respiratória, tanto o fruto na planta quanto após
a colheita. No processo de amadurecimento, ocorre redução dos níveis de clorofila a
e b, e aumento dos teores de licopeno e betacaroteno. Alimento pouco calórico,
fonte de fibras, sais minerais e carotenoides, este responsável pela cor do fruto e
dos produtos derivados (CAMARGO, 2000; CARVALHO et al., 2006)
A composição físico-química do tomate apresenta variação em relação às
condições de cultivo, ambientais e nutricionais da planta; o fruto fresco apresenta em
média 95% de umidade, 5% de matéria seca, 5% de sólidos solúveis, 4% de
carboidratos, 1% de proteína, 0,3% de lipídeos e 0,28% de ácido cítrico
(ALVARENGA, 2004; RESENDE et al., 2004; SILVA et al., 2010; TONON; BARONI;
HUBINGER, 2006).
Aguiar, Abrahão e Anjos (2012) salientam a presença de vitaminas,
predominantemente A e C, que fazem parte da matéria seca. Com relação à acidez
total o tomate atinge o máximo nos primeiros sinais de coloração amarela, e reduz
progressivamente como avanço da maturação. O pH próximo ao neutro após a
formação do fruto sofre redução durante o crescimento até o estádio verde–maduro,

31
e promove um aumento no período do amadurecimento (AL-SHAIBANI; GREIG
1979; LOWER; TOMPSON, 1996; SAPERS et al., 1978).
As características dos frutos de tomate para indústria vêm sendo alteradas por
meio de melhoramento genético, com objetivo de selecionar cultivares propícios ao
processamento. As características dos frutos podem ser influenciadas pelas
condições climáticas da região produtora (CAMARGO, 2000). Tais condições, como
temperatura, umidade relativa e intensidade luminosa, também exercem forte
influencia sobre as características sensoriais dos frutos em geral (FERREIRA et al.,
2006).
O tomate é bastante utilizado na culinária em função das características
sensoriais em promoverem cor, sabor e realce na aparência das preparações
(PEREIRA, 2007). O fruto e seus derivados são ricos em substâncias antioxidantes,
sendo assim, apresenta-se como fonte de carotenoides principalmente o licopeno,
de ácido ascórbico e de compostos fenólicos. A composição química do tomate vai
depender de fatores genéticos, como o grau de maturidade e as condições de cultivo
(FRIEDMAN, 2002; MARKOVIC; HRUSKAR; VAHCIC, 2006; MOURA-ANDRADE;
OETTERER; TORNISIELO, 2010; SOLOMONS; FRYHLE, 2000; WILBERG, 1991).
Os carotenoides, definidos como pigmentos naturais são responsáveis pela cor
de muitos vegetais. De forma geral, são substâncias produzidas em frutas e
hortaliças que lhes conferem cor vermelha e alaranjada. Tem grande importância
nas funções biológicas dos seres humanos por possuir atividade pró-vitamina A,
atua na diminuição do risco de doenças degenerativas e no fortalecimento do
sistema imunológico (ALMEIDA-MURADIAN; PENTEADO, 2003; MERCADANTE,
1994; SENTANIN; AMAYA, 2007). Esse composto não é produzido pelo organismo,
sendo necessário obtê-lo através da ingestão de alimentos (SILVA, 2001).
A estrutura dos carotenoides consiste de oito unidades isoprenoides e duplas
ligações conjugadas, que conferem características cromóforas nos alimentos,
também definidos como substâncias lipofílicas, insolúveis em água, extraídos a frio
com solventes orgânicos (BOBBIO; BOBBIO, 1995; PASSOS, 2007).
Estudos mostraram, ainda, que tomates com maturação desenvolvida
apresentam 76% de licopeno e 12,9% de betacaroteno. Tanto que, quanto mais
avermelhado for o alimento, maior a concentração de licopeno (ROSA et al., 2011).
A quantidade de licopeno presente no fruto vai depender da variedade, de
maturação, ambiente e fatores de cultivo, geralmente, o teor de licopeno em tomates
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maduros varia entre 30 a 80 mg kg-1 do produto fresco. A Figura 1 ilustra a estrutura
química do licopeno. Ainda, é ressaltado que, o licopeno tem sua disponibilidade
aumentada com o aquecimento e processamento do fruto (SEYMOUR; TAYLOR;
TUCKER, 1993; SILVA; COSTA; SANTANA, 2010).

Figura 1- Estrutura do licopeno
Fonte: Rodriguez-Amaya, Kimura e Amaya-Farfán (2008)

2.1.2 Tomate Sweet Grape

Pertencente ao grupo do minitomate (Solanum lycopersicum var. Cerasiforme)
é considerado como planta ornamental, de frutos pequenos e com coloração
vermelho brilhante e forma geométrica específica. Tipo de fruto consumido in natura
ou na preparação de pratos, devido à grande versatilidade de aplicação na
gastronomia contemporânea, o que tem despertado grande interesse aos produtores
(FILGUEIRA, 2008; LENUCCI et al., 2006; VIEIRA et al., 2014; ZHAO et al., 2010).
O híbrido Sweet Grape foi criado pela Sakata Seed Corporation, empresa que
estuda o melhoramento de sementes de hortaliças e flores, com atividades no Brasil
desde 1998, em Bragança Paulista, Estado de São Paulo (CUNHA, 2012). O
minitomate Sweet Grape foi trazido ao Brasil em 2000, sendo que os primeiros
experimentos de adaptação do cultivo ocorreram em 2007 na Fazenda Tozan, em
Campinas no Estado de São Paulo (JUNQUEIRA, PEETZ; ONODA, 2011).
Segundo Junqueira, Peetz e Onoda (2011) o tomate Sweet Grape possui as
seguintes características: tamanho pequeno e formato oblongo; intensa cor
vermelha, tanto da polpa como da casca do fruto; acidez em torno de 0,5 g ác.
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cítrico 100 g-1; peso variando entre 10 e 20g; casca fina e lisa; teor de sólidos
solúveis entre 6 e 10°Brix; frutos caracterizados de cachos grandes e alta
produtividade (Figura 2).

Figura 2- Minitomates Sweet Grape (Solanum lycopersicum )
Fonte: Arquivo pessoal do autor

Estudo realizado por Costa et al. (2009), para avaliação dos parâmetros
tecnológicos do tomate Sweet Grape comercializados em Goiás, demonstraram teor
de sólidos solúveis 7,7°Brix; pH 4,4; acidez 336,1 mg 100 g-1 e ratio, (relação entre
sólidos solúveis e acidez titulável total) de 22,6 indicando um produto saboroso. O
teor de sólidos solúveis no fruto é influenciado pela adubação, temperatura e
irrigação; o pH auxilia na verificação do estádio de maturação. A acidez titulável
representa a quantidade de ácidos orgânicos e indica a adstringência do tomate que,
consequentemente, influencia no sabor e fornece informações do estado de
conservação.
Outro fator que também exerce influência nas características desses frutos de
forma geral são as condições climáticas, como a temperatura, umidade relativa e
intensidade luminosa. Os níveis de açúcar, por exemplo, podem depender do
acúmulo de radiação solar incidente (FERREIRA et al., 2006).
O cultivo do tomate Sweet Grape segue um manejo especial. A área mínima
para a produção da variedade é de 1250 m2 de estufa. Além disso, o fruto é
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semeado em substrato e necessita de irrigação localizada, até seu ponto exato de
colheita (YONEYA, 2010).

2.1.3 Perdas pós-colheita

A perda pós-colheita é caracterizada pela não utilização do alimento após a
colheita, em virtude da falta de comercialização ou do consumo do produto em
tempo hábil, e pode ser mensurável em termos quantitativos (perda de peso, perdas
por manuseio inadequado); qualitativos (perdas no sabor, aroma, textura e na
aparência) e perdas nutricionais (decorrentes de reações metabólicas que
conduzem a uma redução dos nutrientes). Em consequência, o efeito isolado ou
combinado dessas perdas promoverá a deterioração do valor comercial do produto
(CHITARRA; CHITARRA, 2005).
O tomate sendo de característica climatérica pode apresentar perdas de 2 a
25% no atacado e de 8 a 30% no varejo. Essas perdas no pós-colheita dependem
da cultivar, classe do produto, sazonalidade, forma de beneficiamento, manuseio,
transporte e embalagem utilizada. São denominadas perdas a porção do produto
sem condições de comercialização e consumo, tais como, danos físicos de
amassamento e fissuras; manchas e podridões promovidas por doenças, pragas,
fungos e bactérias, que afetam a aparência e a qualidade (HENZ; MORETTI, 2005).
Para entender o quadro de desperdício de alimentos é necessário acompanhar
a trajetória das perdas, que começam na produção, passam pela estocagem,
transporte, armazenagem e chegam aos expositores nos pontos de venda. Em cada
uma dessas etapas, as perdas podem ser minimizadas, sensivelmente, com
aplicação de recursos tecnológicos de conservação dos alimentos, promovendo
maior vida útil ao produto (SIGRIST, 1990).

2.2. Processo de desidratação

Há décadas que os pesquisadores vêm estudando técnicas para preservar e
conservar os alimentos com o objetivo de melhor aproveitá-los em seu estado
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natural. Assim, a desidratação consiste em uma das técnicas de conservação de
alimentos mais antiga (CAMARGO; HAJ-ISA; QUEIROZ, 2007; MELONI, 2003).
É notória a diversificação de estudos apresentados no sentido de analisar os
processos de secagem; alguns consideram as condições do ar, tais como
temperatura, umidade relativa e velocidade, correlacionadas à taxa de secagem do
sólido, enquanto outros consideram as condições do produto com ênfase nos
mecanismos de arraste da umidade. A secagem pode ser definida como remoção de
substâncias voláteis pela ação do calor, ou seja, é um processo de transferência de
calor e massa, consistindo na evaporação da umidade contida no interior do produto
(BARONI, 2004; CAMARGO, 2000).
A desidratação de alimentos, além de diminuir a massa total, reduz a atividade
de água, resultando, como vantagem, o prolongamento da vida útil (GAVA, 2006;
RAUPP et al., 2009). A quantidade de água disponível nos alimentos é a principal
causa de deterioração dos mesmos, sendo a desidratação um método eficaz para a
conservação de frutas e hortaliças. Tal método consiste, basicamente, na secagem
pelo calor feita de modo artificial, e em condições controladas de temperatura,
umidade e corrente de ar.
Vasconcelos e Melo Filho (2010) ressaltam que, além de prolongar a vida útil
dos alimentos, ao se reduzir sua atividade de água, o processo de desidratação
oferece ao consumidor produtos de fácil manuseio, como também, diversifica a
oferta dos mesmos. Além disso, os produtos que são submetidos a tal procedimento,
conservam em grande parte suas características físicas e nutricionais assim que são
reidratados, voltando ao aspecto natural ou sofrendo pouca mudança.

2.2.1 Desidratação osmótica

A desidratação osmótica denominada de desidratação por impregnação e
imersão é caracterizada pela transferência de massa de um meio mais concentrado
para o meio menos concentrado, através da imersão do produto com elevado teor
de umidade, em soluções hipertônicas isoladas, binárias de cloreto de sódio e
sacarose, ou ternárias de cloreto de sódio, sacarose e água. O processo estabelece
a formação de fluxos em contra corrente, promovendo a eliminação da água do
interior do alimento, sem mudança de fase, devido à diferença de potencial osmótico
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que ocorre entre o alimento e a solução osmótica, e o aumento do teor de sólidos
solúveis, através da incorporação da solução, promovendo perda de peso,
resultando em um produto desidratado com umidade intermediária, passível à
submissão de outros processos tecnológicos de conservação pelo calor ou frio,
como refrigeração, congelamento, desidratação, liofilização e atomização (GARCIAMUÑOZ; RIAÑO-LUNA, 1997; MOTTA, 2005; SACCHETTI; GIANOTTI; DALLA
ROSA, 2001;TORREGGIANI, 1993).
A desidratação osmótica minimiza as perdas nutricionais de vitaminas, minerais
e compostos bioativos, bem como, preserva as características sensoriais de
aparência, aroma, cor e textura, portanto têm-se destacado como processo
tecnológico para frutas e hortaliças tanto em processos convencionais como em
desenvolvimento de novos produtos, em função de promover a obtenção de
produtos diferenciados e de maior valor agregado (ALVES; SILVEIRA, 2002; AZAM;
HAQ; HASNAIN, 2013; FERRARI et al., 2011; GOMES; CEREDA; VILPOUX, 2007;
SERENO et al., 2001; SOUZA-NETO et al., 2004; TORREGGIANI; BERTOLO,
2001).
O tipo de soluto utilizado como substância osmótica afeta, significativamente, a
cinética de remoção de água, o ganho de sólidos e o teor de água de equilíbrio.
Açúcares com elevada massa molar promovem maior desidratação e menor
impregnação, como é o caso da sacarose e xarope de glicose, que acarretam a
diminuição do ganho de sólidos e aumento da perda de água, favorecendo a perda
de massa. No caso de vegetais o uso de cloreto de sódio e outros sais são os mais
indicados, pois a força motriz de redução da atividade de água é favorecida devido
ao baixo peso molecular e a rápida penetração nas células do produto (AGNELLI;
MARANI; MASCHERONI, 2005; BOLIN et al., 1983; DIONELLO et al., 2007;
QUEIROZ, 2006; RAOULT-WACK, 1994).
Portanto, os solutos empregados na solução osmótica e as diferentes
proporções das concentrações se constituem em um desafio para muitos
pesquisadores na tentativa de potencializar o processo de desidratação osmótica,
pois a cinética de remoção da água do produto, promovida pelo ganho de sólidos e
da condição de equilíbrio na solução, são fortemente afetados pelo tipo de agente
osmótico, concentração, massa molecular e comportamento iônico do soluto
(QUEIROZ et al., 2007; SILVA et al., 2010; SINGH; KUMAR; GUPTA, 2007). Tem-se
observado em trabalhos a utilização de diferentes tipos de solutos, além dos
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tradicionais e mais utilizados, sacarose e cloreto de sódio, outros que apresentam
alta solubilidade como glicose, frutose, maltose, oligossacarídeos, maltodextrina,
lactose, sorbitol, manitol, xilitol, cerelose, trealose, açúcar invertido e amido
(AZUARA; BERISTAIN; GUTIÉRREZ, 2002; FERRANDO; SPIESS, 2001; FERRARI
et al., 2005; MARTINEZ et al., 2007).
O açúcar invertido na forma de xarope tem demonstrado excelente soluto
osmodesidratante quando utilizado isolado ou na forma combinada com cloreto de
sódio e sacarose. Apesar de poucos estudos apresentados, tem demonstrado que
sua aplicação promove melhor qualidade em termos de aparência, textura, sabor e
aroma, além de favorecer maior remoção da água durante a desidratação
(CAMARGO, 2005; DIONELLO et al., 2007; QUEIROZ et al., 2007).
Por outro lado, devem-se levar em consideração outros aspectos que são
fundamentais para o desempenho da desidratação osmótica, no intuito de
potencializar a transferência de massa entre o produto e o meio osmótico, a
natureza da matéria prima, forma, tamanho, espessura, rigidez e textura,
apresentação física, grau de maturação, variedade, bem como as condições
operacionais de processo, temperatura, agitação, tempo de contato da fração sólida
com o xarope, proporção de produto em relação à solução osmótica (LENART;
PIOTROWSKI, 2001; QUEIROZ et al., 2008; TORREGGIANI; BERTOLO, 2001).
Proporções mais altas de soluções tendem a assegurar uma taxa constante de troca
água/soluto, ao longo do processo. Portanto, são usualmente praticadas em
experimentos laboratoriais, que requerem minimização na variação da composição
da solução, porém, em processos industriais isto se torna inviável, sendo necessário
buscar a redução desta proporção, de modo a garantir a maior transferência de
massa entre produto e solução (RAOULT-WACK, 1994; RIZZOLLO et al., 2007;
RODRIGUES; FERNANDES, 2007; SOUZA et al., 2004).
Os pesquisadores têm demonstrado que a aplicação da desidratação osmótica
em tomates, como um tratamento que antecede à desidratação, promove a
obtenção de produtos com melhoria nos aspectos sensoriais relacionados à cor,
aparência e textura, bem como a redução de perdas dos nutrientes e compostos
funcionais, principalmente o licopeno, além de favorecer a redução do tempo de
desidratação de processos subsequentes.
Azoubel (1999) realizou experimento com tomates tipo cereja, onde, tomates
inteiros foram perfurados com agulha a uma intensidade de 16 furos/cm2 e
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submetidos às soluções osmóticas de cloreto de sódio (10% e 25%) e cloreto de
sódio com açúcar (10% e 25%) à temperatura de 25°C/120 min. Os resultados
demonstraram que a concentração osmótica a 10% de NaCl apresentou melhor
resultado, proporcionou maior taxa de perda de água e menor incorporação do
soluto no produto. Conforme relatado no trabalho de Orlandin, Fontana e Sandri
(2010), tomates tipo cereja cortados em duas partes e sem sementes foram
submetidos à desidratação osmótica em diferentes soluções: sacarose (20%), NaCl
(5%), sacarose (10%) com NaCl (5%), CaCl2 (1%) e polvilho doce (2,5%) por 20 min
à temperatura de 25°C. Os resultados apontaram que o pré-tratamento osmótico
composto por sacarose (10%) e NaCl (5%), foi o mais efetivo, pois reduziu o tempo
de secagem em 27%.
Baroni (2004) realizou estudo com tomates da Débora cortados ao meio e sem
sementes, submetidos ao pré-tratamento osmótico de sal e sacarose e posterior
secagem em cabine a 70°C/8 h. Segundo o autor, as amostras que foram
submetidas ao pré-tratamento com NaCl promoveram maior umidade de equilíbrio
para altas atividades de água e maior difusividade mássica na cinética de secagem,
mas as amostras que continham sacarose na solução osmótica apresentaram menor
grau de encolhimento no produto desidratado. Souza et al. (2004) realizaram
experimento com tomates cortados em fatias e submetidos ao pré-tratamento de
desidratação osmótica em soluções contendo 35% de sacarose e 5% de sal, a
30°C/80 min. Foi verificado que o pré-tratamento osmótico proporcionou a redução
do tempo de secagem em 50%, quando submetidos à secagem convencional, em
função da redução do conteúdo de água inicial.
No processo de desidratação osmótica o ponto crítico é o residual de solução
osmótica liberado, que, se for descartado irá promover aumento do custo
operacional do produto osmo-desidratado (PEIRÓ-MENA al., 2006; QUEIROZ et al.,
2008). Portanto várias propostas enfáticas têm sido apresentadas no intuito de
reduzir este impacto, como, reciclagem, reaproveitamento e reutilização da solução
osmótica nos processos sucessivos, na utilização como ingredientes que poderão
ser incorporados na formulação de outros produtos ou substratos em processos
fermentativos, em função deste residual apresentar elevado valor energético, além
dos nutrientes nobres, como vitaminas e sais minerais, lixiviados dos produtos que
foram imersos na solução (GARCIA-MARTINEZ et al., 2002; PEIRÓ-MENA;
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CAMACHO; MARTÍNEZ-NAVARRETE, 2007; QUEIROZ et al., 2008; RODRIGUES,
2009).
2.2.1.1 Xarope de açúcar invertido

De grande aplicabilidade na indústria de alimentos, o xarope de açúcar
invertido tem sido utilizado como constituinte da solução osmótica, tendo como
benefícios a maior capacidade de remoção da água e a redução da atividade de
água nos produtos (HANSSON; ANDERSSON; LEUFVÉN, 2001), além da facilidade
no manuseio operacional, por ser ingrediente líquido (DIONELLO, et al., 2007).
Camargo (2005), ao desidratar tomate tipo italiano, relatou o efeito da solução
osmótica composta por açúcar invertido (60°Brix) e cloreto de sódio (6,5%), que
potencializou em seis vezes a perda de água no produto, comparado as demais
soluções, de somente açúcar invertido e de sacarose com cloreto de sódio. Segundo
Bernardi et al. (2009) pré-tratamentos em manga, que utilizaram açúcar invertido
promovem maiores alterações na umidade, atividade de água, sólidos solúveis e
perda de massa, além de melhorar a aceitabilidade do produto desidratado.
O açúcar invertido é produzido a partir da hidrólise da sacarose por via química
em meio ácido, por via enzimática em reação catalisada por invertase, ou por resina
de troca iônica, que consiste de uma coluna contendo íons de hidrogênio. A hidrólise
ácida é um processo usual e econômico, consiste de uma operação descontínua à
temperatura de 70 a 80°C, por aproximadamente 2 h, seguido da neutralização com
ácali ou sal (PASCHOALIM, 1990; RODRIGUES et al., 2000).
O grau de inversão vai depender da concentração dos reagentes, temperatura
e tempo de reação, que irá estabelecer a intensidade de quebra da sacarose em
monômeros de glicose e frutose. Promovendo assim a produção de xarope de
açúcar invertido com alto conteúdo de sólidos solúveis e elevada solubilidade da
frutose (QUEIROZ, 2006; RODRIGUES et al., 2000).
O açúcar invertido apresenta capacidade de absorver água, mesmo em
condições de umidade abaixo de 60%, em função da presença da frutose, que age
como excelente agente redutor de atividade da água dos alimentos, além de
proporcionar praticidade de aplicação (DIONELLO et al., 2007; HANSSON;
ANDERSSON; LEUFVÉN, 2001; PODADERA, 2007).
.
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2.2.2 Desidratação em secador adiabático

A desidratação em secador adiabático consiste na remoção da água pelo calor,
promovido pelo ar quente. Geralmente o equipamento é constituído de uma câmara
e disposto em bandejas perfuradas para proporcionar a circulação homogênea do
fluxo de ar quente. Há duas variações para os secadores do tipo cabine, que podem
apresentar bandejas fixas ou bandejas apoiadas sobre uma base móvel. Os
secadores do tipo cabine, com bandejas fixas, são de construção simples e de custo
relativamente baixo. A câmara possui apoio para as bandejas, e a distâncias entre
elas vai depender do produto que será desidratado. Esses tipos de secadores
possuem ventiladores centrífugos ou axiais para realizar a circulação do ar. São os
equipamentos mais utilizados em função do custo mais acessível, da praticidade de
operação e conveniência nas instalações (CHEFTEK; CHEFTEL, 1992; FELLOWS,
2006; MELONI, 2003).
O mecanismo da desidratação se baseia, principalmente, no potencial do ar
ambiente aquecido, que é forçado entre a massa do produto, servindo para conduzir
calor e absorver a umidade do mesmo. O ar quente é aquecido por resistências
elétricas, vapor, chama ou outro mecanismo e direcionado por ventiladores ao
alimento (MACHADO; TOLEDO, 2006; MELONI, 2003; ORDONEZ-PEREDA, 2005;
SILVA; GIORDANO, 2000).
Normalmente são destinados à desidratação de frutas e hortaliças em pequena
escala. Geralmente empregados em operações descontínuas, são flexíveis, de
construção caracterizada por manutenção econômica. O produto em camadas finas
é colocado de forma uniforme sobre as bandejas. As bandejas com o alimento são
dispostas em prateleiras, facilitando o manejo. Possui como inconveniente a
dificuldade de uniformização da taxa de secagem em todo o equipamento, o que
pode gerar produtos desuniformes (FENNEMA, 1993; GAVA, 2006; MACHADO;
TOLEDO, 2006).
Trabalhos têm sido apresentados no sentido de propor alternativas de
processamento de desidratação de frutas e hortaliças, visando à perda de massa,
através da retirada da água, redução de atividade de água, garantindo maior
preservação do produto e minimização das alterações na qualidade do produto
desidratado.
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Em se tratando da desidratação de tomates, outros estudos foram realizados,
com as mais diversas variedades e condições operacionais. Entretanto, a
desidratação dos minitomates inteiros, sem a necessidade de cortar, perfurar ou
remover a pele, antes da desidratação, não tem sido evidente como objeto de
estudo mais efetivo.
No trabalho de Azoubel (1999) tomates tipo cereja foram pré-tratados
osmoticamente e submetidos à secagem em secador tipo gaveta a 50, 60 e 70°C até
atingirem umidade final de 30%. Segundo o autor, as melhores condições de
desidratação foram a 50°C com velocidade do ar de 2,60m.s-1, pois promoveu
aumento da difusividade efetiva e da taxa de secagem e melhores características de
cor, maciez e menor encolhimento do produto desidratado.
Estudos foram realizados com tomates Debora e Rio Grande, submetidos à
desidratação, a 60 e 70°C até umidade de 25 e 35%. Os resultados demonstraram
que a ausência de semente e a menor geometria das amostras promoveram maior
taxa de secagem nas duas variedades. Os testes sensoriais evidenciaram maior
aceitação pela variedade Rio Grande, cortados ao meio e com umidade final de 35%
(CAMARGO, 2000).
Romero-Peña e Kieckbusch (2002) realizaram estudos com tomate da
variedade Santa Clara, cortados e perfurados com agulha, com e sem pele. As
amostras foram desidratadas em secador de bandeja em dois estágios de
temperatura, sendo, no primeiro estágio com variação de 80 a 150°C e no segundo
estágio à temperatura fixa de 60°C. Os autores concluíram que a presença da pele
dos tomates teve influencia negativa na taxa de secagem e que a desidratação
inicial a 80°C/50 min e posterior redução a 60°C/10 h, apresentou taxa de secagem
muito maior do que a secagem contínua a 60°C, mas em temperatura inicial de
100°C ou superior, promoveram escurecimento e degradação dos compostos
aromáticos. O efeito das perfurações com agulhas na superfície do tomate cortado
representaram aumento da taxa de secagem, em função da promoção do aumento
da área de transferência de massa promovida pelos furos, mas os autores
concluíram que a redução do tempo de secagem é inexpressiva, comparada à
complexidade de implantação desta operação no processo.
Nos ensaios realizados com tomates Santa Clara, em fatias, submetidos ao
secador de bandeja, concluiu-se que não houve redução do ácido ascórbico das
amostras submetidas a 100°C/30 min, seguida de 60°C/ 6 h. Houve intensificação da
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cor do produto no início do processo em função da concentração do licopeno, devido
à evaporação da água, mas a partir do momento em que 50% da umidade inicial do
produto foi removida ocorreu a degradação expressiva da cor do produto. Diante dos
resultados do experimento, os autores relataram que a taxa de degradação da cor
do produto está relacionada às condições tempo e temperatura de secagem, e que
processos constituídos por dois estágios, sendo o inicial a temperatura alta por
tempo pré-determinado seguida de um estágio final à temperatura de 60°C,
promovem melhoria no aspecto do produto desidratado (ROMERO-PEÑA;
KIECKBUSCH, 2003).
Camargo (2005) em experimento com tomates tipo italiano, cortados ao meio e
sem sementes, submetidos ao pré-tratamento osmótico, estudou diferentes tipos de
soluções e concentrações osmóticas, em seguida submeteu os tomates à secagem
em secador com circulação de ar caracterizada por dois estágios, primeiro a 80°C/2
h em seguida, o segundo estágio à temperatura de 60°C/10 h, visto que, nestas
condições promoveu a redução do tempo no último estágio de secagem, conforme
outros relatos apresentados (CAMARGO; MORETTI; LICCIARDO, 2002; IGARASHI,
1999; ROMERO-PEÑA, 1999)
No estudo apresentado por Raupp et. al. (2007), tomates da variedade
Carmem cortados, em quatro partes e sem sementes foram desidratados em
secador de bandeja em duplo estágio de secagem 100°C/ 5 h, seguido de 80°C no
segundo estágio, até umidade final do produto de 60%. Os autores concluíram que a
secagem realizada em dois estágios proporcionaram melhor aparência do produto
desidratado e redução no tempo de processamento.
Em estudos realizados por Santos (2008), com tomates do tipo industrial,
inteiros e em metades, submetidos ao pré-tratamento osmótico e secagem em
cabine com ar quente a temperatura de 50, 60 e 70°C, foi observado que as taxas
de degradação do ácido ascórbico foram dependentes dos processos submetidos
nas amostras antes da desidratação, bem como da temperatura de secagem e
verificou-se que, menores taxas de degradação da vitamina C, foram obtidas nos
tomates inteiros do que nos tomates em metades.
Cruz, Braga e Grandi (2012) submeteram tomates da cultivar Dominador
cortados ao meio e sem sementes ao processo de secagem em leito fixo, nas
temperaturas de 55, 65, 75 e 85°C a uma velocidade do ar de 0,5 m s-1. Através das
análises dos resultados verificou-se que o aumento da temperatura de secagem
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influenciou no aumento da coloração escura e na concentração de licopeno, por
outro lado promoveu diminuição da cor vermelha e do teor de ácido ascórbico. Pelos
resultados do teste sensorial pelo método afetivo os tomates tratados a 75°C
obtiveram melhores índices de aceitação e intenção de compra.
No intuito de obter um resultado comparativo de minitomates Sweet Grape
desidratados em secador solar e estufa, Alessi (2010), realizou experimento a partir
de tomates inteiros congelados, submetidos ao pré-tratamento osmótico com 7,5%
de sacarose e 2,5% de cloreto de sódio e posterior secagem em secador solar (72 h)
e secador estufa (60°C/20 h) até que a umidade do produto atingisse 40%. Os
resultados demonstraram que, na desidratação em estufa, houve maior redução da
umidade com relação à desidratação solar, entretanto verificou-se que houve maior
aceitação para os produtos desidratados em secador solar, quando analisados
sensorialmente.

2.2.3 Desidratação por liofilização

O processo de liofilização também denominado por criodesidratação ou
criosecagem, utilizado para conservação de alimentos com alto teor de umidade é
composto por congelamento rápido e sublimação da água em condições de pressão
reduzida. A sublimação da água é o processo de passagem da mesma do estado
sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. O processo é lento e promove
poucas alterações de ordem sensorial e nutricional aos produtos devido às baixas
temperaturas

de

operacionalização.

Neste

procedimento

o

congelamento

proporciona interrupção das reações químicas e das atividades biológicas,
proporcionando a manutenção do sabor e do aroma do produto, pois as reações de
degradação são mínimas a baixas temperaturas. A principal limitação deste
processo é a econômica, uma vez que este é o processo mais oneroso dentre os
processos de desidratação (AYROSA, 1998; AZEREDO, 2004; LIAPIS; BRUTTINI,
2006).
A liofilização é caracterizada por três etapas: congelamento, secagem primária
e secagem secundária. Obtém-se um produto desidratado com baixa umidade
(AZEREDO, 2004; CHANG et al., 2006; GEANKOPLIS, 2003)
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De acordo com Ayrosa (1998), as operações que constituem a liofilização, a
partir de uma abordagem técnica, podem ser descritas sequencialmente como o
resfriamento da amostra, congelação da água livre e dos componentes eutéticos
cristalizáveis, resistência de uma matriz amorfa constituída de solutos não
cristalizáveis, sublimação do gelo a pressão reduzida, remoção da água dos solutos
não cristalizáveis e a dessorção da umidade remanescente na amostra.
Quando comparada a outros processos de desidratação, a liofilização promove
redução significativa de contaminação do produto, degradação promovida pelo calor,
perda de voláteis, minimização das ações enzimáticas, desnaturação de proteínas e
alterações da morfologia do material (FISCHER; BENNET, 1991). Por outro lado, a
liofilização promove a rigidez da estrutura celular dos tecidos, que previne o colapso
da matriz porosa, tornando o alimento mais firme. Esta porosidade permite que o
produto se reidrate facilmente, uma característica indesejável (GEANKOPLIS, 2003;
LIAPIS; BRUTTINI, 2006; OCHOA-MARTINEZ et al., 2012).
Chang et al. (2006) relataram estudo comparativo do processo de liofilização e
desidratação, a partir de tomates (Lycopersicon esculentum Mill.) cortados em
cubos, submetidos ao congelamento a -55°C e posterior liofilização/24 h, e a
desidratação realizada em secador a 80°C/2 h, seguida a 60°C/6 h. Os autores
concluíram que o processo de desidratação em secador promoveu 60% de
degradação do ácido ascórbico, comparado a liofilização que foi de 10%, por outro
lado a liofilização representou perda de 40% do licopeno, enquanto que na
desidratação em secador houve aumento de 170%.
Em trabalho com liofilização de ameixas da variedade Angeleno cortadas e
sem caroço, submetidas ao congelamento a -18°C e posterior liofilização por período
de 48 h, observaram teor de ácido ascórbico na fruta liofilizada de 31,2 mg 100 g-1,
caracterizando boa fonte de vitamina C (GABAS; TELIS-ROMERO; MENEGALLI,
2003).
Oliveira, Afonso e Costa (2011) aplicaram a liofilização em fruta sapoti,
caracterizada pela alta perecibilidade e perda pós-colheita, como proposta de
absorver o excedente da produção e possibilitar a disponibilização de um produto
estável, seguro e de abrangência de mercado mais ampla. Os frutos foram
descascados, fatiados e congelados a -18°C, em seguida, submetidos ao liofilizador
de bancada por 24 h. Os autores concluíram que a liofilização não degradou o acido
ascórbico.
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Na liofilização de polpa de fruta cajá, congeladas a -18°C e submetidas à
liofilização por período de tempo variado. Oliveira (2012) observou maior taxa de
secagem para polpa com adição de 17% de maltodextrina por 24 h de liofilização e
efeito adjuvante na estabilidade do produto em pó.
Vieira, Nicoleti e Telis (2012), relataram em pesquisa com fatias de abacaxi
congeladas a (-14, -24 e -34°C) e posterior liofilização/24 h, que para os produtos
com fatias de menor espessura houve maior retenção de ácido ascórbico, sendo
atribuída à maior taxa de congelamento e, consequentemente, menor o tempo de
secagem e menor cristal de gelo formado. Com relação à textura do produto
liofilizado foi observada maior resistência de ruptura nas amostras com espessura e
temperatura de congelamento intermediário. Quanto à temperatura de congelação, a
temperatura de -24°C foi a mais favorável independente da espessura.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Verificar os aspectos da desidratação de minitomates inteiros da variedade
Sweet Grape, pelo processo de secagem convectiva adiabática e as interferências
do pré-tratamento osmótico e adição de antioxidante.

3.2 Objetivos específicos

Verificar o efeito da perda de água do produto na desidratação osmótica dos
minitomates utilizando combinações de concentração de soluto e temperatura da
solução;
Avaliar o efeito das variáveis temperatura e tempo no secador convectivo
adiabático na obtenção de minitomates inteiros desidratados;
Analisar o efeito da adição de acido cítrico, ácido ascórbico e metabissulfito de
sódio, visando preservar a coloração característica dos minitomates desidratados;
Analisar comparativamente o produto desidratado e o liofilizado, em função
das variações nas características dos produtos acondicionados em embalagem
laminada e armazenados a 5°C±1, no período de 120 dias.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Preparo das amostras

Os minitomates Sweet Grape foram fornecidos pela empresa do grupo NK,
responsável pela produção e comercialização do produto, localizada na cidade de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Os minitomates foram acondicionados em
caixas específicas de papelão ondulado, com capacidade de 10 kg, em seguida
transportados em veículo refrigerado à temperatura de 15°C±3, para a planta de
processamento do laboratório de Engenharia de Alimentos da Faculdade de
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Metodista de Piracicaba, no
Campus de Santa Bárbara d´Oeste, Estado de São Paulo.
Imediatamente após o transporte, os minitomates foram selecionados
visualmente com relação à aparência, coloração, uniformidade, tamanho, grau de
maturação e ausência de danos físicos. Os frutos selecionados foram higienizados
em água corrente para a retirada de sujidades superficiais e sanitizados através de
imersão em solução de cloro a 200 mg.L-1 (dicloro isocianurato de sódio dihidratado 3% de cloro ativo) durante 15 min
Após a sanitização, os frutos foram drenados em peneiras de aço inoxidável
durante 10 min e dispostos em papel toalha para absorção do residual de água da
superfície. Os minitomates foram acondicionados em embalagens flexíveis de
polietileno de baixa densidade, de tamanho 35x45 cm e espessura de 30µm,
contendo aproximadamente 1,5 kg de minitomates em cada unidade de embalagem.
As embalagens foram vedadas em seladora Tec-Maq, modelo AP 450; em seguida,
os pacotes foram dispostos em caixas plásticas brancas e rígidas 66x43 cm e
colocados em prateleiras da câmara de congelamento marca Schmidt STR-6, com
capacidade de 24 m³, à temperatura de -22°C±2, por um período de
aproximadamente 15 dias, até o momento da realização dos processos
experimentais. O experimento foi realizado no Laboratório de Frutas e Hortaliças do
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN/ESALQ) em Piracicaba.
Os minitomates Sweet Grape inteiros, congelados foram transportados de Santa
Barbara d´Oeste a Piracicaba, em caixas de poliestireno expandido (80x60x40 cm)
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em trajeto de 15 min. No laboratório os minitomates foram dispostos em freezer
(Metalfrio – Vertical) na mesma temperatura.
As análises do experimento foram realizadas Laboratório de Frutas e Hortaliças
do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN/ESALQ), com
exceção das determinações de licopeno, cloreto de sódio, sulfito e microbiológicas
que foram realizados no laboratório de Engenharia de Alimentos da Faculdade de
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (UNIMEP). Nas amostras do estudo
comparativo entre produtos desidratados e liofilizados, o teor de licopeno foi
quantificado no Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL.
O processo experimental dos minitomates é representado na Figura 3 em
forma de fluxograma. As etapas do experimento foram constituídas por: tratamento
osmótico com diferentes soluções osmóticas; desidratação adiabática em diferentes
temperaturas, em amostras pré-tratadas osmoticamente; aplicação do antioxidante e
acidulante durante o pré-tratamento osmótico e posterior desidratação adiabática;
desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico com incorporação do
antioxidante e acidulante; e a liofilização.

51

Minitomates
RECEPÇÃO

SELEÇÃO

LAVAGEM/
SANITIZAÇÃO

DRENAGEM/
ENVASE

Sacarose
Cloreto de Sódio
Açúcar Invertido

I

CONGELAMENTO

(-22ºC)

Acido Ascórbico
Ácido Cítrico
Metabissulfito de sódio

DESIDRATAÇÃO
OSMÓTICA

DESIDRATAÇÃO
ADIABÁTICA

LIOFILIZAÇÃO

ENVASE

ARMAZENAMENTO
REFRIGERADO
(5º C)

Figura 3- Fluxograma do processamento de minitomates Sweet Grape
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4.2 Desidratação osmótica

Na desidratação osmótica foram estabelecidos cinco tratamentos com
diferentes concentrações de sacarose, cloreto de sódio e açúcar invertido para a
desidratação dos minitomates (Tabela 1), representadas por unidades experimentais
codificadas, para facilitar a interpretação dos resultados apresentados.
Tabela 1- Pré-tratamento osmótico de minitomates Sweet Grape em diferentes
concentrações
Solutos Osmóticos
Amostras

Sacarose

Cloreto de sódio

Açúcar invertido

(%)

(%)

(°Brix)

DOT1

15

5

-

DOT2

-

5

60

DOT3

-

5

70

DOT4

15

5

60

DOT5

15

5

70

Nota: DOT1= Desidratação Osmótica Tratamento 1; DOT2= Desidratação Osmótica Tratamento 2;
DOT3= Desidratação Osmótica Tratamento 3; DOT4= Desidratação Osmótica Tratamento 4; DOT5=
Desidratação Osmótica Tratamento 5.

As soluções osmóticas constituídas de sacarose e cloreto de sódio foram
estabelecidas por intermédios de pesquisas de outros autores (ALESSI, 2010;
AZOUBEL, 1999; BARONI, 2004; ROMERO-PEÑA; KIECKBUSCH, 2002; SOUZA,
2004) com adaptações nas concentrações em função de pré testes realizados, bem
como a utilização de xarope de açúcar invertido (BERNARDI et al., 2009;
CAMARGO, 2005; DIONELLO et al., 2007). Foram estabilizadas as temperaturas
das soluções a 25°C e 45°C, em banho-maria (Marconi TE- 550). A proporção de
tomate e solução osmótica utilizada nos tratamentos foi de 1:4, respectivamente.
Aproximadamente treze unidades de minitomates, previamente selecionados e
congelados, com peso médio de 8 g, totalizando aproximadamente 100 g por
amostra, foram aprisionadas em envoltório flexível de grade plástica e imersas nas
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soluções de tratamento osmótico, de modo que todas as unidades ficassem
submersas na solução.
A cada período de amostragem os minitomates eram retirados da solução
osmótica, enxaguados rapidamente com água destilada, para retirar o excesso de
solução, e enxugados imediatamente em papel toalha para posterior pesagem em
balança digital semi-analítica (Micronal B3600) com precisão de 0,01 g. Este
processo foi realizado de 15 em 15 min, até um tempo pré-determinado de 120 min,
o que possibilitou o fornecimento de dados para as análises e escolha do melhor
processo de desidratação osmótica.

4.2.1 Preparo das soluções osmóticas

As soluções osmóticas foram preparadas com açúcar cristal da marca
comercial Colombo, em embalagem de 5 kg e sal refinado da marca comercial
Cisne, em embalagem de 1 kg, adquiridos no comércio de Piracicaba; xarope de
açúcar invertido, acondicionado em tambores de 30 kg, fornecido pela Indústria e
Comércio de Produtos Alimentícios, Cristallina Ltda., da cidade de Rafard, Estado de
São Paulo, apresentando teor de sólidos solúveis de 78°Brix, pH 5,3 e grau de
inversão 70%, expresso em certificado de análise.
No preparo da solução osmótica, foi necessário fazer a diluição do xarope de
açúcar invertido, com água potável, em volume calculado por balanço de massa. A
diluição ocorreu à temperatura ambiente, sob agitação, até a concentração de
sólidos solúveis desejada, que foi conferida utilizando-se refratômetro digital Kruss
Optronic, modelo DR 201-95.
A quantidade de cloreto de sódio e sacarose a serem utilizados foi calculada
em relação ao peso do tomate congelado e incorporado à solução osmótica já
diluída. No tratamento que não apresentou solução (DOT1), os solutos, após
pesados, foram homogeneizados e adicionados sobre os minitomates, de forma a
dispersar e promover a impregnação dos mesmos em toda a sua superfície.
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4.2.2 Determinação de perda de massa e incorporação de sólidos

O cálculo da perda de massa do produto após desidratação foi baseado na
massa inicial antes da desidratação osmótica em função da massa do material
desidratado, através do balanço analítico, conforme a eq. (1) (CAMARGO, 2005).

 mf 
PM (%) = 1 −
 ×100
 mi 

(1)

onde,
PM = Perda de Massa (%p/p);
Mi = Peso dos minitomates no tempo inicial (g);
mf = Peso dos minitomates após o tratamento osmótico (g).

O teor de sólidos totais incorporados pelos minitomates durante a desidratação
osmótica foi quantificado conforme a eq. (2) (CAMARGO, 2005).

 (STf × mf ) − (STi × mi ) 
IS (%) = 
 × 100
mi



onde,
IS = Incorporação de Sólidos (%p/p);
STi = Teor de sólidos solúveis no tempo inicial (°Brix);
STf = Teor de sólidos solúveis após o tratamento osmótico (°Brix);
mi = Massa dos minitomates no tempo inicial (g);
mf = Massa dos minitomates após o tratamento osmótico (g).

(2)
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4.2.3 Análises dos minitomates processados por desidratação osmótica

O efeito do deslocamento de massa e a redução da atividade de água dos
minitomates, em diferentes combinações de soluto e temperaturas, durante a
desidratação osmótica, foi verificado pela perda de massa em função do tempo,
através da determinação mássica a cada intervalo de tempo (0, 15, 30, 45, 60, 75,
90 e 120 min). Neste experimento também foram realizadas as análises de teor de
umidade, sólidos solúveis, atividade de água e sólidos totais nos produtos após
desidratação osmótica.
Foi utilizado delineamento experimental em esquema fatorial duplo 5x2 (5
concentrações osmóticas e 2 temperaturas), com 3 repetições para cada tratamento.
Nesta etapa do experimento constituiu-se de 30 amostras, de 100 g, totalizando 3 kg
de minitomates.
As análises dos minitomates congelados e após a desidratação osmótica foram
realizadas em três repetições de amostras e duplicata para cada amostra.

4.3 Desidratação adiabática

Previamente à desidratação adiabática foi realizado o pré-tratamento osmótico,
em solução composta por açúcar invertido (60° Brix), sacarose (15%) e cloreto de
sódio (5%), à temperatura de 25°C por 50 min. A concentração e temperatura da
solução foram estabelecidas a partir dos melhores resultados do experimento
anterior; as etapas da desidratação osmótica foram realizadas conforme descrito no
item 4.2.
Após a drenagem por 10 min, os minitomates foram dispostos em bandejas do
secador tipo cabine (MARCONI - MA 035/3BXI/TOM), dimensão 920x720x1140 cm,
câmara interna dupla em inox AISI 304, circulação de ar, velocidade de 1 m s-1,
sistema de termoestabilização eletrônica, variação ±1°C, capacidade 216 L,
contendo 10 bandejas perfuradas em inox AISI 304.
4.3.1 Condições do processo de desidratação adiabática
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Na desidratação adiabática dos minitomates Sweet Grape foi utilizada a
metodologia em duplo estágio, que consistiu em maior temperatura no primeiro
estágio seguido de redução no segundo estágio (CAMARGO, 2005; CHANG et al.,
2006; IGARASHI, 1999; ROMERO-PEÑA, 1999). Foram estabelecidas as seguintes
condições operacionais: 80°C/2 h, que possibilitaria a retirada da água periférica de
forma intensa, preservando as características do produto; após esse intervalo foi
ajustada a temperatura, conforme proposta do experimento (Tabela 2).

Tabela 2- Minitomates Sweet Grape submetidos à desidratação adiabática, em
diferentes temperaturas (°C)
Temperaturas (°C)
Amostras
1º Estágio

2º Estágio

DA50

80

50

DA60

80

60

DA70

80

70

DA80

80

80

Nota: DA50= Desidratação adiabática 80°C/50°C; DA60= Desidratação adiabática 80°C/60°C; DA70=
Desidratação adiabática 80°C/70°C; DA80= Desidratação adiabática 80°C/80°C.

O secador foi ligado previamente e ajustado à temperatura de trabalho, depois
de estabilizada a temperatura, os minitomates foram dispostos em bandejas
perfuradas e inseridos no secador.
Foram identificadas três bandejas para o monitoramento da perda de massa
durante o processo, sendo a primeira na parte superior, a segunda na parte inferior e
a terceira na parte central do secador. A cada intervalo de tempo (1 hora), foram
realizadas as pesagens das bandejas em balança digital semi-analítica (Micronal
B3600) precisão de 0,01 g. Nesse mesmo intervalo de amostragem foi realizada a
rotação da posição das bandejas no secador, na tentativa de garantir a
homogeneidade do produto. A quantidade mássica final do produto desidratado foi
determinada em função da massa inicial menos a relação dos parâmetros, umidade
inicial do produto e umidade final desejada (30% em base úmida), com resultados
expressos em g, conforme eq. (3).
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 100 − Ui 

Mf ≡ Mi − 
 100 − Uf 

(3)

Onde,
Mf = Massa final do produto seco (g);
Mi = Massa inicial;
Ui = Umidade inicial do produto (% b.u.);
Uf = Umidade final do produto (30% b.u.).

Após o término do período de desidratação foi desligada a fonte de calor do
equipamento e mantida apenas a circulação de ar, que promoveu o resfriamento do
produto. Em seguida, os tomates desidratados de cada tratamento foram
acondicionados em embalagem laminada composta de poliéster metalizado, adesivo
e polietileno (90x60 cm e 100 µm de espessura) selados e mantidos a 5°C±1, por 24
h, em refrigerador industrial da marca Gelopar de 6 portas, medindo (1,82x0,62x1,88
m), volume 1.200 L, para promover a uniformização e o equilíbrio da umidade do
produto.
O acondicionamento final foi realizado após 24 h, quando os minitomates foram
subdivididos em amostras de 100 g cada, embaladas em embalagens laminadas,
constituídas de poliéster metalizado, adesivo e polietileno (16x22 cm), espessura de
100 µm e lacradas (Seladora TEC-MAQ AP-450). As embalagens com os produtos
foram armazenadas à temperatura refrigerada de 5°C±1 e submetidas às análises
experimentais.

4.3.2 Análises do processamento de desidratação adiabática

O efeito da temperatura na desidratação adiabática de minitomates Sweet
Grape, com relação à perda de massa, foi realizado através do monitoramento
durante a desidratação nos períodos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 h. As
concentrações de sólidos solúveis, redução da atividade de água, alterações da
firmeza, cor e nos teores de ácido ascórbico e licopeno, foram realizadas nas
amostras após a desidratação.
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Para cada unidade experimental foram utilizados 6 kg de minitomates
congelados, totalizando 24 kg no experimento.
As análises físico-químicas desta fase do experimento foram realizadas em 3
repetições de amostras e duplicata para cada amostra. Exceto para as análises de
firmeza e cor, que foram feitas 10 vezes, no intuito de amenizar os possíveis efeitos
de variabilidade nos resultados obtidos.

4.4 Aplicações de antioxidante e acidulante
Depois de estabelecida a temperatura da desidratação adiabática que
apresentou melhor desempenho na fase 2, em relação à perda de massa, redução
da atividade de água, concentração de sólidos solúveis, preservação dos aspectos e
características do produto desidratado, os minitomates previamente congelados
foram submetidos à desidratação osmótica em solução composta por açúcar
invertido (60°Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%), e variações nas
proporções de ácido ascórbico, metabissulfito de sódio e ácido cítrico (Tabela 3).
A aplicação de antioxidantes (ácido ascórbico e metabissulfito de sódio) para
amenizar as alterações das características físicas estruturais e de cor; também do
acidulante ácido cítrico, para o controle microbiano no produto desidratado; foram
estudadas

com

diferentes

combinações

e

concentrações

de

ingredientes

(CAMARGO, 2005; CAMARGO; MORETTI; LICCIARDO, 2002; LATAPI; BARRET,
2006; MURATORE et al., 2008; SANTOS-SÁNCHEZ, 2012; SRA; SANDHU;
AHLUWALIA, 2011).
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Tabela 3- Ácido ascórbico, metabissulfito de sódio e ácido cítrico incorporados na
solução osmótica
Ácido Ascórbico

Metabissulfito de

Ácido cítrico

(mg L-1)

sódio (mg L-1)

(g L-1)

TAA1

0

0

0

TAA2

1500

100

6

TAA3

750

50

3

TAA4

1000

50

3

Tratamentos

Nota: TAA1=Tratamento 1, amostra controle; TAA2=Tratamento 2 com adição de antioxidante e
acidulante; TAA3=Tratamento 3 com adição de antioxidante e acidulante; TAA4=Tratamento 4 com
adição de antioxidante e acidulante.

4.4.1 Condições do processo de aplicação de antioxidante e acidulante

Nesta etapa do experimento, o antioxidante e acidulante foram dissolvidos na
solução aquosa, durante a preparação da solução osmótica. Em seguida, os
minitomates congelados foram submetidos à desidratação osmótica, conforme
metodologia descrita no item 4.2 e à desidratação adiabática à temperatura de
80°C/2 h e 70°C/11 h, de acordo com a metodologia descrita no item 4.3.

4.4.2 Análise dos minitomates desidratados após aplicação de antioxidante e
acidulante

Para verificar o efeito da adição de antioxidante e acidulante durante a
desidratação osmótica dos minitomates, foram realizadas as análises de atividade
de água, sólidos solúveis, cor, firmeza, sulfito, e ácido ascórbico.
Nessa fase do experimento foram realizados 4 tratamentos, sendo utilizados 4
kg de minitomates congelados, para cada unidade experimental, totalizando 16 kg.
Cada tratamento foi analisado em 3 repetições de amostras e duplicata para
cada amostra. Exceto para as análises de firmeza e cor, que foram repetidas 10
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vezes, no intuito de amenizar os possíveis efeitos de variabilidade nos resultados
obtidos.

4.5 Desidratação adiabática e liofilização - Comparação dos produtos
desidratado e liofilizado

Na desidratação adiabática minitomates foram submetidos ao pré-tratamento
osmótico em solução de açúcar invertido (60° Brix), sacarose (15%) e cloreto de
sódio (5%), e adição dos antioxidantes, ácido ascórbico (750 mg L-1), metabissulfito
de sódio (50 mg L-1) e acidulante ácido cítrico (3 g L-1), em função dos resultados
obtidos nas etapas anteriores. O procedimento foi conduzido conforme metodologia
descrita no item 4.2. Em seguida foram submetidos à desidratação adiabática em
duplo estágio, 80°C/2 h e 70°C/11 h seguindo a mesma metodologia do item 4.3. Foi
estabelecido o tratamento controle em que os minitomates após o descongelamento
sob refrigeração foram desidratados sem o prévio tratamento osmótico, utilizando as
mesmas atividades operacionais.
No processo de liofilização, os minitomates tiveram os mesmos prétratamentos adotados na desidratação adiabática, com o diferencial de que, depois
de drenados em peneiras (10 min), foram submetidos ao congelamento a -35°C
(ultracongelador Klimaquip - UK 20). Em seguida os produtos foram acondicionados
em embalagens flexíveis de polietileno de baixa densidade, espessura de 50 µm e
tamanho 35x45 cm, contendo aproximadamente 1,5 kg de minitomates em cada
unidade de embalagem. As embalagens foram vedadas em seladora elétrica (TecMaq, modelo AP 450), e dispostas em caixas de poliestireno expandido. Os produtos
foram mantidos congelados a -20°C e transportados para a indústria Liotécnica,
localizada em Embu das Artes, Estado de São Paulo, a 136 km de Piracicaba. Na
indústria as amostras foram submetidas a -35°C e liofilizadas por 18 h. Na
liofilização também foi obtido o controle, a partir de minitomates sem o prétratamento osmótico.
Os produtos obtidos, tanto após a desidratação adiabática quanto a liofilização,
foram acondicionados em embalagem laminada constituída de poliéster metalizado,
adesivo e polietileno (90x60 cm; e espessura 100 µm) e mantidos sob refrigeração à
temperatura de 5°C±1 por 24 h; em seguida, foram embalados em laminados de
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poliéster metalizado, adesivo e polietileno (16x22 cm, espessura de 50 µm). As
amostras foram mantidas sob refrigeração 5°C±1 e submetidas às análises
experimentais, conforme planejamento.

4.5.1 Análise dos produtos desidratados em secador adiabático e liofilizador

Na desidratação adiabática foram realizados dois tratamentos, e cada unidade
experimental foi composta por 25 kg de minitomates congelados, totalizando 50 kg,
enquanto na liofilização foram aplicados dois tratamentos de 42 kg de minitomates
congelados em cada unidade experimental, totalizando 84 kg. Nestes experimentos,
foi aplicado delineamento fatorial duplo (4x5), composto por 4 tratamentos de
desidratação, 5 períodos de análises (1, 30, 60, 90 e 120 dias).
As análises foram realizadas em três repetições de amostras e duplicata para
cada amostra, quanto aos parâmetros de umidade, atividade de água, sólidos
solúveis, acidez titulável total, ratio, sólidos totais, concentrações de ácido ascórbico
e licopeno. Com exceção de cor, firmeza que foram realizadas 10 medições.
Primeiramente as amostras desidratadas e liofilizadas foram submetidas às
análises microbiológicas. Após resultados favoráveis é que foram avaliados
sensorialmente por 100 provadores não treinados, pelos testes de aceitação e
intenção de compra.

4.6 Análises físico-químicas

4.6.1 Umidade

A determinação da umidade (%) das amostras foi realizada pelo método
gravimétrico, secagem em estufa a 105°C até peso constante, pela quantificação da
perda de massa, de acordo com metodologia 950.46 AOAC (2005).
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4.6.2 Teor de sólidos solúveis

O teor de sólidos solúveis expresso em °Brix foi quantificado em refratômetro
digital portátil Kruss Optical - DR 201 - 95 (Alemanha), método 932.12 AOAC (2005).
As amostras foram trituradas com auxílio de mixer Black & Decker, SB-06, sendo
necessário realizar diluições com água destilada, nas amostras desidratadas (1:3) e
nas amostras liofilizadas (1:20); as amostras in natura e congeladas não foram
diluídas.

4.6.3 Sólidos totais

A determinação de sólidos totais foi realizada em estufa a 105°C até peso
constante e os resultados expressos em (%) conforme metodologia de Lara et al
(1976).

4.6.4 Atividade de água

A determinação da atividade de água (Aw) das amostras foi realizada com as
amostras esmagadas sem diluição, através de leitura direta no equipamento digital
AQUALAB - Decagon CX-2 (EUA), temperatura de 28°C±2.

4.6.5 Ácido ascórbico

O ácido ascórbico foi determinado por titulometria com o indicador DCFI (2,6dicloroindofenol-sódio) de acordo com metodologia 967.21 AOAC (2005). Os
resultados foram expressos em g de ácido ascórbico 100 g-1 de produto. Foi
necessário realizar a diluição do produto em água destilada, seguida de trituração e
homogeneização em mixer Black & Decker (SB-06).
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4.6.6 Licopeno

A determinação do teor de licopeno das amostras foi realizada em
espectrofotômetro UV-Vis - FEMTO modelo 800 XI, de acordo com a metodologia
analítica de separação e extração dos compostos, com solventes orgânicos
(RODRIGUEZ-AMAYA, 2001; RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004).
Os teores de licopeno também foram determinadas por HPLC no Centro de
Ciência e Qualidade de Alimentos (CCQA) do Instituto de Tecnologia de Alimentos
(ITAL), Campinas, Estado de São Paulo, segundo a metodologia proposta por
Carvalho, Collins e Rodriguez-Amaya (1992).

4.6.7 Cor

A cor foi realizada por checagem direta no produto na região equatorial,
utilizando-se o colorímetro Color Meter CR 400B da marca Konica Minolta Sensing,
com fonte iluminante D65, submetido a calibração em padrão branco de porcelana
y= 93,7; x=0,3157 e y=0,3322 (BIBLE e SINGHA, 1993). Foram registradas as
mudanças na coloração, brilho e saturação das cores através do valor L
(Luminosidade), do valor a* (vermelho ao verde), e do valor b* (amarelo ao azul)
(Minolta, 1998). A partir desses dados foram calculados os valores de Croma, e do
ângulo de cor Hue conforme McGuire (1992).

4.6.8 Firmeza

A firmeza foi analisada utilizando o penetrômetro Fruit Hardness Tester - PTR
300, com ponteira de 3 mm, e leitura direta da compressão, expressa em Newton
(N), sendo realizada na região equatorial de cada amostra (COELHO, 1994).
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4.6.9 Teor de cloreto de sódio

O teor de cloreto de sódio foi quantificado pela metodologia titulométrica, com
solução de nitrato de prata e indicador de cromato de potássio (5%), de acordo com
o método de Mohr modificado (RANGANNA, 1977) e o resultado foi expresso em %
NaCl.

4.6.10 Sulfito

Sulfitos foram determinados através da análise de cromatografia iônica,
utilizando o equipamento da marca METROHM com detector eletroquímico, que
consistiu na separação e quantificação dos ânions em coluna de troca iônica
(ANDERSON et al., 1986).

4.6.11 pH

O pH foi determinado em potenciômetro marca TECNAL - TEC 3 - MP, a partir
do produto diluído em água destilada (1:3), triturado e homogeneizado em mixer
Black & Decker, SB-06, utilizando a metodologia 981.12 da AOAC (2005).

4.6.12 Acidez titulável total

A acidez titulável total foi quantificada pelo método titulométrico, com titulante
NaOH (0,1 mol.L-1) até estabilização do pH a 8,1 (ponto de viragem da fenolftaleína,
correspondente ao ponto que todo ácido cítrico foi consumido), pelo método 942.15
AOAC (2005).

65
4.6.13 Ratio

O ratio foi determinado pela relação entre os teores de sólidos solúveis e de
acidez titulável. O ratio corresponde ao balanço entre o doce e o ácido da amostra
(MAEDA; ANDRADE, 2003).

4.7 Análises microbiológicas

A

fim

de

verificar

as

condições

higiênico-sanitárias

dos

processos

experimentais, bem como, a seguridade do produto, foram realizadas análises
microbiológicas, para cada período e antes da realização das análises sensoriais,
sendo avaliados os parâmetros microbiológicos para coliformes a 45°C/g,
Salmonella spp/25 g e estafilococos coagulase positiva/g para produtos desidratados
e liofilizados à base de frutas e hortaliças (RDC n° 12 de 02 de janeiro de 2001 ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária) (BRASIL, 2001). Também foram
realizadas as análises de psicrotróficos e contagem de bolores e leveduras
(DOWNES; ITO, 2001).

4.8 Análise sensorial

Para realização da análise sensorial o projeto foi avaliado e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da ESALQ/USP em 20 de março de 2013 (Processo
n° 115), por estar de acordo com a Resolução CSN 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde, (Anexo-A).
Após os resultados favoráveis nas análises microbiológicas e aprovação do
projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa é que foram aplicados os testes
sensoriais no laboratório de Análise Sensorial do Departamento de Agroindústria,
Alimentos e Nutrição (ESALQ/USP). A equipe foi composta por 100 provadores não
treinados incluindo homens e mulheres na faixa etária entre 18 e 55 anos,
consumidores de tomate desidratado, e com disponibilidade e interesse em
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participar dos testes, cientes do experimento conduzido, pela concordância com o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Para analise sensorial de aceitação foi utilizada a escala hedônica estruturada
mista de 9 pontos, em que os extremos são correspondentes a 0=desgostei
extremamente e 9=gostei extremamente. Foram analisados os atributos de
aparência, cor, aroma, sabor, textura e impressão global, para cada amostra
(FERREIRA et al., 2000; MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2006).
Para a intenção de compra, utilizou-se a escala de 5 pontos, variando desde
1=certamente não compraria e 5=certamente compraria (BEHRENS; SILVA;
WAKELING, 1999).
Os resultados os teste foram classificados em 3 níveis de atitude do
consumidor: atitude favorável, representada pelos provadores que expressaram as
afirmações "certamente compraria" e "provavelmente compraria"; em atitude
indiferente, que contemplaram as afirmações "talvez compraria/talvez não
compraria" e atitude desfavorável, para as afirmações "provavelmente não
compraria" e "certamente não compraria".
As amostras foram preparadas de acordo com os critérios estabelecidos nos
procedimentos de Boas Práticas (GERMANO, 2003), para garantir as condições
higiênico-sanitárias e segurança do produto. As amostras foram servidas em copos
descartáveis de 50 mL, codificados com números aleatórios de 3 dígitos, servidas de
forma monádica, juntamente com utensílio garfo descartável.
Os provadores avaliaram as amostras em cabines individuais, utilizando luz
branca, foram disponibilizados copo de água e torrada tradicional para neutralizar o
palato entre uma amostra e outra. Os provadores foram orientados a provar cada
amostra e registrar suas impressões, na ficha de avaliação (Figura 4).
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Análise sensorial de Tomate Sweet Grape desidratado

Nome: ______________________________________ Data: _________
Teste de Aceitação
Avalie CADA AMOSTRA codificada e use a escala abaixo para indicar o quanto você gostou
ou desgostou.

9- Gostei muitíssimo
8- Gostei muito
7- Gostei moderadamente
6- Gostei ligeiramente
5- Nem gostei/nem desgostei
4- Desgostei ligeiramente
3- Desgostei moderadamente
2- Desgostei muito
1- Desgostei muitíssimo

amostra

aparência

cor

aroma

textura

sabor

impressão
global

Teste de Intenção de Compra
Avalie CADA AMOSTRA codificada e use a escala para indicar a sua intenção de compra.
5- Certamente compraria

amostra

Intenção de compra

4- Provavelmente compraria
3- Talvez compraria/ Talvez não compraria
2- Provavelmente não compraria
1- Certamente não compraria

Figura 4- Modelo de ficha para os testes de Aceitação e Intenção de Compra
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4.9 Análise estatística

Os resultados das análises físico-químicas e sensoriais foram avaliados
estatisticamente pelo programa Statistical Analysis System modelo 9.2 (SAS, 2005)
e submetidos à análise da variância (ANOVA) para o teste F. As médias foram
comparadas pelo teste de comparação múltipla de Tukey, ao nível de significância
de 5%. Para análise de perda de massa foi realizado o ajustamento do modelo de
regressão, com os respectivos coeficientes de determinação (R2).

4.10 Disposição dos resíduos de análises

O projeto de pesquisa foi enviado e aprovado pelo comitê de Ética Ambiental
na Pesquisa da ESALQ-USP (Anexo-B).
Os resíduos químicos gerados das análises foram armazenados no entreposto
do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição e destinados a tratamentos
específicos no Laboratório de Gerenciamento de Resíduos Químicos da ESALQUSP.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Desidratação Osmótica

5.1.1 Caracterização do produto da desidratação osmótica

Na desidratação osmótica de minitomates Sweet Grape inteiros a 25°C
apresentaram características visuais do fruto de forma íntegras e mantiveram
preservadas suas estruturas físicas durante todo o processo. Com o aumento da
temperatura da solução para 45°C, o processo se tornou operacionalmente inviável,
uma vez que promoveu o amolecimento excessivo dos frutos, que foram verificados
visualmente, dificultando o manuseio e a manutenção da integridade das amostras,
o que pode estar relacionado ao fato das amostras terem sido previamente
congeladas (Figura 5).

A

B

C

Figura 5- Minitomates Sweet Grape congelados e após desidratação osmótica
A=minitomates congelados; B=minitomates após desidratação osmótica (25°C);
C=minitomates após desidratação osmótica (45°C)
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Durante o congelamento dos minitomates Sweet Grape inteiros, foram
observadas fissuras na película da superfície, as quais facilitaram a exsudação do
material interno, conforme relatado por Alessi et al. (2013). Não houve necessidade
de realizar cortes, perfurações, ou retirada da pele dos minitomates para promover a
transferência do fluxo osmótico, conforme verificado em outros trabalhos (ARIAS et
al.,

2000;

CAMARGO,

2005;

HEREDIA

et

al.,

2010;

ROMERO-PEÑA;

KIECKBUSCH, 2002). As características físico-químicas, tanto para minitomates in
natura como também para minitomates após o congelamento estão apresentadas na
Tabela 4.

Tabela 4- Análises físico-químicas dos minitomates in natura e congelados (22°C)
Umidade

Sólidos solúveis

Sólidos Totais
Aw

Amostras
(%)

(°Brix)

(%)

MTIN

94,40 ±0,34

6,92 ±0,19

0,988 ±0,03

5,59 ±0,34

MTC

90,45 ±0,60

8,60 ±0,21

0,984 ±0,05

9,55 ±0,60

Nota: Valores médios; Desvio padrão; MTIN= Minitomates in natura; MTC= Minitomates congelados
(-22°C); Aw= Atividade de água.

De acordo com os valores obtidos verificou-se que houve um aumento de 24%
na concentração de sólidos solúveis nos minitomates congelados; já com relação
aos sólidos totais houve um incremento, passando de 5,5% para 9,55%, em
decorrência da redução do teor de umidade no produto, em torno de 4,2%,
promovido pelo processo de congelamento (-22°C).

5.1.2 Comportamento da umidade

Os valores médios de umidade do produto foram mais expressivos em termos
de redução para os tratamentos cuja solução osmótica foi composta pelos três
ingredientes – sacarose, cloreto de sódio e açúcar invertido (DOT4-25 e DOT5-25) –
os quais não diferiram significativamente entre si ao nível de 5% de significância.
Entretanto, quando comparados aos outros tratamentos com apenas dois
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ingredientes – açúcar invertido e cloreto de sódio (DOT2-25 e DO3T-25) e sacarose
e cloreto de sódio DOT1-25 – na mesma temperatura, foram verificadas diferenças
expressivas (Tabela 5).

Tabela 5- Umidade (%) dos minitomates desidratados por imersão em diferentes
soluções osmóticas por 120 min
Tratamentos

25°C

45°C

DOT1

85,49 ±0,76 Ba

89,72 ±1,38 Aa

DOT2

77,39 ±0,40 Bb

87,48 ±1,09 Ab

DOT3

78,03 ±0,67 Bb

86,11 ±1,12 Ac

DOT4

71,62 ±0,35 Bc

85,29 ±1,10 Ac

DOT5

71,34 ±0,71 Bc

85,49 ±1,28 Ac

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DOT1= Desidratação com solução osmótica de sacarose
(15%) e cloreto de sódio (5%); DOT2= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60°
Brix) e cloreto de sódio (5%); DOT3= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (70°
Brix) e cloreto de sódio (5%); DOT4= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60°
Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%); DOT5= Desidratação com solução osmótica de açúcar
invertido (70° Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). Médias seguidas da mesma letra
maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey
em nível de 5% de probabilidade.

Os tratamentos realizados a 25°C apresentaram redução de umidade
significativa (p<0,05), e demonstraram maior efeito quando comparados com os
mesmos tratamentos a 45°C, em função do material ter apresentado características
de maior sensibilidade à degradação com o aumento da temperatura. Foi possível
observar que as amostras a 45°C tenderam a se desintegrar, fato que dificultou o
deslocamento da água do interior dos tecidos.
A redução da umidade é um dos fatores que deve ser levado em consideração
no momento da escolha do tratamento osmótico, pois está diretamente relacionado
com a perda de água do produto, promovido pelo gradiente osmótico. Outros
trabalhos têm demonstrado esta relevância (AZOUBEL, 1999; IGARASHI, 1999;
KOWALSKA; LENART, 2001; TONON, 2005) a partir de diferentes soluções
osmóticas e variadas formas de apresentação do produto.
Corroborando com os resultados encontrados, Camargo (2005) em estudo com
desidratação osmótica de tomates italiano, cortados ao meio, demonstrou maior
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perda de água em tratamento osmótica constituído de açúcar invertido (65°Brix),
sacarose (25%) e cloreto de sódio (6,5%).
Berthier e Queiroz (1999), ao estudarem a desidratação osmótica em manga,
com solução de sacarose, nas concentrações de 40, 55 e 70°Brix; os autores
observaram redução significativa (p<0,05), em relação aos teores de umidade e
concluíram que o processo mais adequado foi o que utilizou solução a 55°Brix, pois
a 70°Brix, a solução mostrou-se instável, de difícil solubilização e promoveu a
formação de depósitos de cristais de sacarose.

5.1.3 Teores de sólidos solúveis e sólidos totais

Analisando os teores de sólidos solúveis, das amostras osmodesidratadas,
constatou-se um aumento proporcional à medida que as concentrações dos solutos
foram aumentadas, conforme Tabela 6.
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Tabela 6- Sólidos solúveis (°Brix) e sólidos totais (%) dos minitomates desidratados
em diferentes soluções osmóticas por 120 min em diferentes
temperaturas
Tratamentos

25°C

45°C

Sólidos solúveis (° Brix )
DOT1

10,70 ±0,20 Be

11,40 ±1,02 Ae

DOT2

14,52 ±0,17 Ad

13,02 ±1,21 Bd

DOT3

16,68 ±0,07 Ac

15,18 ±1,02 Bc

DOT4

17,77 ±0,15 Ab

17,23 ±0,98 Bb

DOT5

19,56 ±0,28 Aa

18,06 ±1,12 Ba

Sólidos totais (%)
Tratamentos

25°C

45°C

DOT1

14,51

±0,76 Ac

10,27

±1,38 Bc

DOT2

22,84

±0,40 Ab

12,52

±1,09 Bb

DOT3

21,87

±0,76 Ab

13,89

±1,24 Bab

DOT4

28,38

±0,36 Aa

14,71

±1,10 Ba

DOT5

28,66

±0,71 Aa

14,50

±1,28 Ba

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DOT1= Desidratação com solução osmótica de sacarose
(15%) e cloreto de sódio (5%); DOT2= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60°
Brix) e cloreto de sódio (5%); DOT3= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (70°
Brix) e cloreto de sódio (5%); DOT4= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60°
Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%); DOT5= Desidratação com solução osmótica de açúcar
invertido (70°Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). Médias seguidas da mesma letra
maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey
em nível de 5% de probabilidade.

Comparando os tratamentos que apresentaram maiores teores de sólidos
solúveis a 25°C (DOT5 e DOT4) pode-se perceber uma diferença significativa
(p<0,05)

entre

19,56°

Brix

e

17,77°Brix,

em

decorrência

das

diferentes

concentrações do açúcar invertido utilizado a 70°Brix e 60°Brix.
Conforme apresentado na Tabela 6, a redução do teor de sólidos solúveis para
os demais tratamentos foi significativa (p< 0,05), de forma que as amostras do
tratamento DOT1 a 25°C foram as que apresentaram os menores valores de sólidos
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solúveis, em torno de 1,8 vezes menores que da amostra do tratamento DOT5 nas
mesmas condições.
Quando se compara as diferentes temperaturas utilizadas nos procedimentos
de desidratação osmótica, observa-se efeito significativo com relação aos teores de
sólidos solúveis a 45°C e um comportamento análogo para os tratamentos a 25°C,
que promoveram um aumento proporcional, à medida que as concentrações dos
solutos foram aumentando, ainda que naquela temperatura o processo não tenha
apresentado desempenho operacional satisfatório.
Diferentemente dos resultados obtidos neste experimento, Camargo, Moretti e
Licciardo (2002) relataram que ao desidratarem osmoticamente tomates fatiados e
sem sementes observaram que os teores de sólidos solúveis das amostras
aumentaram à medida que era promovido um aumento na temperatura da solução
osmótica. O mesmo foi descrito em trabalho de Covre (2013) ao desidratar
osmoticamente carambolas em diferentes temperaturas.
Por outro lado, Dionello et al. (2007), ao desidratarem osmoticamente fatias
de abacaxi em diferentes temperaturas de solução, verificaram que não houve efeito
significativo em relação ao teor de sólidos solúveis nas amostras.
Com relação aos teores de sólidos totais, constatou-se que a 25°C os
tratamentos DOT5 e DOT4 apresentaram maiores valores em relação aos demais
tratamentos de forma significativa, no entanto esse efeito não foi mantido quando
comparado entre eles.
Entretanto foi observada a redução dos sólidos totais nos tratamentos DOT2 e
DOT3 de forma significativa (p<0,05) em relação as diferentes temperaturas.
Verificando os teores de sólidos totais, quando comparadas às temperaturas
das soluções osmóticas, foi observado um efeito significativo, através da redução
nos valores à 45°C, em função da ineficiência do processo, nesta temperatura.

5.1.4 Comportamento da atividade de água no produto desidratado

O efeito da atividade de água no produto em relação aos diferentes
tratamentos pode ser observado na Figura 6.
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1
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0,96

0,94

25ºC
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0,92

0,9
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Tratamentos

Figura 6- Atividade de água dos minitomates desidratados por 120 min em diferentes soluções
osmóticas
DOT1= Desidratação com solução osmótica de sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%);
DOT2= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60° Brix) e cloreto de sódio
(5%); DOT3= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (70° Brix) e cloreto de
sódio (5%); DOT4= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60° Brix),
sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%); DOT5= Desidratação com solução osmótica de
açúcar invertido (70°Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=6)

Ao analisar o efeito da atividade de água entre os tratamentos osmóticos,
(Figura 6) verificou-se que o tratamento DOT4, foi o que apresentou menor redução,
quando comparado aos demais tratamentos a mesma temperatura.
Ao comparar os valores de atividade de água do produto in natura com o
tratamento DOT4 a 25°C, percebe-se redução de 4,2%. A utilização de açúcar
invertido na solução osmótica contribuiu para a redução da atividade de água no
produto, devido à elevada solubilidade da frutose e a difícil cristalização da glicose,
que potencializou a capacidade em reduzir a atividade de água do alimento
(HANSSON; ANDERSSON; LEUFVÉN, 2001), fato que promoveu a redução do
tempo das etapas posteriores do processo.
Já com relação às temperaturas das soluções osmóticas, foi observado que,
para todos os tratamentos, em temperaturas à 25°C, houve maior redução da
atividade de água, promovido pela perda de massa e ganho de sólidos.
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5.1.5 Efeito da perda de massa e incorporação de sólidos

A etapa do experimento, em que os minitomates previamente congelados
foram submetidos aos tratamentos com variações nas concentrações osmóticas,
após 120 min de imersão na solução, a 25 e 45°C, está representado na Figura 7.
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Figura 7- Perda de massa total (%) dos minitomates desidratados em diferentes soluções osmóticas
DOT1= Desidratação com solução osmótica de sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%);
DOT2= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60° Brix) e cloreto de
sódio (5%); DOT3= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (70° Brix) e
cloreto de sódio (5%); DOT4= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60°
Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%); DOT5= Desidratação com solução osmótica
de açúcar invertido (70°Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=6)

Observou-se que a maior perda de massa ocorreu no tratamento DOT4
(xarope de açúcar invertido (60° Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%),
seguido do DOT5 (solução osmótica composta por xarope de açúcar invertido (70°
Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). O efeito desta solução osmótica em
potencializar a perda de massa do produto remete ao conceito de que o açúcar
invertido, por apresentar menor estrutura molecular, em comparação com a
sacarose, possibilitou maior interação com a superfície do produto e promoveu
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aumento no diferencial do potencial osmótico, favorecendo a eliminação da água da
superfície (DIONELLO et al., 2007; HANSSON; ANDERSSON; LEUFVÉN, 2001;
PODADERA, 2007).
Em experimentos relatados por Camargo (2000), ao desidratar osmoticamente
fatias de tomate Andreia, foi constatado que em solução osmótica composta por
xarope de açúcar invertido (60° Brix) e cloreto de sódio (6,5%), resultou em 26,18%
de perda de massa no produto, valores relativamente próximos aos encontrados
neste experimento, de 28,98% e 27,42% respectivamente, para os melhores
resultados obtidos (DOT4 e DOT5).
Além da contribuição do açúcar invertido, em promover o efeito positivo na
perda de massa total, a adição do cloreto de sódio e sacarose, contribuiu para
potencializar esta perda, visto que as amostras dos tratamentos DOT2 e DOT3, que
eram compostas somente com variações nas concentrações de açúcar invertido e
cloreto de sódio, apresentaram redução dos valores de perda de massa. O efeito
positivo da solução desidratante composta por sacarose e cloreto de sódio tem sido
demonstrado em outros trabalhos (BARONI, 2004; ROMERO-PEÑA,1999; SHI et
al.,1997; TONON, 2005).
No entanto, em função da molécula de água apresentar menor peso molecular
que a da sacarose, houve uma difusão favorecida, predominando a taxa de perda de
água em relação ao ganho de sólidos durante o processo osmótico (SOUZA-NETO
et al., 2004). Este mesmo princípio foi relatado por Silva et al. (2010) que ao
desidratarem tomate Santa Cruz, utilizando pré-tratamento osmótico, constituído por
solução de sacarose e cloreto de sódio, obtiveram maior efeito na desidratação em
consequência da pressão osmótica mais acentuada, que estimulou a saída de água
do produto, quando comparado com outro tratamento, no qual foi utilizado apenas o
cloreto de sódio.
Verificou-se também que na desidratação osmótica de tomate cereja, utilizando
soluções de cloreto de sódio (20%), sacarose (55°Brix) e solução ternária de 27,5%
de sacarose e 10% de cloreto de sódio, Heredia et al. (2010) puderam confirmar,
através de observações microscópicas do tecido celular do produto, a capacidade da
sacarose em preservar a integridade estrutural celular.
No presente trabalho observou-se que o tratamento DOT1, que consistiu na
aplicação direta de sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%) sobre o produto,
propiciou fração reduzida de perda de massa quando comparado com outros
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tratamentos, em razão da dificuldade da transferência de massa para o meio
osmótico, pela ausência da solução aquosa que auxiliou esse gradiente.
Nesta etapa do experimento foi possível observar que a temperatura da
solução osmótica teve influência na eficiência do processo de perda de massa. A
temperatura de 25°C apresentou melhores resultados para todos os tratamentos e
com o aumento da temperatura para 45°C houve redução de 28 a 36% para os
tratamentos com diferentes soluções osmóticas (DOT2, DOT3, DOT4, DOT5) e de
66% para o tratamento DOT1 (Figura 5). Um dos fatos observados, é que em função
dos minitomates terem sido previamente congelados, o aumento da temperatura
promoveu o amolecimento e a desestruturação física do produto e dificultou o fluxo
de transferência de massa entre a solução e a superfície do produto. Este fato não
foi observado para os tratamentos a 25°C.
Diferentemente do que foi constatado neste experimento, Camargo (2005)
demonstrou que a desidratação osmótica de tomate em diferentes temperaturas da
solução (45 e 60°C) não colaborou para a diferença na eficiência do processo, talvez
pelo fato de se tratar de outra variedade e principalmente por se tratar de tomates in
natura.
O comportamento da perda de massa durante a desidratação osmótica, em
relação ao tempo (Figuras 8 e 9) apresentou um perfil similar para os tratamentos a
25° e 45°C. Verificou-se que no início do processo a taxa de perda foi mais
acentuada, até um período de aproximadamente 50 min, em seguida ocorreu
diminuição na perda de massa do produto, tendendo a uma variação mínima.
Este mesmo comportamento da curva foi observado por Azoubel e Murr (2004)
em estudos com tomate cereja submetido à desidratação osmótica em sacarose
(25%) e cloreto de sódio (10%) à temperatura de 25°C, que justificaram o ocorrido
devido à diferença da força motriz entre a solução osmótica e a superfície do fruto.
Baroni (2004) demonstrou em seu experimento que a solução ternária
constituída por sacarose (60°Brix) e NaCl (5%) na desidratação osmótica de tomates
cortados ao meio, apresentaram o mesmo comportamento de perda de massa mais
acentuada no início do processo.
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Figura 8- Perda de massa dos minitomates a 25°C
DOT1= Desidratação com solução osmótica de sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%);
DOT2= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60° Brix) e cloreto de sódio
(5%); DOT3= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (70° Brix) e cloreto de
sódio (5%); DOT4= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60° Brix),
sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%); DOT5= Desidratação com solução osmótica de
açúcar invertido (70°Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=3)

Heredia et al. (2010) observaram que o período de redução máxima da perda
de massa está diretamente relacionado com as características e tipos do produto
além das condições do tratamento osmótico.

80
30
DOT1: y= -0,0011x 2
DOT2: y= -0,0018x 2
DOT3: y= -0,0022x 2
DOT4: y= -0,0028x 2
DOT5: y= -0,0027x 2

Perda de massa (admenssional)

25

+ 0,1967x
+ 0,3115x
+ 0,3865x
+ 0,4827x
+ 0,4536x

- 0,2216; R² = 0,9501
+ 0,5683; R² = 0,9614
+ 0,5429; R² = 0,9659
+ 0,3514; R² = 0,9631
+ 0,7138; R² = 0,9555

20

15

10

5
DOT1

DOT2

DOT3

DOT4

DOT5

0
0

15

30

45

60

75

90

105

120

Período (min)

Figura 9- Perda de massa dos minitomates a 45°C
DOT1= Desidratação com solução osmótica de sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%);
DOT2= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60° Brix) e cloreto de
sódio (5%); DOT3= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (70° Brix) e
cloreto de sódio (5%); DOT4= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60°
Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%); DOT5= Desidratação com solução osmótica
de açúcar invertido (70°Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=3)

A Figura 9 nos permitiu observar que apesar do efeito da temperatura da
solução osmótica (25°C e 45°C) ter sido significativo em relação à perda de massa,
ambos apresentaram o mesmo comportamento, em que, no início do processo
prevaleceu maior taxa de perda, e após 50 min, aproximadamente, observou-se
tendência ao equilíbrio do sistema.
Verificou-se que o ganho de sólidos apresentou aumento significativo (p<0,05)
(Figura 10) para os tratamentos DOT5, DOT4 e DOT1 em função do aumento da
temperatura, que promoveu o amaciamento dos tecidos vegetais, podendo ter
levado ao rompimento das células o que facilitou a incorporação dos sólidos da
solução osmótica, no fruto. O mesmo não ocorreu para os tratamentos DOT3 e
DOT2, que apresentaram inexpressivas alterações.
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Figura 10- Incorporação de sólidos na desidratação osmótica a 25°C e 45°C
DOT1= Desidratação com solução osmótica de sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%);
DOT2= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60° Brix) e cloreto de
sódio (5%); DOT3= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (70° Brix) e
cloreto de sódio (5%); DOT4= Desidratação com solução osmótica de açúcar invertido (60°
Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%); DOT5= Desidratação com solução osmótica
de açúcar invertido (70°Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio (5%). Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença
significativa pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade.

Ao comparar o ganho de sólidos entre os tratamentos que continham sacarose,
cloreto de sódio e açúcar invertido, verificou-se redução significativa no tratamento
DOT4 (p<0,05) quando comparado com o tratamento DOT5, que continha maior
concentração de xarope de açúcar invertido. O aumento na concentração da solução
osmótica pode ter levado à saturação da solução e à extrapolação do limite de
solubilidade dos agentes, dificultando a troca osmótica e promovendo a
incorporação de sólidos (MAEDA; LORETO, 1998).
Estudos demonstraram que o processo de desidratação osmótica mais eficaz
tende ao menor incorporação de sólidos para preservar as características originais
do produto in natura e maior perda de massa, que resultará em menor atividade de
água, reduzindo o tempo de processos complementares (LENART, 1996; MARTIM;
WASZCZYNSKYJ; MASSON, 2007; TREGUNNO; GOFF, 1996).
Portanto nesta etapa do experimento, diante dos resultados apresentados
definiu-se que a melhor condição de desidratação osmótica foi constituída de
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solução composta por açúcar invertido (60° Brix), sacarose (15%) e cloreto de sódio
(5%), à temperatura de 25°C/50 min.

5.2 Desidratação Adiabática

5.2.1 Perda de massa na desidratação adiabática

A perda de massa dos minitomates no processo de desidratação adiabática em
função do tempo de permanência no secador está representada na Figura 11.
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Figura 11- Perda de massa dos minitomates submetidos à desidratação adiabática
DA50= Desidratação adiabática 80°C/2 h em seguida 50°C/ 31 h; DA60= Desidratação
adiabática 80°C/2 h em seguida 60°C/25 h; DA70= Desidratação adiabática 80°C/2 h em
seguida 70°C/ 11 h; DA80= Desidratação adiabática 80°C/10 h. Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=3)
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Foi possível verificar comportamento acelerado de perda de massa no início do
processo em função da temperatura mais elevada (80°C) e pelo fato da amostra
estar úmida, o que favoreceu a expulsão da água periférica. Esta taxa de perda
acentuada permaneceu por mais tempo nos tratamentos em que a temperatura do
segundo estágio foi mais elevada e, conforme foi reduzindo a temperatura do
segundo estágio, percebeu-se a diminuição da massa de água evaporada, com o
tempo de secagem. Por esta razão houve variação nos tempos de secagem e, para
que os minitomates atingissem aproximadamente 30% de umidade final, foram
necessárias 31 h no tratamento DA50, 25 h no DA60, 11h no DA70 e 8 h no DA80.
Este mesmo comportamento de redução do tempo com o aumento da
temperatura foi relatado por Muratore et al. (2008) ao desidratarem tomates cereja
em metades, à temperaturas de 40, 60 e 80°C, foram gastos 25, 10 e 5 h,
respectivamente.
De acordo com Lewicki, Vu-Le e Pomaranska-Lazuka (2002) o tratamento
osmótico também pode ter influenciado na redução do tempo de desidratação, em
função das amostras terem apresentado menor quantidade de água no início da
desidratação, que foram removidas durante o pré-tratamento osmótico.
Em estudos de desidratação de fatias de tomates a 45, 50 e 60°C, SantosSánchez et al. (2012) observaram que a redução nos tempos de desidratação, entre
os tratamentos, foi de aproximadamente 1 h. Demiray, Tulek e Yilmaz (2013)
também relataram comportamento similar ao desidratarem tomates cortados em
quatro partes, demonstraram que, com o aumento da temperatura houve a redução
no tempo de desidratação, sendo gastos 20 h a 60°C, 14 h a 70°C, 12 h a 80°C, 10
h a 90°C e 8 h a 100°C.
A desidratação em duplo estágio, que consistiu em maior temperatura no início
do processo e redução subsequente, pode ter contribuído para a redução do tempo
total de secagem, conforme foi observado por (CAMARGO, 2005; CHANG et al.,
2006; RAUPP et al., 2007).

5.2.2 Caracterização do produto da desidratação adiabática

No processo de desidratação adiabática, a redução de umidade dos
minitomates foram estabelecidas para proporcionar um produto com redução na
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atividade de água, no intuito de garantir a estabilidade do produto; entretanto, tevese a preocupação em considerar os aspectos de textura e cor, além da minimização
das perdas dos compostos. Uma vez que as alterações mais ocorrentes neste
processo

de

desidratação

são,

degradação

de

pigmentos;

reações

de

escurecimento; condensação de hexoses e componentes aminoácidos; oxidação de
ácido ascórbico; além das alterações de aparência e textura, promovidas pelas
condições do processo e cultivar do produto (AL-SHAIBANI; GREIG,1979;
LICHTENTHALER, 1987; LOWER; THOMPSON, 1996).
O efeito da temperatura na desidratação adiabática de minitomates Sweet
Grape está representado na Tabela 7, em que são apresentados os diferentes
tratamentos.
A redução da umidade foi maior nos tratamentos DA80 e DA70, sendo que
estes não apresentaram efeito significativo entre eles, mas diferiram dos demais
tratamentos. A relação entre a perda de água e o aumento da temperatura foi
relativamente proporcional, influenciado pelas características do produto e a maneira
com que a água está distribuída na amostra, podendo interferir no gradiente durante
a desidratação (AZOUBEL, 1999; CRUZ; BRAGA; GRANDI, 2012; SANTOS, 2008),

Tabela 7- Umidade, sólidos solúveis, Aw e sólidos totais dos minitomates após
desidratação adiabática
Umidade

Sólidos solúveis

Sólidos totais
Aw

Tratamentos
(%)

(°Brix)

(%)

DA50

52,56 ±0,84 a

27,80 ±0,41 d

0,906 ±0,04 a

47,43 ±0,84 c

DA60

41,20 ±0,22 b

30,97 ±0,60 c

0,852 ±0,04 a

58,79 ±0,22 b

DA70

35,78 ±0,74 c

41,10 ±0,66 a

0,749 ±0,04 b

64,21 ±0,74 a

DA80

35,02 ±0,22 c

38,12 ±0,69 b

0,864 ±0,04 a

64,97 ±0,22 a

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DA50= Desidratação adiabática 80°C/2 h em seguida 50°C/ 31
h; DA60= Desidratação adiabática 80°C/2 h em seguida 60°C/25 h; DA70= Desidratação adiabática
80°C/2 h em seguida 70°C/ 11 h; DA80= Desidratação adiabática 80°C/10 h. Médias seguidas da
mesma letra em coluna não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey em nível de 5% de
probabilidade
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Ao observar o teor de sólidos solúveis entre os tratamentos, verificou-se que
ocorreu um efeito significativo (p<0,05), sendo que, temperaturas mais baixas no
segundo estágio (50 e 60°C) apresentaram concentrações de sólidos solúveis
menores, promovendo efeito significativo quando comparados aos demais
tratamentos, em função das temperaturas mais baixas terem proporcionado menor
perda de água do produto.
Mas a partir do momento que estas temperaturas foram aumentando percebeuse aumento proporcional do teor de sólidos solúveis, exceto para a maior
temperatura do tratamento (80°C) que houve redução na taxa de incorporação,
quando comparado ao tratamento a 70°C.
A atividade de água no produto apresentou maior redução no tratamento
DA70 e promoveu efeito significativo quando comparada aos demais tratamentos;
apesar de apresentarem variações nas médias, os demais tratamentos não diferiram
entre si em nível de 5% de significância. Observou-se que a redução da atividade de
água está relacionada com a concentração dos sólidos solúveis, que por sua vez,
pode ter influência na preservação e conservação do produto por mais tempo
(DEMIRAY;

TULEK;

YILMAZ,

2013;

IGARASHI,

1999;

ROMERO-PENÃ;

KIECKBUSCH, 2002).
Quanto ao teor de sólidos totais verificou-se que à medida que foi elevada a
temperatura de desidratação; apesar de não apresentar diferença significativa ao
nível de 5% de significância, quando comparados entre os tratamentos DAT80 e
DAT70, resultaram em efeito significativo em relação aos demais tratamentos. Esta
variação apresentada nos permitiu demonstrar que o teor de sólidos totais no
produto desidratado está relacionado diretamente com a quantidade de água
extraída durante a desidratação. Com a redução da temperatura houve diminuição
proporcional dos sólidos totais de forma significativa.
Verificou-se que o efeito da temperatura de desidratação foi significativo
(p<0,05) para a degradação do ácido ascórbico, pois à medida que aumentou a
temperatura do secador ocorreu um aumento na degradação do ácido ascórbico,
(Tabela 8). De acordo com Araujo (2011) esta perda pode ser resultante da
degradação dos ácidos orgânicos durante a desidratação, em função das moléculas
dos componentes estarem muito próximas e favoreceram a interação entre elas,
além da formação de microcapilares promovidos pela saída da água, o que facilitou

86

o acesso do oxigênio e a remoção da água de hidratação, protetora dos sítios
reativos das moléculas.
Tabela 8- Ácido ascórbico, licopeno e firmeza dos minitomates após desidratação
adiabática
Ácido ascórbico

Licopeno

(mg. 100 g1)

(mg. 100 g1)

DA50

18,55 ±0,84 a

12,02 ±1,06 a

7,18 ±0,99 c

DA60

15,14 ±0,48 b

11,79 ±0,24 a

10,01 ±1,04 b

DA70

14,94 ±0,43 b

11,83 ±0,41 a

11,02 ±1,04 b

DA80

12,12 ±0,18 c

11,52 ±0,16 a

17,76 ±1,35 a

Tratamentos

Firmeza (N)

Nota: Valores das médias; Desvio padrão. . DA50= Desidratação adiabática 80°C/2 h em seguida
50°C/ 31 h; DA60= Desidratação adiabática 80°C/2 h em seguida 60°C/25 h; DA70= Desidratação
adiabática 80°C/2 h em seguida 70°C/ 11 h; DA80= Desidratação adiabática 80°C/10 h. Médias
seguidas da mesma letra em coluna não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey em
nível de 5% de probabilidade

De acordo com os valores obtidos neste experimento o teor de ácido ascórbico
em minitomates in natura foi de 27,58 mg 100 g1 e, após o congelamento, foi
constatada redução para 24,27 mg 100 g1, sendo que, após desidratação adiabática
foi reduzido para 18,55 mg 100 g1 na menor temperatura DA50 e para 12,12 mg 100
g1 na maior temperatura DA80.
O efeito da temperatura na degradação do ácido ascórbico foi evidenciado em
pesquisa realizada por Zanoni et al. (1999), que demonstraram a degradação de
forma acentuada, em tomates cortados ao meio e submetidos à desidratação
convectiva à temperatura de 110°C.
Chang et al. (2006) estudaram tomates da espécie Lycopersicon esculentum
Mill, em cubos e sem sementes, submetidos à desidratação adiabática em duplo
estágio a 80°C/2 h e 60°C/6 h. Os autores reportaram redução de 61% no conteúdo
de ácido ascórbico.
Do mesmo modo, Camargo (2005) ao avaliar o efeito da degradação do ácido
ascórbico, em tomates tipo italiano, cortados ao meio sem sementes, previamente
submetidos à desidratação osmótica (solução de açúcar invertido e cloreto de sódio)
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e posterior desidratação adiabática, em duplo estágio (80°C/2 h e 60°C/10 h),
demonstraram uma redução de 62% do ácido ascórbico em relação ao produto in
natura.
Ao comparar os tratamentos DA60 e DA70, constatou-se que, apesar da
degradação do acido ascórbico ter sido maior no segundo tratamento, este não
apresentou efeito significativo quando comparado com o primeiro tratamento,
podendo ser representado com uma redução média de 45% no teor de ácido
ascórbico. Essa menor degradação pode ter ocorrido devido ao fato de que neste
experimento os minitomates apresentavam-se inteiros e com pele, permitindo menor
exposição dos compostos e, consequentemente, um retardamento na degradação
do ácido ascórbico.
Este fato também foi evidenciado por Santos (2008) ao desidratar tomates da
variedade Pera, submetidos à pré-tratamentos de retirada de pele, mantidos inteiros
e cortado ao meio, concluiu que a quantidade de ácido ascórbico retida nos tomates
mantidos inteiros foi maior, quando comparado aos demais tratamentos, pelo fato da
pele ter promovido condição favorável de menor exposição do produto ao oxigênio e
por sua vez, menor oxidação do ácido ascórbico.
Ao verificar o teor de licopeno dos produtos submetidos à desidratação
adiabática em diferentes temperaturas, conforme apresentado na Tabela 8, foi
possível perceber que não houve efeito significativo entre os tratamentos (p>0,05).
Mas considerando que nas amostras de minitomates Sweet Grape in natura foram
quantificados valores médios de licopeno de 8,65 mg 100 g1 e após a desidratação,
observou-se um aumento de 39% para o tratamento DA50, que correspondeu à
menor temperatura do processo e um aumento de 33% para o tratamento DA80, em
que os produtos foram desidratados na maior temperatura do experimento (80°C).
Os resultados permitiram inferir que, o efeito da temperatura no aumento das
concentrações de licopeno, durante a desidratação adiabática, foi promovido pelas
características de estabilidade do mesmo, quando submetidos a processos térmicos
conforme relatado por Zanoni et al. (1999). Como complementação, o licopeno
provavelmente se encontra mais ligado à porção de fibras insolúveis e à pele do
tomate, proporcionando maior liberação a partir da matriz celular em função do
rompimento da parede celular, estimulado pelo aquecimento (TOOR; SAVAGE,
2006).
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Corroborando com os dados experimentais, trabalhos têm relatado o aumento
do teor de licopeno em tomates quando submetidos a diferentes processos térmicos
(CRUZ; BRAGA; GRANDI, 2012; DEWANTO et al., 2002; HADLEY et al., 2002;
HEREDIA; BARRERA; ANDRÉS, 2007; TONUCCI et al., 1995).
Com relação à variável firmeza, constatou-se efeito significativo da temperatura
(p<0,05) na desidratação adiabática. Na Tabela 8 é possível observar que com o
aumento da temperatura de secagem houve um acréscimo na rigidez do produto,
sendo representada pela evolução da tensão resultante no produto, estabelecendo
maior firmeza nas amostras.
Ao comparar os valores de firmeza entre os tratamentos DA60 e DA70,
verificou-se que não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre si ao
nível de 5% de significância, mas diferiram significativamente do tratamento DA50,
representando uma redução média nos valores de firmeza de 31%, cuja temperatura
foi a menor aplicada neste experimento. Por outro lado, quando comparado ao
tratamento de maior temperatura DA80, foi possível observar aumento médio
significativo de 69% para os valores de firmeza.
Em estudos apresentados por Heredia, Barrera e Andrés (2007), ao
compararem a força máxima exercida sobre o produto desidratado em relação ao
produto in natura, demonstraram que na desidratação de tomate cereja houve menor
resistência à força de compressão na polpa, do que na pele do tomate, em função
do efeito do tratamento osmótico, ter promovido maior maciez nos tecidos. De
acordo com Chitarra e Chitarra (2005), é possível correlacionar às medições de
firmeza, que demonstram a resistência da força de compressão do equipamento
exercida sobre o material, com a percepção humana de firmeza na mastigação.
A cor do produto é definida como um dos principais parâmetros de
aceitabilidade para o consumidor, pois representa um dos elementos dentre os que
compõem o impacto visual do produto. Na desidratação adiabática, a cor do produto
representou uma das variáveis que sofreram alterações com a temperatura. Na
Tabela 9 os valores de L* presumiram a luminosidade da cor do produto, e
revelaram o quanto a amostra ficou mais escura (valor 0) ou mais clara (valor 100)
(MINOLTA, 1998).
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Tabela 9- Parâmetros de cor dos minitomates após desidratação adiabática
Tratamentos

L

Croma

Hue

NAT

35,05 ±1,11 a

37,08 ±0,89 a

38,31 ±1,03 a

DA50

30,29 ±1,14 b

35,91 ±1,06 b

35,15 ±0,86 c

DA60

28,43 ±0,84 c

37,33 ±0,55 a

36,54 ±1,12 b

DA70

28,35 ±0,74 c

37,24 ±0,97 a

36,71 ±0,73 b

DA80

25,34 ±1,60 d

34,69 ±1,15 c

37,37 ±0,85 b

Nota: Valores das médias; Desvio padrão. NAT= minitomates in natura; . DA50= Desidratação
adiabática 80°C/2 h em seguida 50°C/ 31 h; DA60= Desidratação adiabática 80°C/2 h em seguida
60°C/25 h; DA70= Desidratação adiabática 80°C/2 h em seguida 70°C/ 11 h; DA80= Desidratação
adiabática 80°C/10 h. Médias seguidas da mesma letra em coluna não apresentam diferença
significativa pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

Os produtos submetidos à desidratação adiabática engendraram uma redução
significativa na luminosidade (p<0,05), acentuada pelo aumento da temperatura
durante o processo. Entretanto, ao comparar os tratamentos DA60 e DA70,
verificou-se que, apesar de apresentarem diferentes valores médios de redução na
luminosidade, não acusaram efeito significativo entre si.
A redução da luminosidade, influenciada pela temperatura, resultou em um
produto mais escuro, comparado ao produto in natura, em função da ocorrência do
processo de escurecimento não enzimático caracterizada pela reação de Maillard,
que promoveu a formação de compostos escuros (CRUZ; BRAGA; GRANDI, 2012;
SANTOS-SÁNCHEZ et al., 2012). Além disto, outros fatores como, a oxidação de
ácidos orgânicos oriundos do produto, bem como, a reação de caramelização,
contribuíram para o escurecimento dos produtos desidratados (FELLOWS, 2006).
Diferentemente do ocorrido neste experimento, Alessi et al. (2013) ao
desidratarem minitomates Sweet Grape, não verificaram efeito significativo (p> 0,05)
de luminosidade entre os produtos, in natura, submetidos à desidratação
convencional e solar. Esse fato pode ter ocorrido, devido as diferenciações nas
condições de processo, equipamentos e sazonalidade das matérias primas, ou até
mesmo, no processo de amostragem analítica.
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A cromaticidade ou saturação da cor quantifica o gradiente do afastamento do
eixo central no diagrama CIELAB, variando de uma região difusa, que representa a
mistura de todas as cores (valor 0), até uma região de cor pura (valor 60) (MINOLTA,
1998).
A saturação da cor dos minitomates desidratados nos tratamentos DA60 e
DA70, não apresentou efeito significativo ao nível de 5% de significância (Tabela 9),
quando comparado ao produto in natura, demonstrando que ocorreu estabilidade da
cromaticidade durante o tratamento térmico. De maneira oposta, temperaturas de
desidratação, tanto a mais alta (DA80) como a mais baixa (DA50), demonstraram
redução na saturação da cor e diferiram estatisticamente dos demais tratamentos,
bem como dos minitomates in natura.
Temperaturas de desidratação adiabáticas mais elevadas (DA80) promoveram
maior remoção de água do produto, e maior oxidação do conteúdo de ácido
ascórbico, influenciando, portanto, de forma negativa nas características do produto,
uma vez que, as reações de oxidação podem contribuir na perda do brilho em
produto desidratado (RAMOS et al., 2008). Antagonicamente, temperaturas de
desidratação adiabáticas menos elevadas (DA50) representaram produtos com
menores concentrações de sólidos totais, desfavorecendo a saturação da cor
vermelho.
Em experimento realizado por Heredia et al. (2010), tomates cereja
desidratados em micro-ondas apresentaram redução na saturação de cor, em
função do tempo de processamento. Já Alessi et al. (2013), ao submeterem
minitomates Sweet Grape aos processos de desidratação solar e em estufa,
relataram efeito significativo na redução da saturação da cor tendo como referência
o produto in natura.
O ângulo de cor Hue representa o ângulo de tonalidade e caracteriza a
qualidade da cor do produto, que indica uma variação entre as cores e sua nuances,
que são segmentados em quadrantes, permeando entre 0° (vermelho), 90°
(amarelo), 180° (verde) e 270° (azul) (MINOLTA, 1998).
Comparando os valores do ângulo de cor Hue entre o produto in natura e após
a desidratação adiabática, percebeu-se uma redução dos valores apresentados,
demonstrando um efeito significativo (p<0,05) da temperatura do processo, o que
favoreceu a intensificação da cor vermelha, principalmente pela elevação dos teores
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de sólidos solúveis e aumento na concentração de licopeno, uma vez que este é
caracterizado pela coloração avermelhada.
Conforme valores expressos na Tabela 9 foram observados que entre os
tratamentos DA60, DA70 e DA80 não houve diferença significativa em relação à
tonalidade da coloração do produto, mas estes diferiram do tratamento de menor
temperatura DA50, que representou maior redução, apesar deste tratamento ter sido
pouco eficaz em relação a outras variáveis analisadas.
Diante dos resultados discutidos nesta etapa do experimento foi estabelecido
que as melhores condições da desidratação adiabática em duplo estágio a 80°C/2 h
seguido da redução para 70°C/11 h.

5.3 Efeito das aplicações de antioxidante e acidulante

O efeito das aplicações de antioxidante e acidulante no processo de
desidratação dos minitomates foi observado nos quatro tratamentos. Para o controle
TAA1, adotou-se a não aplicação de antioxidante e acidulante e para os demais foi
adicionado 100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de ácido ascórbico e
6 g L-1 de ácido cítrico (TAA2); 50 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 750 mg L-1 de
ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico (TAA3); 50 mg L-1 de metabissulfito de
sódio, 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico (TAA4).
Estatisticamente, não houve influência dos antioxidante e acidulante no teor de
sólidos solúveis dos minitomates desidratados, apesar do decréscimo apresentado
no tratamento TAA2, em relação ao controle e demais tratamentos (Figura 12).
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Figura 12- Sólidos solúveis nos minitomates desidratados
TAA1 (controle), TAA2 (100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de ácido
ascórbico e 6 g L-1 de ácido cítrico), TAA3 (50 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 750 mg
L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico), TAA4 (50 mg L-1 de metabissulfito de
sódio, 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=6)

Com a redução, pela metade, do ácido ascórbico, metabissulfito de sódio e
ácido cítrico adicionados, o teor de sólidos solúveis sofreu pequeno aumento de
39,61°Brix (TAA2) para 39,87°Brix (TAA3), evidenciando o efeito dos agentes
antioxidantes em reduzir a concentração de sólidos solúveis. Este mesmo
comportamento também foi relatado por Camargo (2005), ao desidratar metades de
tomates sem sementes da variedade Andreia, adicionados de 1500 mg L-1 de ácido
ascórbico e 100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, promovendo redução do teor de
sólidos solúveis de 44 °Brix para 43 °Brix, quando comparado ao controle.
A atividade de água apresentou comportamento similar, tanto para as amostras
do tratamento controle, quanto para as amostras dos tratamentos TAA3 e TAA4
(Figura 13).
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Figura 13- Atividade de água nos minitomates desidratados
TAA1 (controle), TAA2 (100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de ácido
ascórbico e 6 g L-1 de ácido cítrico), TAA3 (50 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 750 mg L1
de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico), TAA4 (50 mg L-1 de metabissulfito de
sódio, 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=6)

As amostras TAA2 tiveram aumento de 18%, quando comparadas ao controle
e aos demais tratamentos. Observou-se que, quanto maior foi a concentração de
metabissulfito de sódio e ácido ascórbico, maior a atividade de água do produto
desidratado, pois, além da ação como antioxidante, que inibe as reações
enzimáticas e não enzimáticas, o metabissulfito de sódio promoveu a rigidez nos
tecidos vegetais, impedindo a difusão osmótica e a remoção da água. Isto se deve
ao fato de que, parte do sulfito adicionado pode ter se ligado às moléculas presentes
na matriz vegetal, como aldeídos, cetonas, açúcares e proteínas (MACHADO;
TOLEDO, 2006).
Essas mesmas evidências foram apontadas por Camargo (2005), acerca da
ação dos antioxidantes adicionados, no aumento da atividade de água de tomates
desidratados. Entretanto, a redução pela metade do metabissulfito de sódio, e do
ácido ascórbico adicionados às amostras TAA3, não aumentou a atividade de água,
em comparação com as amostras controle.
Em relação ao teor de NaCl (Figura 14), houve aumento da concentração no
produto desidratado, à medida em que foi adicionado o metabissulfito de sódio, de
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1,09% TAA1 para 1,20% TAA3 e TAA4, em função dos íons de sódio terem
contribuído nos resultados da quantificação analítica.
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Figura 14- Cloreto de sódio nos minitomates desidratados
TAA1 (controle), TAA2 (100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de ácido
ascórbico e 6 g L-1 de ácido cítrico), TAA3 (50 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 750 mg
L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico), TAA4 (50 mg L-1 de metabissulfito de
sódio, 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=6)

Concomitantemente, quando foi adicionado o dobro de metabissulfito de sódio,
foi observado incremento de 1,32% na amostra TAA2, independente das variações
de ácido ascórbico e ácido cítrico, adicionados.
Em relação ao ácido ascórbico, foi possível verificar que a adição de 1500 mg
L-1 na solução promoveu acréscimo de 121,76 mg 100 g-1 (b.s.) na amostra TAA2,
em relação ao controle, que apresentou 30,86 mg 100 g-1 em base seca (Figura 15).
A redução em 50% na amostra TAA3 do ácido ascórbico acarretou em redução
proporcional da concentração no produto, uma vez que neste tratamento também foi
reduzida a concentração de metabissulfito de sódio e ácido cítrico. Em contrapartida,
ao ser adicionado 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico ao
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tratamento TAA4, houve decréscimo de 25% do conteúdo de acido ascórbico, no
produto desidratado.
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Figura 15- Ácido ascórbico e licopeno nos minitomates desidratados
TAA1 (controle), TAA2 (100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de ácido
ascórbico e 6 g L-1 de ácido cítrico), TAA3 (50 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 750 mg
L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico), TAA4 (50 mg L-1 de metabissulfito de
sódio, 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=6)

Foi verificado no experimento relatado por Camargo (2005), que a adição de
metabissulfito de sódio e ácido ascórbico promoveram aumento no teor de ácido
ascórbico, quando comparado com amostras sem adição de antioxidantes.
Em trabalho apresentado por Santos-Sanchez et al. (2012), foi possível
verificar o efeito da redução em 30% da degradação do ácido ascórbico, ao
desidratar fatias de tomates com adição do metabissulfito de sódio no prétratamento, em comparação com outros processos semelhantes sem a adição do
antioxidante.

96

Quanto ao conteúdo de licopeno, ocorreu um aumento expressivo de 25,51 mg
100 g-1 (b.s.) do controle para 36,97 mg 100 g-1 (b.s.) as amostras TAA2 que
representaram adição de 100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de
ácido ascórbico e 6 g L-1 de ácido cítrico (Figura 15). Da mesma forma, esse efeito
foi observado em experimento relatado por Camargo (2005), ao desidratar metades
de tomate com adição de metabissulfito de sódio e ácido ascórbico, resultando em
aumento de 23% do teor de licopeno, quando comparado com o controle.
No entanto, a redução nas quantidades de metabissulfito de sódio, ácido
ascórbico e ácido cítrico não promoveu efetiva redução nas concentrações do
licopeno dos produtos submetidos ao TAA3 e TAA4, demonstrando efeito positivo,
mesmo em concentrações menores.
Latapi e Barrett (2006) descreveram que a utilização de metabissulfito de sódio
e cloreto de sódio no pré-tratamento de fatias de tomate submetidas à desidratação
solar resultou no aumento em 58% do teor de licopeno, em comparação ao prétratamento em que foi utilizado apenas o NaCl.
Com relação à concentração de sulfito residual nos minitomates desidratados,
todos os tratamentos TAA1, TAA2, TAA3 e TAA4, apresentaram resultados isentos
de SO2, estando em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela legislação
RDC 08/2013 - ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que especifica o
limite de S02 no produto desidratado (máximo de 0,1 g 100 g-1 de amostra) (BRASIL,
2013). Esse efeito pode ter ocorrido, devido a quantidade aplicada e ao fato de que,
o calor foi o responsável pela remoção do dióxido de enxofre, durante a
desidratação (LUCK; JAGER, 1997).
Quanto à firmeza do produto desidratado, foi possível verificar o efeito da
adição do metabissulfito de sódio, ácido ascórbico e ácido cítrico (Figura 16),
quando comparado ao tratamento controle TAA1.
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Figura 16- Firmeza dos minitomates desidratados
TAA1 (controle), TAA2 (100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de ácido
ascórbico e 6 g L-1 de ácido cítrico), TAA3 (50 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 750 mg
L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico), TAA4 (50 mg L-1 de metabissulfito de
sódio, 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=10)

Nesse experimento, ao comparar o controle (TAA1) com os tratamentos, TAA3
e TAA4, verificaram-se menor aumento na firmeza, aproximadamente 18 e 19%
respectivamente, entretanto, quando comparado com TAA2, observou-se um
aumento de aproximadamente 69,7% na firmeza, cuja solução osmótica continha
maior concentração de metabissulfito de sódio, ácido ascórbico e ácido cítrico. No
tratamento TAA3, com redução em 50% dos aditivos adicionados, houve redução
de, aproximadamente, 30% da firmeza do produto desidratado.
No tratamento intermediário TAA4, houve aumento de 0,1% na firmeza do
produto desidratado, pois o ácido ascórbico não influenciou na firmeza do produto
(PARRY, 1995). O mesmo foi evidenciado por Fagundes e Ayub (2005) ao
submeterem caquis ao tratamento com ácido ascórbico, os quais não observaram
efeito da firmeza do fruto quando comparado com o controle, sem nenhum
tratamento.
O efeito da variação na firmeza ocorreu devido à desesterificação de grupos
metílicos ou acetil das pectinas, pela ação enzimática da pectinametilesterase, bem
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como a despolimerização das cadeias pécticas, pela ação da poligalacturonase,
promovendo a decomposição das moléculas poliméricas e diminuindo a força de
coesão e a firmeza do produto (CHITARRA; CHITARRA, 2005).
O efeito da adição de metabissulfito de sódio, ácido ascórbico e ácido cítrico na
cor do produto desidratado (Figura 17) foi expresso em luminosidade (L),
cromaticidade (Croma) e ângulo de cor Hue.
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Figura 17- Cor dos minitomates desidratados
TAA1 (controle), TAA2 (100 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 1500 mg L-1 de ácido
ascórbico e 6 g L-1 de ácido cítrico), TAA3 (50 mg L-1 de metabissulfito de sódio, 750 mg
L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico), TAA4 (50 mg L-1 de metabissulfito de
sódio, 1000 mg L-1 de ácido ascórbico e 3 g L-1 de ácido cítrico). Barras verticais
representam o erro padrão médio (n=10)

A luminosidade foi representada por um pequeno acréscimo nas amostras
TAA2, TAA3 e TAA4, quando comparadas com o controle TAA1. Esse aumento em
12,8%, 10,1% e 10,3%, respectivamente, representou redução no escurecimento
das amostras tratadas com metabissulfito de sódio, ácido ascórbico e ácido cítrico.
Apesar do tratamento TAA2 representar maior taxa de aumento da luminosidade,
este não diferiu significativamente dos tratamentos, TAA3 e TAA4.
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Muratore et al. (2008) também relataram aumento da luminosidade em tomates
cereja cortados ao meio e submetidos à desidratação osmótica com ácido cítrico 10
g L-1, cloreto de sódio 10 g L-1 e cloreto de cálcio 24 g L-1, desidratados em secador
sob diferentes temperaturas.
Esse aumento da luminosidade, representado pela desaceleração do
escurecimento enzimático e não enzimático, foi promovido pelo efeito do conjunto
dos aditivos adicionados. O ácido ascórbico é um agente redutor capaz de
transformar as quinonas em fenóis, prevenido a oxidação e contribuindo para a
redução do pH do meio (CHEFTEL; CHEFTEL, 1992; FENNEMA, 1993). Os sulfitos
agem na redução das ο-quininas para ο-difenóis ou na complexação e inativação da
polifenoloxidase. Cardoso et al. (2007) ao desidratarem maçãs, observaram que a
adição de metabissulfito de sódio em concentrações maiores que 50 mg kg-1 já
apresentavam o efeito de prevenção do escurecimento.
Os sulfitos também atuam nas reações de escurecimento não enzimático,
impedindo o desenvolvimento da cor escura, através da reação com compostos
carbonilas, que podem ser formados, durante o processo de escurecimento não
enzimático (ARAÚJO, 2011; LUCK; JAGER, 1997; WEDZICHA, 1992). Já o ácido
cítrico, por ser um agente sequestrante, atua em sinergismo com os antioxidantes
presentes e potencializa o efeito redutor da oxidação no produto (BRAVERMAN,
1978), A desidratação desencadeia o processo oxidativo e, consequentemente, a
alteração da cor do produto (BAREH; SHOUK; KASSEM, 2011). O ácido cítrico atua
na inibição da polifenoloxidase, em função da redução do pH e como quelante do
cobre do grupo prostético (ALMEIDA, 1991; ARAÚJO, 2011).
A cromaticidade apresentou aumento de 37,17 da amostra controle (TAA1)
para 39,44 (TAA2); 41,22 (TAA3) e 41,25 (TAA4). O efeito da saturação da cor dos
produtos desidratados em função da adição dos antioxidantes e do acidulante foi
significativo (p<0,05). A redução no escurecimento, proporcionou aumento da
cromaticidade dos minitomates desidratados e as menores concentrações de sólidos
solúveis representaram efeito negativo, na saturação da cor característica, o que foi
também, observado por Bareh, Shouk e Kassem (2011), ao desidratarem fatias de
tomate, com prévio tratamento de solução contendo ácido ascórbico e metabissulfito
de sódio.
A redução do ângulo de tonalidade Hue, implicou na potencialização da cor
vermelha mais intensa dos minitomates desidratados, em função da inibição do
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processo de escurecimento. Quando comparados, o controle (TAA1) com o TAA2,
foi possível observar a redução de 36,75° para 34,84° no matiz angular. No entanto,
a redução do metabissulfito de sódio em 50%, ácido ascórbico em 50% e 33%,
respectivamente, e ácido cítrico em 50% no TAA3 e no TAA4, implicaram no
decréscimo do ângulo de tonalidade em 33,97° e 33,60°, em função do efeito da
inibição do escurecimento promovido pela adição do antioxidante e acidulante.
Desta forma, ficou estabelecido nesta etapa do experimento, efeito favorável da
aplicação dos antioxidantes, ácido ascórbico (750 mg L-1), metabissulfito de sódio
(50 mg L-1) e acidulante ácido cítrico (3 g L-1), durante o pré-tratamento osmótico.

5.4 Minitomates submetidos à desidratação adiabática e liofilização

5.4.1 Análises físico-químicas de minitomates desidratados em secador
adiabático e liofilizados
Os valores médios de umidade dos produtos desidratados sem o tratamento
osmótico DASDO apresentaram aumento duas vezes maior que os produtos
desidratados com prévio tratamento osmótico DACDO (Tabela 10). Em 60 dias de
armazenamento, as amostras DACDO não apresentaram efeito significativo com
relação à umidade do produto ao nível de 5% de significância, no entanto, as
amostras DASDO demonstraram aumento de 5,9% de umidade em relação ao
período inicial. No que se refere ao período final de monitoramento, ficou evidente
que os produtos desidratados sem o tratamento osmótico DASDO obtiveram ganho
de 24,8% de umidade com relação à amostra do período inicial, já o produto
desidratado com tratamento osmótico DACDO obteve aumento em 11,9%. O
tratamento osmótico, com seus constituintes de sacarose, cloreto de sódio,
metabissulfito de sódio, ácido ascórbico e ácido cítrico, promoveram estabilidade e
proteção

ao

produto,

impedindo

a

incorporação

de

umidade

durante

o

armazenamento. No tratamento osmótico, devido à incorporação do soluto pelo
produto, houve a formação de uma camada superficial, rígida, potencializada pelo
calor da desidratação (IGARASHI, 1999).
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Tabela 10- Umidade (%) de minitomates Sweet Grape após desidratação adiabática
e liofilização
Período de armazenamento (dias)

Tratamentos

1

30

60

90

120

DASDO

35,93±0,75Da

37,35±0,80Ca

38,07±0,35Ca

40,25±0,54Ba

44,85±0,90Aa

DACDO

35,08±0,74Ca

34,41±0,40Cb

35,34±0,66Cb

37,40±0,39Bb

39,26±0,58Ab

LSDO

08,13±0,44Cb

08,88±0,61Cc

10,75±0,74Bc

11,30±0,42Bc

12,85±0,75Ac

LCDO

06,84±0,21Cb

07,04±0,77Cd

08,49±0,69Bd

10,11±0,77Ac

10,34±0,51Ad

Nota: Valores médios e Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

O produto liofilizado apresentou comportamento diferente, em relação ao
aumento de umidade, em função do tempo de armazenamento. Após liofilização, a
umidade do produto sem tratamento osmótico LSDO foi de 8,13% e com tratamento
osmótico LCDO foi de 6,84%, devido ao fato do tratamento osmótico ter promovido
redução da umidade inicial do produto, fato que favoreceu o processo de liofilização.
No período de 60 dias de armazenamento foi observado aumento significativo da
umidade (p<0,05) em relação ao período inicial, com aumento de 32,2% na amostra
sem desidratação osmótica LSDO e 24,1% na amostra que passou por esse
tratamento LCDO. No período de 120 dias observou-se 58,06% de incorporação de
umidade para os produtos liofilizados sem tratamento osmótico enquanto que, com
tratamento osmótico foi de 51,17%, foi possível concluir que, a desidratação
osmótica protegeu o produto contra a reidratação.
O pH aumentou durante os períodos de armazenamento para todos os
tratamentos, proporcionado pelo aumento da umidade do produto (Tabela 11). O pH
exerceu influência nas características sensoriais do produto, bem como, na
estabilidade microbiológica, durante o armazenamento, quando mantidos valores
abaixo de 4,5 (SHI et al., 1997), o que foi evidenciado neste experimento, para todos
os tratamentos.
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Tabela 11- Valores de pH de minitomates Sweet Grape após desidratação
adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

4,10±0,03Ba

4,21±0,15Ba

4,25±0,06Ba

4,43±0,07Aa

4,42±0,06Aa

DACDO

3,97±0,04Cab

4,04±0,06BCb

4,11±0,11BCa

4,15±0,12ABbc

4,27±0,13Aa

LSDO

3,86±0,02Bb

3,85±0,03Bc

3,91±0,03Bb

4,28±0,15Aab

4,35±0,09Aa

LCDO

3,82±0,03Cb

3,84±0,05Cc

3,88±0,06BCb

4,04±0,09Bc

4,34±0,05Aa

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

Observou-se aumento significativo do pH (p<0,05) durante 120 dias de
armazenamento, bem como a variação entre os tratamentos de desidratação
adiabática. Tal fato se deve à aquisição de umidade, principalmente nas amostras
sem tratamento osmótico. Valores semelhantes foram relatados por Silva et al.
(2010) no estudo de desidratação de tomates Santa Clara pré-tratados
osmoticamente com sacarose e cloreto de sódio e desidratados a 65°C/14 h,
obtiveram aumento do pH em aproximadamente 6%, após 45 dias de
armazenamento.
Os produtos liofilizados também apresentaram os mesmos comportamentos,
sendo que, para o liofilizado sem a pré-desidratação osmótica (LSDO), os valores
passaram de 3,86 para 4,35 enquanto que no tratamento com pré-desidratação
osmótica (LCDO) de 3,82 para 4,34.
A atividade de água dos produtos desidratados e liofilizados apresentou
pequeno aumento com o tempo de armazenamento (Tabela 12).
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Tabela 12- Atividade de água (Aw) de minitomates Sweet Grape após desidratação
adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

0,77±0,02Ca

0,82±0,01Ba

0,83±0,01Ba

0,84±0,01Ba

0,91±0,03Aa

DACDO

0,74±0,01Ba

0,75±0,02Bb

0,76±0,01Bb

0,78±0,01Bb

0,83±0,02Ab

LSDO

0,39±0,02Cb

0,41±0,01Cc

0,42±0,01BCc

0,45±0,02Bd

0,50±0,01Ac

LCDO

0,37±0,01Cb

0,38±0,04Cc

0,39±0,03BCc

0,40±0,01Bc

0,46±0,02Ad

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com tratamento osmótico. Médias seguidas da mesma letra
maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey
em nível de 5% de probabilidade

Na desidratação adiabática pôde-se verificar que o aumento da atividade de
água foi menor nas amostras com tratamento osmótico (DACDO), quando
comparado com as amostras sem tratamento osmótico (DASDO), representado por
12% e 18% respectivamente. Já as amostras liofilizadas, apesar do processo de
liofilização ter promovido uma redução expressiva, em torno de 50%, da atividade de
água no produto, comparado com o processo de desidratação adiabática, observouse um comportamento similar aos produtos desidratados osmoticamente, com
relação ao aumento na atividade de água durante o armazenamento.
Tomates com pré-tratamento osmótico, avaliados por Camargo (2005)
apresentaram resultados maiores de atividade de água (Aw=0,86), quando
comparados ao obtido neste experimento, em função das características do material,
condições de processos e equipamentos utilizados que podem interferir nos
resultados (CHANG et al., 2006). A atividade de água é um dos fatores mais
importantes

para

a

estabilidade

microbiológica

de

produtos

desidratados

(FENNEMA, 1993; JANGAM; THORAT, 2010; ZHANG et al., 2010).
Os sólidos solúveis apresentaram redução significativa durante o período de
armazenamento, em função do ganho de umidade no produto. Esta redução foi
maior no tratamento sem desidratação osmótica (DASDO) de 38,18 para 29,97 após
120 dias, já o tratamento com desidratação osmótica (DACDO) passou de 39,20
para 34,12, conforme apresentado na Tabela 13.
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Tabela 13- Sólidos solúveis (°Brix) de minitomates Sweet Grape após desidratação
adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASD

38,17±0,72Ac

37,66±0,62Ad

35,84±0,63Bd

31,72±0,22Cd

29,97±0,29Dd

O
DACD

39,20±0,80Ac

39,97±0,89 Ac

38,52±0,81Ac

35,90±0,60Bc

34,12±0,86Cc

O
LSDO

66,13±0,83Ab

66,84±1,13 Ab

63,45±0,82Bb

60,31±1,00Cb

59,61±0,95Cb

LCDO

80,08±0,46Aa

77,10±0,73Ba

75,74±0,87BCa

74,53±0,57CDa

73,41±0,38Da

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

Os produtos liofilizados sem tratamento osmótico LSDO também apresentaram
comportamento similar, ou seja, houve redução de 66,13 para 59,61; do mesmo
modo, os produtos liofilizados com tratamento osmótico LCDO apresentaram
redução de 80,08 para 73,41 e apresentaram diferença significativa (p<0,05) ao
longo de 120 dias de armazenamento.
O efeito do pré-tratamento osmótico na liofilização dos minitomates foi
significativo (p<0,05) em relação ao teor de sólidos solúveis, com expressivo
aumento em torno de 20%, ocasionado pela adição da sacarose e do NaCl da
solução osmótica. Este mesmo comportamento foi observado em trabalho
apresentado por Soares, Oliveira e Maia (2001) ao liofilizarem acerola. Da mesma
forma Krokida, Maroulis e Saravacos (2001) relataram este mesmo comportamento
ao liofilizarem maçã, banana e cenoura.
A acidez total foi reduzida de forma significativa (p<0,05) com o tempo de
armazenamento (120 dias), tanto para os produtos desidratados como para os
liofilizados (Tabela 14). Fato ocorrido em função da degradação dos ácidos
orgânicos, pois nos produtos desidratados pode ter ocorrido a formação de
microcapilares que facilitou o acesso ao oxigênio (ALVES; SILVEIRA, 2002;
ARAÚJO, 2011).

105
Tabela 14- Acidez total (g 100 g-1 de ácido cítrico) de minitomates Sweet Grape após
desidratação adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASD

1,10±0,08Ab

1,00±0,04Ab

0,93±0,02Bb

0,80±0,05Cb

0,75±0,07Cb

O
DACD

1,34±0,06Aa

1,32±0,08Aa

1,26±0,05Ba

0,91±0,06Ca

0,84±0,03Ca

O
LSDO

0,66±0,04Ad

0,64±0,02Ac

0,53±0,02Bd

0,49±0,05Bc

0,47±0,01Bc

LCDO

0,95±0,02Ac

0,94±0,01Ab

0,83±0,08Bc

0,56±0,02Cc

0,56±0,03Cc

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

A acidez total representa de forma direta os parâmetros de sabor do produto, o
que

implica

no

fornecimento

de

informações

importantes,

tanto

para

o

processamento como para a aceitação do produto (CAMARGO 2005; CRUZ;
BRAGA; GRANDI, 2012).
Neste experimento foi possível perceber certa estabilidade dos ácidos totais no
30º dia de armazenamento, sendo que a degradação dos ácidos foi observada
somente no 60º dia para os 4 tratamentos. Resultados semelhantes foram relatados
em outras pesquisas, cujos autores desidrataram melão (MAESTRELLI et al., 2001),
toranja e abacaxi (PEIRÓ-MENA et al., 2006) e tomate (SILVA et al., 2010).
Observou-se também efeito significativo do tratamento osmótico na acidez total
(p<0,05) para os produtos desidratados e liofilizados.
O ratio apresentou comportamento similar, nas amostras desidratadas e nas
liofilizadas, com aumento significativo (p<0,05) em relação ao tempo de
armazenamento de 120 dias (Tabela15).
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Tabela 15- Ratio de minitomates Sweet Grape após desidratação adiabática e
liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

34,48±1,36Bc

37,38±2,10Ac

38,28±1,73Ac

39,64±2,21Ac

39,98±1,44Ac

DACDO

29,69±2,70Bd

30,39±1,87Bd

30,72±1,06Bd

39,47±3,70Ac

40,95±5,40Ac

LSDO

100,41±2,21Ca

104,02±2,05Ca

119,43±6,98Ba

123,08±2,69Ab

126,81±2,63Ab

LCDO

85,11±7,53Cb

82,91±2,33Cb

91,15±5,35Bb

133,34±5,54Aa

131,58±2,65Aa

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

A razão entre sólidos solúveis e acidez total representa um importante

parâmetro relacionado ao sabor do produto e preferência do consumidor, pois um
índice superior a 10 representa um produto de excelente sabor (KADER et al.,
1978). Okada et al. (1997) mencionam um índice entre 12 a 18 como ótimo. Dessa
forma os valores obtidos neste experimento supriram os valores mencionados pelos
autores.
Em pesquisa desenvolvida por Alessi et al. (2013), minitomates desidratados
apresentaram ratio de 37,34, valor maior ao encontrado neste experimento (29,69),
principalmente devido ao fato da menor acidez total apresentada.
No tratamento com liofilização observou-se maior ratio em relação à
desidratação adiabática, em função dos maiores valores de sólidos solúveis e
menores valores para acidez total.
Com relação aos sólidos totais verificou-se que os tratamentos DASDO e
DACDO, nos períodos 30 e 60 dias de armazenamento, não apresentaram diferença
significativa ao nível de 5% de significância. Somente nos períodos de 90 e 120 dias
é que promoveram efeito significativo, de redução do teor de sólidos totais (Tabela
16).
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Tabela 16- Sólidos totais (%) de minitomates Sweet Grape após desidratação
adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

62,87±0,75Ad

62,65±0,80Ad

61,93±0,35Ad

59,75±0,36Bc

55,15±0,92Cd

DACDO

64,92±0,74Ac

65,59±0,40Ac

64,66±0,64Ac

62,60±0,67Bb

60,74±0,58Cc

LSDO

90,87±0,44Ab

90,12±0,61Ab

89,15±0,64Bb

88,70±0,52Ba

87,15±0,75Cb

LCDO

93,16±0,21Aa

92,96±0,74Aa

91,51±0,69Ba

89,89±0,71Ca

89,66±0,51Ca

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

Os produtos liofilizados LSDO e LCDO, não apresentaram efeito significativo
de sólidos totais, ao nível de 5% de significância, em 30 dias de armazenamento,
mas na amostragem de 60 dias, já apresentaram efeito significativo. Em 120 dias de
armazenamento, a redução de sólidos totais LSDO foi de 90,87% para 87,15% e
para as amostras com tratamento osmótico LCDO houve uma redução de 93,16%
para 89,66%.
Esta redução dos sólidos totais foi promovida pelo aumento de umidade,
durante o armazenamento, pois o conteúdo de sólidos solúveis tende a diminuir com
a incorporação de água no produto.
A degradação do ácido ascórbico, com o tempo de armazenamento foi
evidenciada em todos os tratamentos, a partir do 30º dia e apresentou efeito
significativo (p<0,05), em todos os períodos analisados (Tabela 17).
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Tabela 17- Ácido ascórbico (mg 100 g-1) de minitomates Sweet Grape após
desidratação adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

19,75±0,58Ad

16,34±0,86Bd

13,45±0,87Cd

8,89±1,15Dd

4,26±1,11Ec

DACDO

59,14±1,12Ac

47,30±0,81Bc

37,80±1,20Cc

29,61±0,82Dc

24,91±1,16Eb

LSDO

83,11±0,43Ab

48,76±1,22Bb

65,97±1,38Cb

41,35±1,70Db

24,14±1,40Eb

LCDO

104,94±2,37Aa

87,07±1,68Ba

72,73±1,29Ca

66,67±1,19Da

41,70±1,59Ea

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

Houve maior perda de ácido ascórbico, nas amostras que não foram
submetidas ao pré-tratamento osmótico DASDO, sendo observados os valores
decrescendo de 19,75 para 4,26, enquanto que, DACDO apresentou redução de
59,14 para 24,91. Da mesma maneira, as amostras liofilizadas sem o pré-tratamento
osmótico sofreram redução de 83,11 para 24,14; para o pré-tratamento LCDO houve
redução de 104,94 para 41,70. O ácido ascórbico pode ter sido oxidado, em função
das condições do processo, produto e principalmente, pH, teor de água, presença de
oxigênio, temperatura de exposição e catálise de íons metálicos (UDDIN;
HAWLADER; ZHOU, 2001).
Latapi e Barret (2006) avaliaram o efeito do pré-tratamento na desidratação
solar de tomates, demonstrando que a adição de antioxidante influenciou na
retenção do ácido ascórbico no produto após desidratação e durante o período de
armazenamento.
Camargo (2005), por sua vez, ao desidratar tomates com pré-tratamento
osmótico em secador adiabático, observou comportamento similar de degradação do
ácido ascórbico, quando os produtos foram mantidos sob refrigeração por 180 dias
em embalagem a vácuo. Conforme relata De La Cruz (1998), em tratamento
osmótico, o uso de xarope concentrado também pode ter influenciado na redução de
perdas de solutos hidrossolúveis, como o ácido ascórbico.
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Chang et al. (2006), relataram que a degradação do ácido ascórbico foi maior
em tomates desidratados a 80°C/2 h e 60°C/6 h, do que em liofilizados. Pois
temperaturas mais elevadas promoveram maiores perdas de ácido ascórbico, que
desencadearam

no

processo

de

oxidação

do

ácido

ascórbico

a

ácido

dehidroascórbico, seguido da hidrólise a ácido 2,3-dicetogulônico e, por fim, a
polimerização em compostos nutricionalmente inativos (DAMODARAN; PARKIN;
FENNEMA, 2007).
Quanto ao teor de licopeno, observou-se redução gradativa durante o período
de armazenamento, para todos os tratamentos (Tabela 18). Camargo (2005), no
entanto, observou redução de licopeno, em tomate desidratado, de forma mais
acentuada durante os 30 dias de armazenamento; segundo o autor, a partir deste
período, a redução ocorreu de forma mais lenta, o que pode ser justificado devido à
diversificação na variedade, forma de apresentação do produto e processamento.
Tabela 18- Licopeno (mg 100 g-1) de minitomates Sweet Grape após desidratação
adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

16,09±0,68Ad

13,20±0,54Bc

9,92±0,81Cd

7,27±0,72Db

3,85±0,66Ec

DACDO

23,74±0,91Ac

20,54±0,86Bb

18,03±0,92Cb

15,69±0,96Da

11,78±0,93Ea

LSDO

26,18±0,72Ab

20,76±0,89Bb

15,47±1,07Cc

7,43±1,35Db

4,45±0,64Ec

LCDO

34,00±0,96Aa

28,52±1,25Ba

24,06±1,12Ca

15,82±1,34Da

8,27±0,82Eb

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

De acordo com a Tabela 18, foi verificado que os produtos liofilizados
apresentaram maior taxa de degradação em comparação aos desidratados. Este
mesmo comportamento foi evidenciado por Chang et al. (2006), em experimento
com tomates cortados em cubos submetidos aos processos de desidratação e
liofilização, os autores relataram maior perda de licopeno nos tratamentos
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liofilizados. Duzzioni (2005) demonstrou que o processo de liofilização de tomates
promoveu perdas significativas de licopeno.
No presente experimento foi possível observar o efeito do tratamento osmótico,
na retenção do licopeno, tanto no processo de desidratação adiabática, quanto na
liofilização, em função da concentração dos componentes, favorecida pelo fluxo de
remoção da umidade (DE LA CRUZ, 1998; LENART, 1996).
Esse mesmo comportamento foi observado por Zanoni et al. (1999) para teores
de licopeno em tomates desidratados cortados ao meio, cuja estabilidade foi
observada até em temperaturas elevadas, de 110°C. Outros trabalhos de
desidratação de tomate também relataram o mesmo efeito (AZOUBEL; MURR,
2004; DEWANTO et al., 2002; HEREDIA et al., 2010; SANTOS-SANCHEZ et al.,
2012).
Com relação à firmeza, foi observado pequeno declínio com o tempo de
armazenamento, para todos os tratamentos (Tabela 19).
Tabela 19- Firmeza (N) de minitomates Sweet Grape após desidratação adiabática e
liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

11,83±1,04Ad

12,38±0,75Ab

10,66±0,72Bc

7,93±0,59Cd

6,51±0,76Dc

DACDO

13,96±1,07Ac

13,85±0,71Ab

12,79±0,61BCb

12,01±0,78Cc

10,78±0,66Db

LSDO

22,93±0,57Aa

19,65±1,32Ba

16,17±1,20Ca

13,73±1,18Db

10,88±1,05Eb

LCDO

19,94±0,58Ab

19,44±1,23Aa

16,02±1,59Ba

15,06±1,24BCa

14,45±0,91Ca

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

A redução da firmeza ocorreu de forma mais intensa, nos tratamentos sem

desidratação osmótica, pois o tratamento DASDO apresentou redução de 11,83 N
para 6,51 N, no período de 120 dias de armazenamento. Entretanto, neste mesmo
período, no tratamento DACDO houve decréscimo de 13,96 N para 10,78 N. Tal
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decréscimo pode ser explicado pelo fato do pré-tratamento osmótico na
desidratação apresentar a função de antecipar o deslocamento da umidade do
interior do produto e promover um efeito protetor sobre a estrutura do material
desidratado (LENART, 1996).
Observou-se que, na desidratação adiabática, os produtos mantiveram-se
estáveis, durante o armazenamento e somente a partir do 60º dia é que houve
redução significativa em relação à firmeza.
Os produtos liofilizados apresentaram maior taxa de redução da firmeza, como
as amostras LSDO que apresentaram os valores de 22,93 e 10,88 enquanto que
para a LCDO 19,94 e 14,45. A liofilização promoveu a sublimação da água de forma
intensa, produzindo uma matriz porosa, susceptível à reabsorção de umidade
(COLLARES; KIECKBUSCH; FINZER, 2004; ROOS, 1995).
Com relação ao parâmetro colorimétrico L, que representa a luminosidade das
amostras verificou-se redução gradativa desta variável com o tempo de
armazenamento (Tabela 20).

Tabela 20- Parâmetros colorimétricos L de minitomates Sweet Grape após
desidratação adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

28,18±1,88Ad

26,95±0,92Bc

24,22±0,94Cc

22,09±0,94Dd

19,10±1,36Ec

DACDO

31,44±1,60Ac

30,54±1,32ABb

31,40±1,27Ab

29,76±0,79BCc

28,42±1,52Cb

LSDO

53,11±1,40Aa

51,83±0,98ABa

51,96±0,85ABa

52,56±0,85Aa

51,02±1,24Ba

LCDO

50,61±0,98Ab

50,53±0,98Aa

51,06±0,85Aa

50,63±0,81Ab

50,42±1,24Aa

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

O efeito do tratamento osmótico foi mais perceptível no tratamento de
desidratação adiabática em relação à liofilização. As amostras DASDO e DACDO
apresentaram diferença significativa (p<0,05) em relação ao valor L, a partir do início
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até o período final de acompanhamento. No entanto, este mesmo efeito não foi
perceptível no tratamento de liofilização, em que as amostras LSDO e LCDO, não
apresentaram diferença significativa durante o armazenamento. Tal fato foi
promovido pela grande diferença na concentração de umidade entre os produtos,
pois, a umidade mais elevada favoreceu, a degradação do licopeno, a oxidação do
ácido ascórbico e a reação de escurecimento do produto (HEREDIA; BARRERA;
ANDRÉS, 2007; QUEIROZ et al., 2007).
Outro fator observado neste experimento foi relativo às amostras desidratadas
com tratamento osmótico DACDO, que sofreram redução de 9,6% nos valores de L,
enquanto que as amostras desidratadas, sem tratamento osmótico (DASDO),
apresentaram redução de 32,2%. O tratamento osmótico impediu a degradação dos
compostos, possibilitando a preservação da cor (ABREU et al., 2011; LATAPI;
BARRETI, 2006).
Essa redução do parâmetro colorimétrico L foi observado por Silva et al. (2010)
ao estudarem tomates cortados em quatro partes, desidratados com pré-tratamento
osmótico e armazenados à temperatura ambiente por um período de 45 dias.
Souza et al. (2004) relataram, em experimento com banana desidratada, o
efeito do tratamento osmótico na redução de L, sendo menor do que nas amostras
desidratadas sem o tratamento osmótico, durante o armazenamento.
A cromaticidade, que representa a saturação da coloração, apresentou
pequeno declínio durante o armazenamento. Na Tabela 21, foi registrada maior
estabilidade na saturação, para os minitomates submetidos ao pré-tratamento
osmótico DACDO e LCDO, apresentando diferença significativa (p<0,05) somente a
partir do 90º dia de armazenamento. Já as amostras sem o tratamento osmótico
apresentaram diferença significativa com relação à cromaticidade, a partir do 30º
(DASDO) e 60º (LSDO) dia de armazenamento.
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Tabela 21- Parâmetros colorimétricos Croma de minitomates Sweet Grape após
desidratação adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

36,29±0,71Ab

34,98±1,88Bb

33,80±0,91BCb

33,04±1,19Cb

32,64±0,76Cb

DACDO

41,28±0,56Aa

41,33±1,13Aa

40,61±0,61Aa

38,92±1,55Ba

37,09±1,12Ca

LSDO

29,05±1,44Ad

27,89±0,90ABd

26,73±0,60Bd

25,56±1,18BCd

24,47±1,48Cd

LCDO

30,37±1,18Ac

29,65±0,80ABc

30,18±0,58Ac

28,66±0,75BCc

28,32±1,38Cc

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com tratamento osmótico. Médias seguidas da mesma letra
maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey
em nível de 5% de probabilidade

A escala do croma varia de zero, que representa mistura de todas as cores,
região difusa, caracterizada pelos tons de cinza, até 60, que remete a cor pura
(MINOLTA, 1998).

Quanto maior a cromaticidade, maior será a intensidade e

pureza da cor (MC GUIRRE, 1992).
Em trabalho apresentado por Marques (2008) ficou evidente a redução da
cromaticidade de goiaba e mamão papaia, após serem submetidos ao processo de
liofilização, em função da degradação dos carotenoides.
Alessi et al. (2013) relataram maior perda da cromaticidade em minitomates
desidratados e armazenados por 90 dias.
Abreu et al. (2011) constataram diferença na estabilidade da coloração entre a
parte interna e externa de tomates cortados longitudinalmente e desidratados, os
autores relataram que a coloração apresentou-se mais estável na parte externa,
provavelmente devido à ação protetora da película contra agentes promotores da
oxidação e degradação da cor.
Diferentemente dos outros parâmetros de cor, o ângulo de cor Hue apresentou
acréscimo gradativo com o tempo de armazenamento (Tabela 22). O ângulo de cor
Hue indica a variação entre as cores na escala de 0° a 360°, sendo que 0°
corresponde ao vermelho, 90° ao amarelo, 180° a cor verde e 270° ao azul
(MINOLTA, 1998).
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Tabela 22- Parâmetros colorimétricos ângulo de cor Hue de minitomates Sweet
Grape após desidratação adiabática e liofilização
Tratamentos

Período de armazenamento (dias)
1

30

60

90

120

DASDO

36,83±1,28Db

37,18±094CDb

38,74±1,01BCc

40,19±0,84Bc

42,03±1,01Ac

DACDO

33,86±1,04Bc

33,61±0,89Bc

34,71±0,55ABd

35,12±1,00ABd

35,65±0,92Ad

LSDO

61,33±2,13Ca

61,92±3,48Ca

64,89±0,64Ba

66,30±1,07Ba

69,78±1,79Aa

LCDO

60,69±1,23Ba

61,03±1,18Ba

61,99±2,05Bb

62,17±0,99Bd

65,23±0,73Ab

Nota: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade

Observou-se um aumento significativo do ângulo de cor Hue nas amostras
desidratadas sem pré-tratamento osmótico DASDO, representando uma taxa total
de 14%. As amostras do tratamento com desidratação osmótica DACDO
apresentaram comportamento diferente, permanecendo praticamente estáveis
durante o período de armazenamento, com pequeno acréscimo de 5%,
demonstrando que o tratamento osmótico preservou a cor vermelha e protegeu os
minitomates da degradação do licopeno durante o armazenamento sob refrigeração
As amostras liofilizadas apresentaram ângulo de cor Hue mais elevado do que
as desidratadas adiabaticamente, com aumento significativo durante o período de
armazenamento, principalmente a parcela liofilizada sem pré-tratamento osmótico
LSDO, totalizando um aumento de 13%. Já o tratamento liofilizado com desidratação
osmótica prévia LCDO obteve aumento total de 7%. Esse ângulo de cor Hue, ao
redor de 60-70° caracterizado por amostra alaranjada.
Em pesquisa apresentada por Marques (2008), foi possível verificar este
incremento do ângulo de cor Hue, a partir de frutas liofilizadas, pois em função do
longo tempo do processo de liofilização, mesmo em temperaturas mais baixas,
promoveram a degradação dos pigmentos, tendendo para o tom de laranja e
amarelo.
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Latapi e Barreti (2006) relataram redução variada no ângulo de cor Hue, de
tomates desidratados ao sol, com diferentes tratamentos osmóticos após 90 dias de
armazenamento, em função dos diferentes tratamentos aplicados.
Este mesmo comportamento foi apresentado por Georgé et al. (2011) ao
realizarem estudo com liofilização de tomate em pó e concentração de purê de
tomate.

5.4.2 Análises microbiológicas dos minitomates desidratados em secador
adiabático e liofilizados

Os resultados das análises microbiológicas, tanto para os produtos
desidratados, quanto para os produtos liofilizados, em todos os períodos de
armazenamento, não apresentaram presença de coliformes a 45°C, Salmonella
spp., estafilococos coagulase positiva, psicrotróficos, bolores e leveduras, atestando
a seguridade dos produtos e atendendo aos padrões microbiológicos estabelecidos
pela legislação vigente RDC n° 12 da ANVISA (BRASIL, 2001).

5.4.3 Análise sensorial dos minitomates desidratados em secador adiabático e
liofilizados

Dos 100 provadores 55% do sexo feminino e 45% do sexo masculino, com
faixa etária de 18 a 30 anos (54%), 31 a 40 anos (29%), 41 a 50 anos (14%) e acima
de 51 anos (3%).
Com relação à aparência (Tabela 23) em função dos períodos de
armazenamento, até o 60º dia, não houve diferença estatística em nível de 5% de
significância, entre todos os tratamentos. Esta diferença foi perceptível apenas no
período de 120 dias de armazenamento.
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Tabela 23- Atributos aparência e cor de minitomates Sweet Grape desidratados e
liofilizados, em 3 períodos de armazenamento
Período (dias)
Tratamentos

1

60

120

Aparência
DASDO

6,38 ±1,04Ab

5,59 ±1,13Ab

2,98 ±1,18Bb

DACDO

7,84 ±1,16Aa

7,80 ±1,02Aa

5,67 ±1,02Ba

LSDO

5,18 ±1,05Ac

5,15 ±1,67Ab

3,14 ±1,03Bb

LCDO

5,21 ±1,07Ac

5,19 ±1,04Ab

3,46 ±1,10Bb

Cor
DASDO

6,15 ±1,13Ab

4,89 ±1,19Bb

2,29 ±0,87Cb

DACDO

8,09 ±1,02Aa

7,91 ±0,96Aa

5,41 ±1,04Ba

LSDO

4,47 ±1,25Ac

4,04 ±1,35Ab

2,86 ±1,12Bb

LCDO

4,81 ±1,16Ac

4,23 ±1,12Ab

3,05 ±1,06Bb

Legenda: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com tratamento osmótico. Médias seguidas da mesma letra
maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey
em nível de 5% de probabilidade

Para este mesmo atributo, observou-se que, as amostras do tratamento
desidratado com pré-tratamento osmótico DACDO, foram as que obtiveram melhor
aceitação pela equipe de provadores, em todos os períodos analisados e diferiram,
significativamente, dos demais tratamentos ao nível de 5% de significância. Os
demais tratamentos não apresentaram diferença de aceitação até o 60º dia de
armazenamento, mas diferiram aos 120 dias (Tabela 23).
Camargo (2005), ao analisar sensorialmente tomates cortados ao meio,
desidratados, submetidos ao pré-tratamento osmótico, obteve valores médios de
6,13 para o atributo aparência, um pouco menores do que os observados neste
experimento, em função da diferença da variedade do tomate avaliado.
Em experimento relatados por Silva et al. (2010), com tomate desidratado
cortado em quartos e submetidos a diferentes pré-tratamentos osmóticos, obtiveram
notas de aparência entre 6,6 e 6,7.
Para o atributo cor, os resultados obtiveram o mesmo comportamento da
aparência; as amostras de minitomates desidratados com pré-tratamento osmótico
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receberam as melhores notas e concomitantemente, maior aceitação durante todo o
período de armazenamento (Tabela 23).
No que se refere à estabilidade da coloração, o tratamento DACDO
apresentou-se estável até 60 dias, com redução significativa, observada somente
aos 120 dias de armazenamento. No entanto, o tratamento DASDO, pelo fato das
amostras não terem sido submetidas ao pré-tratamento osmótico, demonstrou
redução significativa nas notas, com 60 e 120 dias de armazenamento.
As amostras liofilizadas apresentaram notas reduzidas quanto à cor inicial, com
média de 4,81 (desgostei ligeiramente) para LCDO e 4,47 (desgostei ligeiramente)
para o tratamento LSDO, caracterizadas pela degradação da coloração promovida
pelo processo de liofilização. Essas amostras não apresentaram diferença
significativa entre si, durante o período de armazenamento, com perda gradativa e
proporcional entre os dois tratamentos.
Santos (2008) relatou notas semelhantes dos provadores para os atributos de
aparência e cor, em estudo de tomates desidratados com e sem tratamento
osmótico. Alessi et al. (2013) ao analisarem sensorialmente minitomates
desidratados com pré-tratamento osmótico (sacarose e cloreto de sódio), obtiveram
5,80 para o atributo cor, valor inferior aos encontrados nesse experimento,
possivelmente devido às diferentes soluções osmóticas aplicadas, temperatura de
desidratação e sazonalidade da matéria prima.
Outros autores também verificaram a ocorrência de notas inferiores, Camargo
(2005) 7,49 e Silva et al. (2010) 7,20, com relação à cor de tomates desidratados
cortados ao meio e sem sementes, submetidos ao pré-tratamento osmótico.
Quanto ao aroma, as amostras do tratamento de desidratação com prétratamento osmótico DACDO foram as únicas que apresentaram maiores notas e
diferiram significativamente ao nível de 5% de significância dos demais tratamentos.
Os minitomates desidratados sem tratamento osmótico e liofilizados, com e sem
tratamento osmótico, não apresentaram efeito significativo com relação ao aroma
(Tabela 24).
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Tabela 24- Atributos aroma e textura de minitomates Sweet Grape desidratados e
liofilizados, em 3 períodos de armazenamento
Período (dias)
1

Tratamentos

60

120

Aroma
DASDO

6,28 ±1,24Ab

5,52 ±1,2Ab

2,26 ±1,13Bc

DACDO

7,92 ±0,97Aa

7,62 ±1,05Aa

4,84 ±1,08Ba

LSDO

5,75 ±1,01Ab

5,53 ±1,00Ab

3,62 ±1,16Bb

LCDO

5,84 ±1,17Ab

5,64 ±0,93Ab

3,41 ±1,05Bb

Textura
DASDO

6,69 ±1,10Ab

6,24 ±1,29Ab

2,46 ±1,19Bb

DACDO

7,98 ±0,92Aa

7,83 ±0,85Aa

4,89 ±1,21Ba

LSDO

6,51 ±1,14Ab

6,05 ±1,22Ab

2,12 ±1,09Bb

LCDO

6,94 ±0,87Ab

6,72 ±1,02Ab

2,95 ±1,30Bb

Legenda: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com tratamento osmótico. DASDO= Desidratação
adiabática sem pré-tratamento osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento
osmótico, LSDO= Liofilização sem tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com tratamento
osmótico. Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não
apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade.

Durante o período de armazenamento (60 dias) o aroma dos diferentes
tratamentos de minitomates não variou estatisticamente ao nível de 5% de
significância, mas a variação ocorreu somente a partir dos 120 dias.
Com relação à degradação do aroma, foi perceptível pelos provadores, durante
o armazenamento (120 dias) apresentou-se mais acentuada no tratamento com
desidratação adiabática sem pré-tratamento osmótico, sendo um efeito significativo
(p<0,05) quando comparado aos demais tratamentos no mesmo período. As
amostras liofilizadas diferiram entre si. Já o produto desidratado com pré-tratamento
osmótico foi o que apresentou menor redução do aroma e diferiu estatisticamente
dos demais tratamentos.
O atributo textura apresentou o mesmo comportamento que os demais
atributos, com o tratamento de desidratação osmótica previamente à desidratação
adiabática DACDO apresentando melhor aceitação, diferindo significativamente dos
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demais tratamentos, os quais não diferiram estatisticamente entre si, ao nível de 5%
de significância.
A textura das amostras de minitomates desidratados e liofilizados mantiveramse constantes durante os 60 dias de armazenamento e somente apresentaram
redução significativa no período de 120 dias.
Em relação ao sabor, os provadores atribuíram maiores notas para as
amostras desidratadas com pré-tratamento osmótico, comparadas às demais. As
amostras liofilizadas não diferenciaram entre si (Tabela 25).
Em trabalho apresentado por Silva et al. (2010) ao desidratarem tomates com
pré-tratamento osmótico, obtiveram média 7,70 para o sabor, que foi reduzida para
7,5, após 45 dias de armazenamento.

Tabela 25- Atributos sabor e impressão global de minitomates Sweet Grape
desidratados e liofilizados, em 3 períodos de armazenamento
Período (dias)
Tratamentos

1

60

120

Sabor
DASDO

7,09 ±0,98Ab

5,62 ±1,36Bc

2,02 ±1,23Cc

DACDO

8,46 ±0,68Aa

8,14 ±0,77Aa

4,99 ±1,06Ba

LSDO

7,18 ±0,83Ab

6,32 ±0,94Ab

3,91 ±1,01Bb

LCDO

7,43 ±0,99Ab

6,82 ±1,16Ab

4,36 ±1,29Bab

Impressão Global
DASDO

6,69 ±1,03Ab

5,06 ±1,27Bc

1,82 ±1,15Cc

DACDO

8,30 ±0,75Aa

7,58 ±0,86Aa

5,79 ±1,02Ba

LSDO

6,62 ±0,78Ab

6,19 ±0,95Abc

3,21 ±1,00Bb

LCDO

7,11 ±1,07Ab

6,43 ±1,06Ab

3,78 ±1,11Bb

Legenda: Valores médios; Desvio padrão. DASDO= Desidratação adiabática sem pré-tratamento
osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento osmótico, LSDO= Liofilização sem
pré-tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com pré-tratamento osmótico. Médias seguidas da
mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não apresentam diferença significativa pelo
teste de Tukey em nível de 5%

A estabilidade do sabor em função do tempo de armazenamento teve
aceitação até os 60 dias, tanto para os tratamentos desidratados com pré-tratamento
osmótico, quanto para os liofilizados. Contudo, as amostras que não sofreram pré-
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tratamento osmótico (DASDO) tiveram uma redução significativa nas notas a partir
de 60 dias.
O efeito do tratamento osmótico em potencializar as características sensoriais
de produtos desidratados também foi observado por Torregianni e Bertolo (2001),
que abordaram a intensificação da qualidade sensorial e nutricional de frutas
desidratadas, promovendo uma proposta de diversificação e diferenciação de
produtos com propriedades funcionais.
Analogamente aos atributos anteriores, a impressão global de minitomates
desidratados e liofilizados sem e com o pré-tratamento osmótico registrou melhor
aceitação para o tratamento DACDO, apresentando média de 8,3 (gostei muito) na
primeira amostragem, diferindo significativamente ao nível de 5% de significância,
dos demais tratamentos. Os demais tratamentos LCDO e DASDO não apresentaram
diferença significativa em relação à impressão global, com notas de 7,11 (gostei
moderadamente) e 6,69 (gostei ligeiramente), respectivamente, e por último o LSDO
com média 6,62 (gostei ligeiramente).
Valores menores foram encontrados por Camargo (2005) registrando nota 7,33
(gostei moderadamente) ao analisar sensorialmente tomates desidratados. Outros
autores obtiveram notas ainda menores para o atributo impressão global em tomates
desidratados e analisados sensorialmente, Santos (2008) relatou média 6,3 (gostei
ligeiramente) e Alessi et al. (2013) obtiveram a mesma nota.
A impressão global em DASDO apresentou efeito significativo (p<0,05) a partir
do 60º dia, enquanto que os demais tratamentos somente na terceira amostragem,
aos 120 dias. Demonstrando maior estabilidade das características sensoriais,
devido ao tratamento osmótico e ao processo de liofilização que se constituem em
produtos com menor umidade e atividade de água, retardando o processo de
alteração e degradação dos constituintes.
Em estudo proposto por Moraes et al. (2012), ao compararem sensorialmente
manga, abacaxi e acerola desidratadas e liofilizadas, foi concluído que as amostras
desidratadas pelo método convencional, apresentaram melhor aceitação pelos
provadores.
Para Souza et al. (2008) os atributos sensoriais analisados no teste afetivo são
parâmetros imprescindíveis para a aceitação comercial de um produto.
Os provadores também inferiram quanto à atitude de intenção de compra,
registrando suas impressões com relação aos produtos analisados em função dos
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períodos de armazenamento. As respostas obtidas foram classificadas em atitude
favorável, representada pelos provadores que expressaram as afirmações
"certamente compraria" e "provavelmente compraria", em atitude indiferente, que
contemplaram as afirmações "talvez compraria/ talvez não compraria" e finalmente
em atitude desfavorável, para as afirmações "provavelmente não compraria" e
"certamente não compraria", conforme (Tabela 26).

Tabela 26- Atitude de intenção de compra de minitomates Sweet Grape
desidratados e liofilizados em diferentes períodos de armazenamento
Período (dias)
Tratamentos

1

60

120

Favorável
DASDO

84

55

11

DACDO

96

78

66

LSDO

73

59

24

LCDO

78

63

57

Indiferente
DASDO

15

38

62

DACDO

04

21

30

LSDO

25

37

67

LCDO

21

36

41

Desfavorável
DASDO

01

07

27

DACDO

00

01

04

LSDO

02

04

09

LCDO

01

01

02

Nota: Valores em percentagem (%) da atitude de intenção de compra. DASDO= Desidratação
adiabática sem pré-tratamento osmótico, DACDO= Desidratação adiabática com pré-tratamento
osmótico, LSDO= Liofilização sem tratamento osmótico, LCDO= Liofilização com tratamento osmótico

No que se refere à atitude de intenção de compra no período 1, todos os
tratamentos obtiveram elevado percentual de resultados favoráveis. O tratamento
DACDO foi o que obteve maior percentual de compra (96%) - "certamente
compraria" e "provavelmente compraria", seguido dos tratamentos DASDO, LCDO e
LSDO que totalizaram 84, 78 e 73%, respectivamente de respostas. Constatou-se,
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portanto, que as amostras desidratadas com pré-tratamento osmótico foram mais
apreciadas pelos provadores, devido à concentração dos sólidos totais e à
potencialização dos atributos sensoriais. Os produtos liofilizados, por apresentarem
menor umidade, e o aspecto, coloração e textura, terem sido modificados pelo
processamento

receberam

percentual

reduzido

de

respostas

inclusivas,

provavelmente pelo fato do produto, não ser usualmente consumido pelos
provadores.
No período de 60 dias de armazenamento, foi observada redução do
percentual de atitude favorável e aumento progressivo na atitude indiferente para
todos os tratamentos, expressando uma atitude de dúvida pelos provadores, que
foram selecionadas como "talvez compraria/ talvez não compraria". Entretanto, a
atitude desfavorável de "provavelmente não compraria" e "certamente não
compraria" apresentou um aumento inexpressivo.
As alterações das características sensoriais durante o armazenamento dos
minitomates desidratados e liofilizados foram mais expressivas aos 120 dias de
armazenamento. Houve redução da intenção de compra referente à atitude favorável
e uma elevada concentração na atitude indiferente para todos os tratamentos. Foi
possível verificar que o tratamento mais apreciado pelos provadores (DACDO) teve
redução de 66% da atitude favorável e aumento de 30% da atitude indiferente. No
entanto,mais da metade dos provadores confirmaram que "certamente comprariam"
e "provavelmente comprariam" (Tabela 26).
As mudanças de atitude foram mais acentuadas para os tratamentos que não
foram submetidos ao pré-tratamento osmótico, tanto para produtos desidratados
quanto liofilizados DSDO e LSD, caracterizados por redução 11 e 24% na atitude
favorável, enquanto que na atitude indiferente houve um aumento para 62 e 67%,
respectivamente. A atitude desfavorável foi mais evidente no tratamento DASDO
com aumento para 29%, enquanto que o tratamento LSDO apresentou pequeno
aumento para 9%. Para as amostras liofilizadas com pré-tratamento osmótico 57%
dos provadores optaram pela atitude favorável e 41% pela atitude indiferente, sendo
que a atitude desfavorável foi assinalada apenas por 2% dos provadores.
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6 CONCLUSÕES
O tratamento osmótico composto por açúcar invertido (60°Brix), sacarose
(15%) e NaCl (5%) a 25°C por 50 min foi o processo mais eficaz na preservação da
estrutura física dos minitomates e o que apresentou menor incorporação de sólidos,
maior perda de massa e menor atividade de água.

A desidratação adiabática que apresentou maior perda de massa no tratamento
a 80°C/2h seguido de 70°C/11h, resultando em produtos com menor Aw, maior
preservação do ácido ascórbico, licopeno e da coloração característica.
A aplicação do ácido ascórbico (750 mg L-1), metabissulfito de sódio (50 mg L-1)
e ácido cítrico (3g L-1) promoveu aumento da luminosidade, redução no
escurecimento e fixação da cor vermelho intenso em função do efeito antioxidante
nas amostras desidratadas em comparação com a amostra controle.

O tratamento osmótico promoveu maior estabilidade das amostras que foram
submetidas a desidratação adiabática, durante o armazenamento.

Os produtos desidratados por desidratador aduabático tiveram melhor
aceitação pelos provadores comparados aos liofilizados, em função da liofilização ter
promovido intensa redução da umidade, perda da coloração e maior rigidez,
características não habituais aos provadores.

A desidratação adiabática de minitomates Sweet Grape inteiros, previamente
congelados, com pré-tratamento osmótico e aplicação de antioxidantes demonstrou
ser uma proposta de disponibilização diversificada do produto
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